
DOBI ISTVÁN, 

az Elnöki Tanács Elnökének nyilatkozata 

Testvéreim, magyar parasztok ! 
Hozzátok szólok ebben a nehéz 

órában. Veletek töltöttem az életemet 
a munkában — és nyugodt lelkiisme
rettel mondhatom: Ti vagytok a tanúi, 
hogy nem szakadtam el Tőletek akkor 
sem, amikor a kormányba, majd az 
Elnöki Tanács élére kerültem. Közöt
tetek jártam és ahol segíteni tudtam, 
segítettem nektek az elmúlt időben, 
mikor 'abban a helyzetben voltunk, 
amiről a dolgozó nép jogosan mondott 
súlyos ítéletet. És elítélte ennek a kor
szaknak a politikai vezetését a Kádár 
János miniszterelnökségével a munkás
paraszt kormány is. Ez a veletek való 
szoros együvétartezásom szólaltat meg 
most. 

Üj lapot kell nyitni a történel
münkben és elszomorító, hogy ágyúk 
dörgése, fegyverek ropogása közben 
kellett felszámolnunk a múlt hibáit, 
tévedéseit, bűneit és romokon kell új 
életet kezdeni ebben a szegény ország
ban. A munkás-paraszt kormányt az 
az aggodalom teremtette meg, hogy 
népünknek a szebb életért elindított 
forradalmi mozgalmán felülkerekedett 
az ellenforradalom, s tönkre teszi szo- ' 
cialista víymányainkat. Nagy Imre 
kormánya kezében végül már nem volt 
szilárd hatalom s rohanvást olyan hely
zet alakult ki, hogy végül is a régi 
urak, a reakció kezébe csúszik át az 
ország. Ebben az aggodalomban én 
magam is osztoztam. Ott voltam Nagy 
Imréék mellett végig ezekben a napok
ban és láttam, hogy mind sűrűbben 
jelennek meg közelükben, közöttük 
emberek, akiktől sem az ipari munkás
ság, sem a dolgozó parasztság, —sem 
a demokratikusan gondolkodó értelmi
ség jót nem várhatott. Valóban ve

szélyben volt a szocializmus minden 
eddig elért eredménye. 

Most Kádár János miniszterelnök 
ismertette a programmját. Ebben benne 
volt a régi bűnöknek az elítélése és e 
programm olyan munkaterv, amit ha 
megvalósítunk, akkor ebben az ország
ban helyreáll a rend, a béke, a város
ban és a falun. Szocialista demokrácia 
lesz, törvényesség és munkás-paraszt 
hatalom. Ehhez Ti, magyar parasztok, 
a munka szorgalmas végzésével, min
den faluban a demokratikus községi 
élet megvalósításával, a nyugalom 
helyreállításában való határozott köz
reműködésetekkel, mindenekelőtt az 
őszi gabonavetés gondos elvégzésével 
tudtok most a legjobban segíteni. És 
kérlek benneteket, így cselekedjetek. 

Ha a rend és a béke helyreáll, 
Kádár János programmnyilatkozata 
értelmében meg fog indulni a falvak
ban is a szép békességes élet, r ami 
mindannyiunknak a kívánsága. Érvé
nyesülni fog — és én csak ilyenért 
tudnék Veletek és Értetek együtt
működni — egy emberséges, tisztessé
ges, okos magyar parasztpolitika. Érvé
nyesülni fog igazi formájában — aho
gyan a legjobb munkások és legjobb 
parasztok elképzelik — az igazi mun
kás-paraszt szövetség, amiért én az 
évek folyamán annyi keserves munkát 
végeztem a legtöbbször hiába s amiért 
Ti annyit szenvedtetek. Hiszek benne, 
hogy a mostani erőfeszítések már nem 
lesznek hiábavalók és ha adja Isten, 
mielőbb elhallgatnak a fegyverek a 
szabad, független, a maga sorsa felett 
szabadon rendelkező magyar hazában, 
a romok felett kibontakozik a virágzó 
élet, ami után mindannyian vágyako
zunk. 


