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A magyar eseményekről 
Részlet Szuszlov elvtárs, a SzKP Központi Bizottsága titkára 1956. november 6-án 

a moszkvai szovjet ünnepi ülésén elmondott beszédéből 

A szocialista világrendszer rövid idő alatt olyan ha
talmassá vált, hogy még a nyilvánvaló ellenségei sem 
hagyhatják figyelmen kívül óriási fölényét. A Szovjet
unió sikeresen hajtja végre alapvető gazdasági felada
tait. Kína a következő ötéves tervben ipari nagyhata
lommá válik. A népi demokratikus országok rendíthe
tetlenül haladnak előre a szocializmus útján. 

A szocialista világrendszer erőinek növekedése a 
nemzetközi reakció félelmét és haragját váltja ki. A 
szocializmus iránti gyűlölettől elvakult imperialista kö
rök nem riadnak vissza semmiféle eszköztől, hogy 
megosszák a szocialista államok egységét, hogy meg
gyengítsék a szocializmust építő népek barátságát, 
hogy elszakítsák őket egymástól, hogy azután megkísé
reljék egyenként megsemmisíteni őket. A szocialista 
erszágok ellen soha nem látott méretekben folyik a 
földalatti tevékenység, amelyre sok millió dollárt for
dítanak. Napról-napra folyik ellenünk a hazug rádió-
propaganda, amely a szocializmus történelmi eredmé
nyeit akarja bemocskolni. Tapasztalt kémeket és diver-
zánsokat küldenek, hazudozó röplapokat és brosúrákat 
tartalmozó léggömböket eregetnek és nem hagynak 
fel azzal a törekvésükkel, hogy a népi demokratikus 
országokban ellenforradalmi földalatti szervezeteket 
hozzanak létre a megdöntött kizsákmányoló osztályok 
maradványaiból. Az ellenség kihasználja aljas céljai ér
dekében az egyes népi demokratikus országokban el
követett hibákat és az ezek folytán előállott ideiglenes 
nehézségeket is. 

Minderre állandóan emlékeznünk kell, pillanatra sem 
engedni, hogy meggyengüljön a szocialista országok 
dolgozóinak ébersége, és világosan számot kell adni 
magunknak arról, hogy amíg az imperialista tábor lé-
r.ezik, az' ellenséges erők minduntalan meg fogják kí
sérelni a kapitalizmus visszaállítását. Ezt világosan 
mutatják a legutolsó napok eseményei, elsősorban 
a magyarországi események. 

Helytelen lenne feltételezni, hogy a társadalmi viszo
nyok gyökeres átalakítása, amely a népi demokratikus 
országokban az utolsó évtizedben lezajlott nehézségek 
és hibák nélkül, fájdalommentesen ment végbe. 

A népi demokratikus országok testvéri kommunista 
és munkáspártjai a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. 
kongresszusa után megkezdték a párt és állami munka 
módszereinek átépítését és megjavítását, országaik sa
játosságainak figyelembevételével, határozottan neki
láttak a múltban elkövetett hibák kijavításához. 

Sajnos, másképp alakult a helyzet Magyarországon. 
A régi magyar vezetés, amely a maga idejében sok 
durva hibát követett el, nem értette meg az idők kö

vetelményeit, állandóan késlekedett a cselekvéssel, 
amelynek következtében kihívta a tömegek elégedet
lenségét. Reakciós, szocialistaellenes elemek — akiket 
a nemzetközi reakció irányított — azonnal felhasznál
ták ezt arra, hogy támadást indítsanak a népi demok
ratikus rendszer ellen. Hamis jelszavakkal bizonyos 
időre sikerült megtéveszteni nekik jelentős tömegeket, 
különösen az ifjúságot. Az ellenforradalmi erők át
menetileg a szocializmus sorsa szempontjából nagyon 
veszélyes helyzetet teremtettek Magyarországon. Nagy 
Imre kormánya, amely ebben a helyzetben jött létre, 
az egyik pozíciót a másik után engedte át a reakciós 
erőknek és miután szabaddá tette az utat az ellenfor
radalom számára, ténylegesen szétesett. Az ellenforra
dalmi bandák a terrorhoz folyamodtak, 

ismert társadalmi személyiségeket öltek meg vad
állati kegyetlenséggel, akasztották és gyilkolták a 

kommunistákat. 
Magyarország nyugati határán sikerült nekik átdobni 
fegyvereket, a hitlerista és a Horthy fasiszta hadsereg
ben szolgált tiszteket és katonákat. Magyarország a 
legteljesebb káosz és önkény állapotába került. A kapi
talista és földesúri rendszer restaurálásának és a fasiz
mus feltámasztásának közvetlen veszélye állott fenn. 

* 
„A reakció és a fasizmus győzelme Magyarországon 

nemcsak azt jelentette volna, hogy a magyar dolgozók 
elveszítik mindazokat a vívmányokat, amelyeket a föl
desurakkal és kapitalistákkal folytatott harcban sze
reztek meg, hanem veszélyt jelentett volna a többi 
szocialista ország számára is, amennyiben közelebb 
hozta volna határaikhoz az imperialista bázisokat." 

„Ebben, a magyar nép élete szempontjából Oly fele
lősségteljes pillanatban, az ország szocialista erői meg
hozták az egyedüli helyes határozatot: Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormányt alakítottak, amely képes út
ját állni a reakciónak és a fasizmusnak." 

* 
A népi demokratikus Magyarország szocialista erői 

már szétverték a reakció és az ellenforradalom erőit, 
nem engedték megsemmisíteni a szocializmus vívmá
nyait, 

A szovjet emberek, a szocialista országok dolgozói, a 
világ összes haladó erői, akik ezekben a napokban ko
moly nyugtalansággal szemlélték a magyarországi ese
mények fejlődését, örülnek ennek a győzelemnek, me
lyet a magyar dolgozók arattak az ellenforradalom 
felett. Magyarország a szocialista országok családjához 
tartozott, tartozik és fog tartozni, mint szabad, függet
len és egyenjogú szocialista állam. 


