
^ > t ^ 

Magyarország 
Az elmúlt héten tragikus gyorsasággal pe

regtek a véres események. Az elmúlt évtized 
szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes követ-: 
kezményei tárulnak elénk azokban a fájdalmas 
eseményekben, amelyeknek szemtanúi és rész-
vevői vagyunk. Ezer esztendős történelmünk SOH 
rám a sors nem fukarkodott a népünket és nem^ 
zetünket sújtó csapásokkal. De ilyen megrázkódó 
tatást hazánk talán még sohasem élt át. 

A kormány elítéli azokat a nézeteket, ame-? 
Iyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom 
ellenforradalom volna. Kétségtelen, hogy úgy, 
ahogy minden nagy népmegmozduláskor tör^ 
tenni szokott, az elmúlt napokat is felhasználták 
kártékony elemek közönséges bűncselekmények 
elkövetésére. Tény az is, hogy reakciós, ellenfor
radalmi elemek is bekapcsolódtak s igyekeztek 
az eseményeket felhasználni a népi demokra* 
tikus rendszer megdöntésére. De az is vitathat 
tatlan, hogy ezekben a megmozdulásokban elemi 
erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket 
átfogó és egyéforrasztó nemzeti demokratikus 
mozgalom, Ez a mozgalom célul tűzte ki, hogy 
biztosítsa nemzeti függetlenségünket, önállósá-í 
guhkat és szuverenitásunkat, kibontakoztassa 
társadalmi, gazdasági, politikai életünk demok-
ratizmusát, mert csak az lehet a szocializmus 
alapja hazánkban. 

Ezt a nagy megmozdulást az elmúlt története 
mi korszak súlyos bűnei robbantották ki. A hely-i 
zetet még súlyosabbá tette, hogy a vezetés szinte 
a legutóbbi időkig nem szánta rá magát arra, 
hogy véglegesen szakítson a régi, bűnös politikád 
val. Főleg ez vezetett a tragikus testvérharchoz, 
oly sok hazafi pusztulásához, mindkét oldalon^ 

E harcok közepette megszületett a demok-a 
ratikus nemzeti egység, függetlenség és szocia-s 
lízmus kormánya, amely a népakarat igazi ki-* 
fejezőjévé fog válni. Ez a kormány szilárd ete 
határozása. 

Az új kormány, támaszkodva a nép erejére 
és ellenőrzésére, abban a reményben, hogy a nép 
teljes bizalmát megnyeri, nyomban hozzákezd 
e nép jogos kö\*eteléseinek megvalósításához, 
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A kormány munkáját hallatlanul nehéz kö-t 
rülmények között kezdi el. A múlt örökségeként 
reánk maradt igen komoly gazdasági helyzet 
még súlyosabbá vált az elmúlt napok harcai kö-
vetkeztében. Nagyon nehezek lesznek az élőt-* 
tünk álló hónapok is. 

A kormány tisztán látja: munkásosztályunk, 
parasztságunk, értelmiségünk súlyos anyagi 
helyzetét. 

A kormány elsősorban a harcos, magyar 
munkásosztályra kíván támaszkodni. De termé
szetesen támaszkodni óhajt az egész magyar dol
gozó népre. Széleskörű program kidolgozását ha
tároztuk el, amelynek keretében a munkásság 
megelégedésére rendezni kívánjuk a régi jogos 
követeléseket és sérelmeket, többek között a 
bér- és norma kérdését, a minimális bérek alsó 
határának és a legalacsonyabb nyugdíjaknak fel
emelését, figyelembe véve a munkában eltöltött 
éveket, és a családi pótlék növelését. A kormány 
hogy a rendkívül súlyos lakáshelyzeten segít
sen, a legmesszebbmenőén támogatni fogja, hogy 
állami, szövetkezeti és magánkezdeményezésből 
minél több lakást építsenek. 

A kormány üdvözli az üzemi dolgozók kez
deményezését az üzemi demokrácia kiszélesí
tésére, s helyesli a munkástanácsok megalakí
tását. 

A kormány erélyes kézzel véget vet a ter-» 
melőszövetkezeti mozgalom és a tagosítások so
rán elkövetett súlyos törvénytelenségeknek, 
nagyszabású tervet dolgoz ki az elhanyagolt és 
fejlődésben elmaradott mezőgazdasági terme --
lésünk fellendítésére, a termelőszövetkezeti és 
az egyéni gazdaságok termelésének felvirágoz
tatására, a termelési kedv helyreállítására. 

A kormány bátran épít a munkás-paraszt és 
diák ifjúságra, az egyetemistákra, teret nyújt 
kezdeményezésüknek, megtisztuló politikai köz
életünkben, és rajta lesz, hogy az életbe induló 
fiatalok minél jobb anyagi körülmények közé 
kerüljenek. 

A kormány felkarolja a nép kezdeményezé
sére létrejött új , demokratikus önkormányzata 



formákat, s arra fog törekedni, hogy azokat be^ 
iktassa az államigazgatásba. 

A kormány a további vérontás megszünte
tése és a békés kibontakozás biztosítása érdeké
ben elrendelte az általános azonnali tűzszünetet. 
Utasította a fegyveres erőket, hogy csak akkor 
tüzeljenek, ha megtámadják őket. Ugyanakkor 
felhívja mindazokat, akik fegyvert fogtak, hogy 
tartózkodjanak minden harci cselekménytől, és 
fegyverüket haladéktalanul szolgáltassák be. 

A rend védelmére és a közbiztonság helyre
állítására haladéktalanul megalakul az új karha
talom a honvédség és a rendőrség alakulataiból, 
valamint a munkások és az ifjúság felfegyver
zett osztagaiból. A magyar kormány megállapo
dott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csa
patok azonnal megkezdik kivonulásukat Buda
pestről, s az új karhatalom megalakulásával egy
idejűleg elhagyják a város területét. 

A magyar kormány tárgyalásokat kezdemé
nyez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió 
közötti kapcsolatokról, többek között a Magyar
országon állomásozó szovjet haderők visszavoná
sáról, a magyar—szovjet barátság szellemében, 
a szocialista országok közötti egyenjogúság és a 
nemzeti függetlenség alapján. 

A rend helyreállítása után, egységes új ál
lamrendőrséget szervezünk, és az Államvédelmi 
Hatóságot megszüntetjük. 

Senkinek semmiféle bántódása nem eshet 
amiatt, hogy a fegyveres harcokban részt vett. 

A kormány javaslatot terjeszt az Ország
gyűlés elé, hogy az ország címere ismét a 
Kossuth-címer legyen, e hogy március 15-ét 
ismét nemzeti ünneppé nyilvánítsák. 

MAGYARORSZÁG NÉPE! 

A keserűség és a harc óráiban az ember 
hajlamos arra, hogy az elmúlt 12 esztendőnek 
csak a sötét oldalait lássa. De ne engedjük tisz
tánlátásunkat elhomályosítani. Ennek a 12 esz
tendőnek vannak történelmi jelentőségű, mara
dandó, eltörölhetetlen eredményei, amelyeket 
Ti, magyar munkások, parasztok, értelmiségiek 
a Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével ke
mény és áldozatos munkátokkal hoztatok létre. 
Megújhodó Népköztársaságunk számít arra az 
erőre és önfeláldozásra, amelyet Ti az alkotó 
munkában megmutatta l-̂  s amely hazánk jobb 
jövőjének legfőbb biztosítéka. 

Á Magyar Dolgozók Pártfa Központi Vezetőségének ülése 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1956. október 28-án délelőtt ülést tartott. Meg

tárgyalta a politikai helyzetet és a következő határozatot hozta: 
A Központi Vezetőség helyesli a Magyar Népköztársaság kormányának mai nyilatkozatát, fel

hívja a párt minden szervezetét és minden tagját, hogy segítsék elő a nyilatkozatban foglaltak meg
valósítását. 

A Központi Vezetőség tekintettel az előállott rendkívüli helyzetre a III. pártkongresszustól a 
párt vezetésére kapott meghatalmazást egy hattagú pártelnökségre ruházta át, amelynek 

Elnöke: Kádár János elvtárs. 

Tagjai a következők: Apró Antal, Nagy Imre és 
Kiss Károly, Sssántó Zoltán elvtársak. 
Münnieh Ferenc, 

A pártelnökség felhatalmazása a lehető legrövidebb idő alatt összehívandó IV. pártkongreszusig 
érvényes. 

A párt elnöksége munkájában a Közrjonti Vezetőségre és a Politikai Bizottságra támaszkodik. 

A MAGYAR DOLGOZOK PARTJA 
KÖZPONTI VEZETŐSÉGE 
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