
NAGY IMRE: 
Legyen vége a yérontásnak! 

Teljesülnek a magyar nép nemzeti 
és demokratikus követelései 

Tárgyalásokat kezdünk a magyarországi szovjet haderő visszavonásáról 
Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke, a következő

ket mondotta ma délutáni rádióbeszédében: 
MasyarorszáK dolgozó néne! Az elmúlt napok so

rán hazánk tragikus eseményeket élt át. Kisszámú ellen
forradalmár felbujtó népköztársaságunk rendje ellen 
fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozói
nak egy része -az ország helyzete felett érzett elkesere
dés következtében támogat Ezt az elkeseredést okozták 
a múlt súlyos politikai, gazdasági bibéi, amelyek helyre
hozását az ország helyzete és a nép általános óhaja fel
tétlenül megkövetelte. A párt új vezetősége és az új ve
zetés alatt álló kormány cl van szánva arra, hogy a tra
gikus események tanulságait a legmesszebbmenőén le
vonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az or
szággyűlés. Ezen az országgyűlésen mindenre kiterjedő 
és megalapozott reformprogramot fogok benyújtani, 
amely felöleli nemzeti eletünk összes fontos kérdéseit E . 
program megvalósítása megköveteli a kormánynak, a 
megújuló Hazafias Népfront, s a legszélesebb demokrati
kus nemzeti erők összefogásán alapuló átalakítását. Eprog-
ram megvalósításául elengedhetetlenül szükséges a harc 

azonnali beszüntetése, a rend és nyugalom helyreállítása 
és a termelés folyamatossága. • 

Felhívom az ország dolgozó népét, minden igaz haza
fit, hogy ezt minden erővel segítse elő. Mint a Miniszter
tanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgya, 
lásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a 
Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Ma
gyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, 
a magyar—szovjet barátságról, a proletárinternacionaliz
mus, valamint a kommunista pártok és a szocialista or
szágok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség 
alapján. Meggyőződésem, hogy az ezen az alapon felépülő 
magyar szovjet viszony szilárd alapja lesz népeink 
őszinte, igaz barátságának, nemzeti fejlődésünknek és 
szocialista jövőnknek. Azoknak a szovjet csapatoknak a 
visszarendelése, amelyeknek a harcokba való beavatko
zását szocialista rendünk létérdeke tette szükségessé, a 
béke és a rend helyreállításival haladéktalanul meg fog 
történni. 

Mindazokkal szemben, akik nem népi demokratikus 
rendünk megdöntése szándékával fogtak fegyvert, a har

cot haladéktalanul beszüntetik, fegyverüket beszolgáltat
ják, mindazokkal az ifjakkal, munkásokkal, honvédségi 
személyekkel szemben, akik ezt teszik, a kormány a kien
gesztelőd és és a megbékélés szellemében messzemenően 
nagylelkűséget fog tanúsítani, velük szemben nem alkal
mazzuk a statáriális eljárást Ugyanakkor a békét és ren
det óhajtó dolgozó nép érdekében, népi demokratikus ál
lamrendünk védelmében a törvény szigorát fogjuk alkal
mazni azok ellen, akik továbbra is fegyverrel támadnak, 
felbujtanak és fosztogatnak. Különös gonddal óvom dol
gozó népünket a felelőtlen zavart keltőktől, a rémhirter-
jesztőktől, akiknek káros munkája a béke és nyugalom 
helyreállításának egyik legfőbb akadálya. 

Mélységes fájdalommal tölt el c tragikus napok során 
áldozatul esett ártatlan dolgozó emberek minden csöpp 
kiontott vére. Legyen vége a tragikus harcoknak és a 
hiábavaló vérontáshak. Magyarok, barátaim, elvtársaim! 
Induljunk meg hát a párt vezetésével a népünk Jobb, 
szebb szocialista jövőjét építő békés alkotómunka új 
útján. 

KADAR JÁNOS 
Legyen rend* héhe9 munhal 

Igazságosan megoldjuk a magyar-szovjet viszony kérdéseit 
Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártja Központi 

Vezetőségének első titkára a következő beszédet mon
dotta a Rádióban: 

Magyar dolgozók! Kedves elvtársak! Pártunk Poli
tikai Bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg 
• Központi Vezetőség első titkári tisztével. Sok idő a 
beszédre ma nincs. Ezért egész röviden kivánok szólni 
néhány kérdésről. A súlyos helyzetnek, amelybe kerül-, 
tünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek 
benne. Ifjúságunk egy része békésnek indult és a rész
vevők nagy többségének céljaiban becsületes felvonulása 
néhány óra múltán a bekapcsolódott népellenes ellenfor
radalmi elemek szándékai szerint a népi demokrácia ál
lamhatalma ellen irányuló fegyveres támadássá fajult 

Ebben a súlyos helyzetben kellett döntenünk. 
Pártunk vezetősége teljes egységben állast foglalt 

amellett, hogy a Népköztársaságunk államhatalma ellen 
irányuló fegyveres támadást minden lehetséges eszközzel 
vissza kell verni. A dolgozó nép. a munkásosztály, a párt 
népköztársaságunkban megtestesült hatalma számunkra 

szent és szent kell, hogy legyen mindenki számára, aki 
nem kívánja vissza népünk nyakára a régi igát a tőké
sek, a bankárok, a nagybirtokosok uralmát Ez a fegyve
res támadás vérontást, pusztítást és súlyos anyagi káro
kat okozott és fog okozni mindaddig, amíg egész dolgozó 
népünk segítségével teljesen végét nem vetjük. Mivel 
mindenki számára látható módon a rend. a békés építő
munka feltételeinek azonnali helyreállítása ebben az órá
ban a legfőbb érdek, pártunk Központi Vezetősége 
az egész néphez, különösen fővárosunk népéhez fordult 
támogatását kérve c feladat megoldásához. E feladat meg
oldásában elsősorban pártunk egész tagságának és a mun
kásosztálynak egységes, határozott állásfoglalása a fő 
erőd. Minden munkás, paraszt és értelmiségi dolgozó, 
minden becsületes hazafi közös és egyetértő fellépésében 
bízva, kérem az ifjúságot is, hogy vonja meg támogatását 
a rend megbontóitól és bízzon abban, hogy javaslataikat 
a párt vezetősége az egész nép érdekeivel összhangban 
megvizsgálja és meg fogja oldani. Ezentúl legyenek tuda
tában az elvtársak, mennyire fontos, hogy minden kom

munista, az egész munkásosztály megingathatatlan egy
ségben cselekedjék e nehéz órában. 

A part vezetését az az eltökélt szándék hatja át, 
hogy a rend mielőbbi helyreállítása után kerülgetés nél
kül nyíltan szembenézzen mindazokkal az égető kérdé
sekkel, amelyek megoldása halaszthatatlanná vált Mind
ezeket a féladatokat a párt állami és társadalmi életünk 
demokratizmusának elmélyítése útján a reális lehetősé
gek figyelembevételével és késlekedés nélkül akarjuk 
megoldani! 

Elvtársak! A párt Központi Vezetősége javasolja a 
kormánynak, hogy a rend helyreállta után a Szovjetunió 
és Magyarország közötti teljes egyenjogúság, baráti 
együttműködés és az internacionalizmus szellemében 
folytasson tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a két szo
cialista ország közötti kérdések mindkét fél számára mél
tányos és igazságos rendezéséért 

Munkások, kommunista elvtársak, legyetek állhata
tosak és szilárdak. Védjétek meg a népi hatalom rend
jét, szocialista államunkat, a dolgozó nép jövőjét! 

Nyugalmat, békét, rendet, független, szocialista Magyarországot! 


