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Fels~abadulásun~ ünn_ep·éhe~ 

. · 1945 áprili? 4-én, oly hosszú rabság után végre szabad 
lrett a m·agyar nép. A · dicsőséges Szovjet Hadsereg _ezen ·a· na~ 
pon verte lki országunk terüle.téről a · n~met' és. a ri1agy·ar fiasi.sz! 
ták ufolsó m:anadványait. Ezén a· napon megszüntek szörnyű 
háborús ·szenv'edéseink A háború ,súlyös p*_z~ításai, -:-::-: ?úlyos 
vesztesegeihk ·. utan, ·a, népi ·'démokrácia ' útján . élin'dulhattunk 
nemzetünk fel emelkedése felé. . . · · · · . : ; 

. · · Ezen a · napon nyerte · vis_sza ·a magyar : nép . független
ségét és qrtállóságát. Ez . a IF!P a kiin_dulópontj a ázoknak a tör~ 
ténelmi jelentőségű sikereknek, 'ám.elyeket ~a felszabadul_á~ .Q~f:! 
eltelt év~k ala:tt dolgozó népünk mún'káj?val, áld6zataival és 
harcaival kivívtunk. · · 1 

. A magyar n~P. sohasem felejti el, hogy szabadságát, füg-, 
getlenségét, . - felernelkedésének .lehetőségét a . Szovjetúnióna~ 
köszönheti és a feszabadulásunk óta . elért . eredményeinkkel bebi: 
zonyítottuk, hogy méltók is vagyµnk a szaba·dságra. _ : 

De nemcsa~ szab·adságunkat köszönhetjük a Szovjetúnió
nak, .hanem köszcinhetjük azt a hatalll).aS pqlitikai, gazqasági éS; 
kultúrális segítséget is, amelyben a szovjet nép -egyre nagyobQ 
mértékben részesít bennünket. · · 

Aprilis · 4-e az örök szovjet-magyar barátság ünnepe,: a 
forró szeretet és hála ünnepe volt · ·a . felszabadító Szovjétúnio 
és népünk igaz barátja a nagy Sztálin iránt. · 

. Az elmuH 5 év alatt évszázadok elmaradotts?gát hoztuk 
be. Politikai, gazdasági és kúlturális eredményeink folytán tria 
már méltó helyet foglalhatunk a Szovjetúnió · vezette · szabad; 
haladó népek nagy családjában.. '. 

A magyar néphadsereg különösen sókat köszönhef :a 
szovjet népnek, a Szovjet Hadseregnek. A belénk helyezett bi l 
zalpm eredményeképen hadseregünket · a második világháború~ 
ban győztes hadsereg győztes fegyvereivel, a világ legjobb · és. 
legkorszerűbb fegyvereivel- szerelhetjük fel. 

A fegyverzeten, a felszerelésén kívül megkaptuk a leg
haladottabb haditudományt is , azt a hadászatot, azt a haréá~ 
szatot, amellyel a szovjet Hadsereg Sztálin generalisszimus ve~ 
zetésével fel tudta tartani a háború meginduf ásakor még olyan 
hafaJm·as erővel támadó fasiszta haderőt és ameliy képessé 
tette ,a Szovjert Hadsereget arra, ho;gy · az emberek és hadh 
anyag e legnagyobb háborújában világraszóló győzelmet . . . 
arasson. 
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Ezt a hadi tudományt tariulj a most fiatal néphadseregünk, 
mély az április 4-i káprázato? díszszemlén megmutatta, hogy 
helyes úton követi példaképét a Szovjet Hadsereget. 

Az a képzettség, az iaz öntudatos - f,eg.yielem, ia.z az erő, 
amely .a . gyönyörű díszmenetben felvonuló tisztjeink tekinteté
ből, kardjuk villegásából , gy:alogságunk szuronyerdejéböl, tüzér
ségünk ágyúinak csöveiböl, hatalmas páncélosaink félelmetes 
dübörgéséből kisugár~ott, . a nyugodt biztonság érzetét keltette 
dolgozó. népünkben, de ugyanakkor rettegést és szorongást kel
tett ellenségeink szívében. 

A szovjet haditudomány átvételével döntő fordulat követ
kezett be honvédségünk anyagi ellátásában, hadtápszolgálatá
ban is. 

Végérvényesen felszámoltuk azt a szellemet, amely 
Horthy hadseregében 1az anyagi szoLgala.tot lenézte és alacso
nyabb rendű katonai szoligátatnak tekintette. A szovjet haditudo
máriy arra is megtanította hadseregünket, hogy megbecsülje, 
egyenrangúnak tekintse a hadtápszolgálatot, bármely fegyver
ném szolgálatával és működésével. 

Ma már bízvást elmondhatjuk, hogy a szovjet hadtáp
szolgálat tapasztalatainak átvételével és alkalmazásával had

. tápszolgálatimk is megindult a fejlődés útján. A mult év végén 
az el,ső Hadtápk,onfer,enciávial megindult tisztjeink átkép'zé~,e és 
a Hadtápiskola felállításával megindult az új szellemű hadtáp-
tisztek tömeges kiképzése is. , 

A Szovjet Hadsereg segítségének köszönhetjük, hogy a 
napokban igen jól vizsgázott le újtípusú hadtáptisztjeink első 
olyan évfolyama, amely már a legkorszerűbb szovjet hadtáp
szolgálat elveit. és módszereit tanulta meg. 

Ezek a fiatal hadtáptisztjeink, akik felszabadulásunk ötö
dik évfordulóján kapták Iheg néphadseregünk jól megérdemelt 
ti1Szti rendfokozata;ilt, most fel fogjfák fr~ssíteni hadtápszolig<ála
tunk vérkeringését és a becsületesen dolgozó régebbi bajtársak
kal összefogva fejlesztik tovább hadtápszolgálatunkat. 

Felsz/:lbadulásunk e nagy ünnepén, néphadseregünk ha
talmas díszszemléjén felmérhettük eredményeinket, felmérhet
tük azt a nagy segítséget, amelyben a Szovjetúnió, a baráti 
szovjet nép részesített bennünket. 

Eredményeink, .erőnk hatalmas megnövekedésének tudata 
azonban ne okozzon elbizakodottságot, önteltséget. Bármily na
gyok is eredményeink, az előttünk álló feladatok még na
gyobbak: 

A szocializmus alapja.it lerakó ötéves tervünk szocialista 



szellemű, öntudatos munkát követel meg egész d_olgo?Ó népünk. 
:tői„ Ezt a méreteiben és várható eredményeiben egya,ránt hatal· 
mas tervet, csak úgy tudjuk megvallósítanii, cs;aik akkor tudjuk 
a magyar nép felemelkedését és boldog jövőjét biztosítani, ha 
nép~adseregünket tovább erősítjük, ha katonai és politikai tu. 
dásunkat szünet nélküli kiképzéssel és tanulással továbbfejleszt
j ük, a díszszemle előkészületei során elért fegyelmünket meg~ 
-szilárdítjuk és tovább fejlesztjük. · 

Mint ahogyan a Magyar Dolgozók Pártja és nagy vezé~ 
r ünk Rákosi Mátyás vezetésével dolgozó népünk legjobbjai kö
vetik a Szovjetúnió munka-hőseinek, a sztahánovistáknak pél
(iáját, úgy mi is kövessük példaképeinknek, a szovjet harcosok~ 
nak a példáját. A versenyszellem továbbfejlesztésével erősítsük 
néphadseregünket, hogy a · Magyar Népköztársaság még szilár;. 
d abb bá_stya legyen a béke frontján. 
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