
KADAR JAHOS BESZÉDE 
Magyar dolgozók, kedves elvtársak! 

Pártunk Politikai Bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a Köz
ponti Vezetőség első titkári tisztével. 

Sok idő a beszédre ma nincs, ezért egész röviden kívánok szólni néhány 
kérdésről. 

A súlyos helyzetnek, amibe kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző 
elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része békésnek indult és a résztvevők 
nagy többségének céljaiban becsületes felvonulása néhány óra multán a be
kapcsolódott népellenes ellenforradalmi erők szándékai szerint a népi demok
rácia államhatalma ellen irányuló fegyveres támadássá fajult. Ebben a súlyos 
helyzetben kellett dönteni. 

Pártunk vezetősége teljes egységben állást foglalt amellett, hogy a nép
köztársaságunk államhatalma ellen irányuló fegyveres támadást minden lehet
séges eszközzel vissza kell vemi. 

A dolgozó oép, a munkásosztály, a parasztság népköztársaságunkban megtestesült 
hatalma számunkra szent és szent keli hogy legyei mindenki számára, aki nem kívánja 
vissza népünk nyakára a régi igát, a tőkések, a bankánk, a nagybirtokosok uralmát. 

Ez a fegyveres támadás vérontást, pusztítást és súlyos anyagi károkat 
okozott és fog okozni mindaddig, amíg egész dolgozó népünk segítségével tel
jesen véget nem vetünk neki. Mivel mindenki számára érthető módon a rend, a 
békés építőmunka feltételeinek azonnali helyreállítása ebben az órában a leg
főbb érdek, pártunk Központi Vezetősége az egész néphez fordul, különösen 
fővárosunk népéhez, támogatását kérve e feladat megoldásához. 

E feladat megoldásában elsősorban pártunk egész tagságá
nak és a munkásosztálynak egységes, határozott állásfoglalása 
a fő erő. Minden munkás* paraszt és értelmiségi dolgozó, minden 
becsületes hazafi közös és egyetértő fellépésében bízva, kérem 
az ifjúságot is, vonja meg támogatását a rend megbontóitól és 
bízzon abban, hogy javaslataikat a párt vezetősége az egész nép 
érdekeivel összhangban megvizsgálja és meg fogja oldani. Ezen 
túl legyenek tudatában az elvtársak, mennyire fontos, hogy minden kom
munista az egész munkásosztály megingathatatlan egységben csele
kedjék e nehéz órában. 

A párt vezetését az az eltökélt száiulék hatja át, hogy kerülgetés nélkül, nyíltan szembe
nézzen mindazokkal az égeti kérdésekkel, amelyek megoldása halaszthatatlanná vált. 

Mindezeket a feladatokat a párt állami és társadalmi életünk demokratizmusának elmélyítése 
útján, a reális lehetőségek figyelembe vételével és késlekedés nélkül akarjak megoldani. Elvtársak! I p a r t 
Központi Vezetősége javasolja a kormánynak, hogy a rend helyreállítása után a Szovjetunió és Magyar
ország között a teljes egyenjogúság, baráti együttműködés és az internacionalizmus szellemében folytas
son tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a két szocialista ország közötti kérdések mindkét fél számára mél
tányos és igazságos rendezésére 

Munkásaki Kommunista elvtársak! Legyetek álhatatosak és szilárdak, védjétek meg a népi hatalom 
rendjét szocialista államunkat, a dolgozó nép jövőjét 


