
Levél a pártszervezetekhez 
Kommunisták! Elvtársaink! 
Az utóbbi napok eseményei lázbahozták, majd bizonytalanságba so

dorták megyénk, s az ország népét. Az egészséges, demokratizálódási 
folyamat, melyet ifjúságunk oly nagy lelkesedéssel kezdeményezett, foko
zatosan áruló ellenforradalomba csapott át. Felelőtlen, szószátyár embe
rek és általuk felbuzdított csoportok — nemzetmentő jelszavak íeple 
alatt — megbecstelenítették a budapesti egyetemi ifjúság nagyszerű 
tetteit. Mi bizonyítja, hogy e csoportok nem a nép igaz ügyéért harcol
tak, hogy tevékenységük nem más, mint a célt ügyetlenül burkolni'igyek
vő ellenforradalom? Bizonyíték minden cselekedetük, mellyel beszeny-
nyezték történelmünk lapjait. 

Budapesten és vidéken párt és állami vezetőket gyilkoltak meg. 
Kaposvárott börtönbe vetették a Megyei Pártbizottság tagjait, munka
társait, s a kivégzést csak a vasárnap reggeli események akadályozták 
meg. Vandái módon törtek, zúztak a pártbizottság épületében, megsem
misítették a pártokmányok egy részét. Emberhez méltatlan cselekede
teik nem tűrnek nyomdafestéket. Mindezek ellenére fennen hirdették: 
»A mi forradalmunk patyolatíiszta, makulátlan*. 

Támadták pártunkat, pártunk vezetőit, akik élére álltak a dolgozók 
helyes -mozgalmának. Támadtak mindenkit, aki nem állt melléjük, ön
gyilkosságba kergettek becsületes embereket, s bujtogatták, lázították a 
tömeget. Számtalan példa igazolja, hogy az ellenforradalmi elemek népi 
demokratikus rendszerünk megdöntésére törekedtek. Emlékezzünk csak 
a Vidovics-beszédre, gondoljunk arra, kik igyekeztek magukhoz ragadni 
a hatalmat. Gyugyon a volt 1500 holdas földbirtokos, Nádasdy vette át 
a tanács vezetését, Bogláron, egy volt ezredes lett a tanácselnök, s a régi 
csendőrök fegyverrel őrködtek az úgynevezett forradalom ^tisztasága* 
felett. 

És kik vezettek, kik ámították a tömegeket? Hamvas tanár, a volks-
foundista rovottmúltú ember, Kunszabó Ferenc a nagy szavak és tettek 
helyett rettegés embere, Unger testnevelőtanár és a többiek. Ök szóltak 
a nép nevében, ők tevékenykedtek a népért? Nem, nem szocialista de
mokráciát akartak ők, hanem a munkáshatalom megdöntését. 

A párt — néhány napra elnémítva bár — de állt a vártán. S az új, 
munkás-paraszt forradalmi kormány szovjet segítséget hívott, hogy meg
védje vívmányainkat, megbénítsa a fasiszta törekvéseket. A szovjet egy
ségek segítettek s i t t ' lesznek mindaddig, míg tejesen helyre nem áll 
a rend. 

Kommunisták! Pártszervezeteink tagjai! Álljatok egy emberként a 
munkás-paraszt kormány mellé. E kormány programja biztosíték arra, 
hogy követeléseitek valóra válnak, hogy a régi hibákat kijavítva új úton, 
megíisztultan haladunk együtt a néppel a szocialista Magyarország meg
teremtéséért. 

Kommunisták! A Megyei Pártbizottság kéri tőletek, a nép érdeke 
"követeli: álljatok csatasorba, szervezzétek újjá és erősítsétek alapszerve
zeteiteket. Kezdjétek meg a munkát falun és városon egyaránt, s tevé
kenykedjetek a rend mielőbbi helyreállításában. Legyetek éberek, s te
gyetek meg mindent a kormány 15 pontjának, a Megyei pártbizottság 
határozatainak végrehajtásáért. 
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