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Magyar Kommunisták! 
A Magyar Dolgosok PártjánakTagjai! 

Elvtársak! 
Dicső múltú és sokat szenvedett pártunk 

történelmének l e g n e h e z e b b szakaszát éli 
át. A helyzet megköveteli, hogy összefogjuk a 
párt minden erejét, mert csak így tudunk ered
ményesen szembeszállni a kapitalizmus vissza
állítására irányuló ellenforradalmi támadások
kal és megvédeni a nép hatalmát. Csak így tud
juk biztosítani a magyar munkásosztály, a dol
gozó parasztság, a haladó értelmiség, az egész 
magyar nép számára a demokratizmus legszé
lesebb körű kifejlesztését, nemzeti független
ségünket és szuverenitásunkat, a szocialista 
rend győzelmét! 

Hogy pártunk újból erős legyen és a tö
megek élén járjon, határozottan szakítanunk kell 
a Rákosi-klikk káros politikájával és vétkes 
módszereivel, melyek megrendítették a széles 
dolgozó tömegek pártunkba vetett bizalmát és 
alapjaiban ásták alá a párt erejét. 

Ugyancsak határozottan szakítanunk keli 
Nagy Imre—Losonczi csoportjával, amely a 
munkásosztály és a népi hatalom pozícióit fel
adva, nacionalista soviniszta alapra helyezked
ve utat nyitott az ellenforradalmi erőknek és 
ezzel ténylegesen elárulta a szocializmus 
ügyét. 

Hogy a múlt hibáival való határozott sza
kítást ily módon is világossá tegyük, határoz
tuk el, hogy a párt nevét megváltoztatjuk: a 
Magyar Szocialista Munkáspárt nevet vesszük 
fel A párt összes egészséges erőire támaszkod
va helyreállítjuk és új életre keltjük a párt szer
vezeteit. 

Pártunk elvi alapjai változatlanoki — A 
marxizmus—leninizmus megdönthetetlen igaz
ságai vezérelnek bennünket; a szocializmus 
megvalósításáért küzdünk; megvédjük a népi 
demokrácia államát és annak alapját a meg
bonthatatlan munkás-paraszt szövetséget; a 
munkásosztály nagy nemzetközi táborához tar
tozunk; hazánk forró szeretetét elválaszthatat
lannak tartjuk a proletár interacionalizmus esz
méiétől, amelvet rendíthetetlenül vallunk A szo
cialista országok népeivel való szoros testvéri 
együttműködésben valamennyi nép békés 
együttélésének és barátságának alapján kíván
juk felvirágoztatni hazánkat 

Most pártunk fő feladata, hogy szétzúzza 
az ellenforradalom immár leplezetlenül fellépő 
erőit, amelyek kihasználták a tömegeknek a 
múlt hibáiból folyó, de semmiképpen nem a 
népi hatalom ellen irányuló jogos elégedetlen* 
segél A párt minden tagja és szervezete támo-

f assa teljes erővel a Magvar Forradalmi Mun-
ás-Paraszt Kormányt, amely népi demokra

tikus rendszerünk megvédését, az ellenforrada
lom szétzúzását, a dolgozók békés munkájának 
és jólétének biztosítását tűzte zászlajára. 

Támogassátok a Magyar Forradalmi Mun
kás-Paraszt Kormányt programja megvalósítá* 
sában! A párt erejével segítsétek elő a normális 
élet azonnali helyreállítását, a munka haladék
talan felvételét, a jogrend biztosítását, a közélet 
demokratizálásának továbbfejlesztését, a dolgo
zó tömegek [egégeíőbb követeléseinek gyors 
megvalósítását 

Fogjatok össze a munkás tanácsokban, 
más új hatalmi szervekben, a Hazafias Nép
frontban, a demokratikus érzelmű hazafiakkal,-
•— ha nem kommunista világnézetűek is — akik 
készek megvédeni a dolgozó nép hatalmát. Meg
győző erejű politikai felvilágosító munkával 
nyerjétek meg őket a Magyar Forradalmi Mun
kás-Paraszt Kormány támogatására Tisztítsá
tok meg ezeket a szerveket az ellenforradalom 
szószólóitól. Tartsátok ébren a munkásosztály 
szocialista öntudatát, harcos hagyományait, 
őrizzétek meg a munkásosztály egységét, ne 
engedjetek teret a dolgozók sorait megbontó 
ellenforradalmi demagógiának. Támogassátok 
a nagymuitú magyar szakszervezetek harci 
erejét és soraik szilárdságát — Tömörítsétek a 
párt köré a munkás- és paraszt ifjúság, vala
mint a dolgozó nép soraiból jött diák és egyete
mista ifjúság legjobbjait. 

Álljanak talpra pártszervezeteink! Minden 
párttag, aki kész a tömegekre támaszkodva 
harcba szállni a dolgozó nép hatalmáért, pár
tunk politikáiéért, je!?ntkezzen haladéktalanul 
pártszervezetében és lásson munkához! A párt
szervezetek életében teljes mértékben érvénye-
sülniök kell a párton belüli széleskörű demokrá
cia lenini elveinek. 

Szervezeteink járjanak élen a békés ter
melő munka megindítására irányuló harcbant 
A kommunisták, a párttagok mutassanak példát 
a népi hatalom iránti hííségbpn. a nép ellensé
geivel szembeni harokészségben é" éhprségben. 

Erősítse a kommunistákat annak tudata* 
hogy szolidáris velünk a vi'á" va1^m°nnvi te r 
vér párfia. az ö«sze« szocialista országok népei, 
a haladás ügvét veszélyeztető ellenforradalmi 
kísérlettel szemben Teremtsenek baráti viszonyt 
népünk és a szovjet hadsprpg katonái között, 
ak'k segítenek a magvar néphafalom megvédé
sében, a reakciós, ellenforradalmi támadással 
szemben. 

Kommunisták! Elvtársak! 
A helyzet súlyos De ha összefogunk és ren

dezzük sorainkat, elég az erőnk! Pártunk le
győzhetetlen, ha kitart eszméi mellett, és ha a 
munkásosztályra dolgozó népünk széles töme
geire támaszkodik. 

Elvtársak! Munkára, harcra fel! 
Budapest, 1956. november 6. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
ideiglenes Központi Bizottsága. 


