
RÁKÓCZY ROZÁLIA 

1956-OS RÖPLAPOK A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM 
KISNYOMTATVÁNY-GYŰJTEMÉNYÉBEN 

1956 októberének megítélése több változaton ment át az eltelt negyven év alatt, 
mint a magyar történelem bármely megmozdulása. Talán Göncz Árpád jutott 

* legközelebb ahhoz, hogy a valóságnak megfelelően értékelje az eseményeket ak
kor, amikor 1993. október 23-i ünnepi beszédét így kezdte: Annyi 1956 volt, 
ahányan részt vettek benne... 

A múzeumi feldolgozás során e kisnyomtatványok datálásában más alig segített, 
mint az emlékezet. Az eddig megjelent cikkek, tanulmányok, amelyek felsorolásától 
itt eltekintek, alig adtak támpontot. Keveset segített az egyetlen kisnyomtatvány
bibliográfia is, amely segédletként rendelkezésünkre áll. 

A válogatás szempontját az a szándék határozta meg, hogy olyan példányokkal 
egészüljön ki ez a bibliográfia, amelyek egyáltalán nem szerepelnek benne, vagy 
variánsai a kötetbe felvetteknek. Időben, egy kivételével, 1956. október 23- és no
vember 1. közöttiek. 

A röplapok híven tükrözik az addig történtek érzelmi ellentmondásait: forrada
lom, ellenforradalom, provokátorok és hős fiatalok egyaránt szerepelnek a meg
szólítottak között. Nagy Imre szerepe és személyisége ugyanúgy ellentmondásos, 
mint Kádár Jánosé, mint azoké, akik támadták, és azoké, akik támogatták őket. 

A röplapok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kisnyomtatvány-gyűjteményének 
darabjai, ezért tulajdonost (lelőhelyet) nem tüntettünk fel és eltekintettünk a leltári 
szám (raktári jelzet) közlésétől is. 

A leírás rendszere: 
1. A megjelenés éve, hónapja, napja. 
2. A kibocsátó személy, vagy testület neve. 
3. A röplap leírása: címe, kezdő mondatai, vagy pontjai, befejező mondata, vagy 

pontja, aláírója. 
4. A kibocsátás helye, a nyomda, a sokszorosítás módja, a terjedelem. A rovatban 

szereplő ,,S.l." ,,s.n." azt jelenti, hogy semmilyen módon nem deríthető ki a kiadás 
helye és a nyomda neve. 

5. Tipográfiailag elválasztva az annotáció, amely a röplap tartalmát jelenti. 
6. További példányok. 
7. Bibliográfiai hivatkozás a Zrínyi Kiadó katalógusára. 
A fenti sorszámok a leírás mellett nem szerepelnek. 

Izsák Lajos-Szabó József-Szabó Róbert (összeáll, és szerk.): 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22-november 5. 
(Budapest), (1991). 585 o. 
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Másolatban valamennyi röplap az érdeklődők rendelkezésére áll. Állományvé
delmi szempontok miatt (a papír rossz minőségű, a betűk halványodnak) az eredeti 
anyag nem kutatható. 

1. 

1956. október 22. HIM Kisnyomtatvány 

[Budapesti] Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 

Határozat 
Csatlakozunk a szegedi Egyetemisták javaslatához és megalakítottuk az Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ szervezetét. A szervezethez a Műegyetem és 
a Kertészeti Főiskola jelenlévő hallgatói is csatlakoztak. Az új MEFESZ feladata lesz 
a súlyos politikai kérdésekben a diákság állásfoglalását határozattá nyilvánítani... 
1. Az MDP kongresszus azonnali összehívása, alulról választott vezetőség, az új 

Központi Vezetőség megalakítása... 
14. Egymásért teljes szolidaritást vállalunk. 

Az egyetemi ifjúság egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki szolidaritását a varsói 
munkásokkal és ifjúsággal, a lengyel függetlenségi mozgalommal. 

Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Nagygyűlése 1956. X. 22. MEFESZ. -

[Bp] szívópapír, stencil soksz. - 30x21 cm. -

A 14 pont a pártkongresszus összehívásán kívül követeli a kormány átalakulását Nagy Imre vezeté
sével, a szovjet csapatok kivonását, általános választásokat, a Kossuth címer visszaállítását, sajtósza
badságot, munkásautonómiát és a Sztálin szobor eltávolítását. 

1. pl. stencilszáma 6327 
2. pl. stencilszáma 6330 
1956. kat. Zrínyi K. 1991. nyomdai variáns, 15. o., 1. tétel, szó szerint azonos. 

2. 

[1956. október 231 HIM Kisnyomtatvány 

[Budapesti] Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 

MÁSOLD ÉS TERJESZD A MAGYAR DOLGOZÓK KÖZÖTT! 
A MEFESZ Építőipari Egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazda
sági és eszmei pontjai: 
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a 

békeszerződés határozatai alapján... 
16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ 

helyi szervezeteit és elhatározta, hogy f. hó 27-re (szombat) Budapesten ifjúsági 
parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel résztvesz az ország egész ifjúsá
ga. Holnap, f. hó 23-án, délután 1/2 3 órára a Műszaki és egyéb egyetemek ifjú
sága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálfi térre (Bem tér) a Bem 
szoborhoz vonul és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabad-
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ság-mozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhat
nak. .. 

E határozat az új magyar történelem hajnalán, 1956. október 22-én született, az 
Építőipari Műszaki Egyetem aulájában több ezer hazáját szerető magyar ifjú spontán 
megmozdulásából. 
A határozatot október 23-i nagygyűlésén a Mélyépter. dolgozóinak közgyűlése kitö
rő lelkesedéssel magáévá tette és elhatározta, hogy az ifjúság megmozdulását min
den erejével támogatja. -

[Bp] vékony másolópapír, indigós soksz. - 29,5x21 cm. -
A pontok továbbá az általános, titkos választójogot, Nagy Imre kormányba kerülését, Farkas Mihály 

felelősségre vonását, az előző korszak bűnöseinek bíróság elé állítását, nyilvános tárgyalást, a gazda
sági élet átszervezését, az uránérc szabad értékesítését, a külkereskedelmi szerződések nyilvánosságra 
hozatalát, a normarevíziót és a beszolgáltatást rendszer felülvizsgálatát, a vélemény- és sajtószabadsá
got, 1848-49 mártírjainak emlékművet, a Sztálin szobor eltávolítását, március 15. és október 6. meg
ünneplését, a káderanyag nyilvánosságra hozatalát követelik. -

Kétoldalas, gépelt sokszorosítás, másolati példány. Dátum a szövegben. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. stencilezett variáns, a fentivel szó szerint megegyező 1956. október 22-re 
datálva 18-19. p. 4. tétel 
A nyomdai változat a 4. sz. leírásban. 

3. 

[1956. október 23.1 
Budapesti Műszaki Egyetem 

Felhívás 
MUNKÁSOK! PARASZTOK! DIÁKOK! MAGYAR IFJÚSÁG! 

Minden erővel együtt dolgozunk a független, szocialista Magyarország megteremté
séért. Együtt kell haladnunk az egész magyar néppel. Ezért követeljük: 
1. Valóban független, szocialista Magyarországot! 
2. Március 15 pirosbetűs ünneppé nyilvánítását! 
3. Nagy Imre visszahelyezését korábbi állami funkciójába! 
4. Munkánkkal akarjuk helyreállítani az állam új gazdasági alapjait! 
5. Új vezetést a pártban és a kormányban! 
6. Nyílt tárgyaláson vonják felelősségre a hibák elkövetőit. Kérünk Benneteket, ne 
adjatok hitelt azoknak, akik éket akarnak verni közénk, munkás- és értelmiségi 
fiatalok közé! Gyertek el 24-én 3 órára a Műszaki Egyetemre és vessétek fel prob
lémáitokat. Harcolni akarunk a Ti céljaitok valóraváltásáért is! Együtt váltjuk valóra 
az egész magyar nép követeléseit! 
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Diákotthon Bizottsága. -

Bp. indigós, gépírásos soksz. - 15x21 cm. -

Teljes szöveg. Datálatlan. Másolati példány, sorszáma 14.392. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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4. 

[1956. október 23-1 HIM Kisnyomtatvány 

Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között! 
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról 

a békeszerződés határozatai alapján... 
17. Tiltakozunk az államvédelmi hatóság fegyveres beavatkozása ellen! 

A MAGYAR EGYETEMI IFJÚSÁG 
Felhívjuk az ország dolgozó népét, hajtsa végre felhívásunkat! 
Általános sztrájk október 24! 

Ez a tiltakozás legyen Gerő Ernő rádió beszédében használt kijelentés ellen, aki 
provokátornak nevezte 250 ezer fegyelmezett magyar egyetemi hallgató és munkás 
tüntetését. 

Követeljük a kormány lemondását! 

Ha elolvastad add tovább! 

[Bp.] s.n. kéthasábos, 21,5x27 cm. -
A pontok Nagy Imre kormányba kerülését, Farkas Mihály felelősségre vonását, a gazdasági élet át

szervezését, sajtó- és szólásszabadságot, a normarevíziót és a beszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát 
követelik, október 27-re Budapestre if jósági parlamentet hívnak össze. 

Az előző változat 16. pontja kinyilvánítja együttérzését a lengyel szabadság-mozgalommal, ez itt hi
ányzik. Nem tartalmazza a nyomtatott szöveg a Mélyépterv záradékát sem. 

Új a 17. pont és a sztrájkfelhívás, valamint a Gerő Ernő rádióbeszédére való hivatkozás. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. stencilezett variánst közöl; amelynek szövege az 1-15. pontokban szó szerint 
megegyezik evvel. Hiányzik a fegyveres beavatkozás ellen tiltakozó 16. pont és a Gerő Ernő rádióbe
szédére vonatkozó közlés, 18-19. o., 4. tétel. 
írógéppel sokszorosított változatát 1. a 2. sz. leírásban. 

5. 

[1956. október 23-25.1 HÍM Kisnyomtatvány 

[Budapest] IX. kerület Forradalmi Ifjúság Bizottsága 

Ifjúmunkások! 
Egyetemistáink megalakították ifjúsági szervezetüket a MEFESZ-t. Alakítsátok meg 
TI IS gyári ifjúsági szervezeteiteket. 

Egységes ifjúmunkás szervezettel az új demokratikus és semleges Magyarországért! 

AIX. ker. Forradalmi Ifjúság Bizottsága. 

[Bp.] s.n. 14,5x21 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Nyomtatott pl. változó betűtípussal. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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6. 

[1956. október 24.] HIM Kisnyomtatvány 

Elvtársak van fegyverünk. A harcot tovább kell folytatnunk a szabadságunk és füg
getlenségünk kivívásáért. Velünk a rendőrség, a honvédség. Fáradtságot nem is
merve harcoljatok a végső győzelemért. 
Előre a hazáért és a szabadságért! 
A dolgozó nép. -

S.l. s.n. 22x30 cm. 
Teljes szöveg. Datálatlan. 
Nyomdai soksz. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

7. 

1956. október 24. HIM Kisnyomtatvány 
GERŐErnő 
ZALA, XII. évf. 251. sz. 1956. okt. 24. 

Gerő Ernő elvtárs rádióbeszéde 
Kedves elvtársak! Drága barátaink! Magyarország dolgozó népe! 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége ez év júliusában fontos határoza

tokat hozott. A határozatokat pártunk tagsága, munkásosztályunk, dolgozó paraszt
ságunk, értelmiségünk, népünk helyesléssel, megelégedéssel fogadta... 

Mi azonban, természetesen, szocialista demokráciát és nem polgári demokráciát 
akarunk... 

Pártszervezeteink fegyelmezetten, teljes egységben lépjenek fel minden rendbon
tó kísérlettel, nacionalista kútmérgezéssel, provokációval szemben... 

Pártegységgel a szocialista demokráciáért! Ez volt Központi Vezetőségünk júliusi 
határozatainak tömör foglalata. Pártunk vezetésének szilárd elhatározása, hogy 
megingathatatlanul megy előre a szocialista demokrácia útján, annak teljes kibonta
kozása felé, szocialista fegyelemmel, őrködve pártunk egységén, népi demokratikus 
vívmányaink felett, népünk szebb, boldogabb jövőjének szolgálatában. 

[Zalaegerszeg?] másolópapír, indigós soksz. - 4 p. - 30x21 cm. 

Az 1956. október 23-án délután elhangzott rádióbeszéd másnapi gépelt változata, amely a júliusi 
párthatározathoz kötődő változtatásokat sorolja fel, éberségre int, óv a nacionalizmus veszélyeitől. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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8. 

[1956. október 24.] HIM Kisnyomtatvány 

NAGY Imre 

NAGY IMRE SZÓZATA A MAGYAR NÉPHEZ! 
Budapest népe! 
Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 

14 óráig beszüntetik a harcot és leteszik fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljá
rás alól. 

Egyúttal kijelentem, hogy minden erőnkkel megvalósítjuk az 1953 júniusi kor
mányprogramot. .. 

Magyarok! Barátaim! A kormány programját hamarosan, részleteiben is ki fogom 
fejteni és azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni. Jövőnkről van szó, 
nemzeti létünk felemelkedésének nagy útja áll előttünk! Álljatok a kormány mögé, 
biztosítsátok a békés, alkotó munka folytatását, tegyétek lehetővé, hogy hazánk 
minden dolgozója zavartalanul munkálkodhasson családja a maga jövőjén. Álljatok 
a kormány, a párt mögé! Bízzatok abban, hogy a múlt hibáiból tanulva, megtaláljuk 
a helyes utat hazánk felvirágoztatására. -

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 
A rend és fegyelem helyreállítását kéri a rádióbeszédben Nagy Imre a továbbiakban, biztosítja, hogy 

a kormány szándéka nem a bosszúállás, a megbékélés politikáját akarják. Kéri, hogy védjék meg a 
gyárakat és gépeket. 
Datálatlan. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. gépelt-stencilezett variáns a címfej nélkül, „Itt Nagy Imre beszélek, mint a 
Magyar Népköztársaság Elnöke szólok most Budapest népéhez" kezdettel, egyébként szó szerint meg
egyezik 43. p. 29/b. tétel. 

9. 

[1956. október 24.] HIM Kisnyomtatvány 

Újpesti Forradalmi Bizottság 

Felhívás! 
MUNKÁSOK, PARASZTOK, ÉRTELMISÉGIEK! 
Általános sztrájkot hirdetünk és követelünk mindaddig, amíg a vérontások meg nem 
szűnnek és a magyar nép jogos követeléseit meg nem valósítják! 
Mi Újpest dolgozói csatlakozásra hívjuk fel az egész magyar népet! 
ÚJPESTI FORRADALMI BIZOTTSÁG 

[Bp.] s.n. 21x29 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Zöld csomagolópapírra, többféle betűtípussal nyomtatott példány. 
1965. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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10. 

[1956. október 24-25.] HIM Kisnyomtatvány 

Kiáltvány! 
Magyar felkelők! 

Célunk a tiszta Magyar függetlenség! A Magyar nép elszántan harcol a szovjet el
nyomók ellen. Felkelők, a Nemzeti Szabadságharc tisztaságáért kizárólag csak az 
orosz tankok ellen harcolunk. Meg kell semmisítenünk mindazokat, akik továbbra 
is a párt zászlója alatt, vagy mint szovjet barátok akarnak a tömeg közt zavart kelte
ni! 

Dolgozók! Honfitársak! 
Akik kezében most fegyver nincs, úgy járuljon hozzá szabadságharcunkhoz, hogy a 
munkát nem veszik fel, az utcán tartózkodnak, a kormány parancsait nem hajtják 
végre és ahol lehet, támogatják a Szabadságukért harcolókat! 

Felkelők! Honfitársak! 
Értsük meg végre! Egy ellenségünk van, azok, akik Hazánkban 12 éven keresztül a 
zsarnokság uralmát fenntartották. A Nemzeti Függetlenséget porba tiporták és most, 
akik a tiszta ügyért síkra szálltunk fővárosunkat lerombolták és testvéreinket gyil
kolták meg. 
Felkelők! A fegyvert addig nem tesszük le, amíg az utolsó ellenünk harcoló szovjet 
katona nem hagyja el hazánk területét! Fegyverrel! Sztrájkkal! Független semleges 
Magyarországért. 
A Szabadságért Harcoló fegyveres Felkelők! 

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. - 30x21 cm. -

Teljes szöveg. Datálatlan. 

További két változat, amelyek szövege részben azonos. A 2. variáns kezdő sora „Magyar felkelők! 
Célunk a tiszta magyar függetlenség." A második megszólítás „Dolgozók! Magyarok!" A 3- variáns utolsó 
bekezdése elé beiktatott mondat: „Felkelők! Értsük meg végre, hogy céltalan minden testvéri harc, ne 
lövöldözzünk hiába, egy ellenségünk van, akik nemzeti Függetlenségünket akadályozzák továbbra is, 
az a Hazánkban tartózkodó szovjet hadsereg." Az utolsó bekezdés kiegészítő mondata: „Ezen tiszta, 
igazságért folyó harcunkban velünk van az egész világ dolgozóinak testvéri szolidaritása!" 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

11. 

[1956. október 24-25.] HIM Kisnyomtatvány 

[Kispesti Forradalmi Bizottság.] 

KISPESTIEK! HONFITÁRSAK! FIATALOK! 

KIÁLTVÁNY! 

Kispest népéhez! Kispest fiataljaihoz! 

A nemzet akarata győzött! 
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Az elmúlt napokban lelkesen mellénk állt Kispest népe! Most már meg van a lehető
ségünk, hogy szervezett egységben védjük eddig elért eredményeinket és kivívjuk 
minden követelésünket. 
Követeljük! 
1. Az élelmiszeripar, a közélelmezés és közszolgáltatás (gáz, víz, villany) kivételé

vel legyen általános sztrájk... 
3. Álljon helyre azonnal Kispest rendje és nyugalma... 
Hazafiak! Forradalmárok! Kispestiek! A véres forradalomban tanúsított lelkesedéssel 
álljunk helyt továbbra is követeléseink teljes megvalósulásáért! 
Gondoljatok a hős mártírokra és vegyetek részt a már megindított segélyakcióban. -

[Bp.] s.n. szívópapír, stencil soksz. - 30x21 cm. 
A három pontból álló kiáltvány a sztrájkon kívül a szovjet csapatok azonnali kivonását, szabad 

választást, a varsói szerződés felbontását és az ország gazdasági életének átszervezését követeli, vala
mint, hogy a belső karhatalom és a honvédség irányítását a forradalom harcosai vegyék át. 
Aláírás nélküli példány. További példány Kispesti Forradalmi Ifjúság Bizottsága aláírással. Szövegében 
teljesen megegyező. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

12. 

[1956. október 24-26.] HIM Kisnyomtatvány 
Székesfehérvári Középiskolások Diákszövetsége 

Felhívás! 
A székesfehérvári középiskolások felhívása az ország középiskolás tanulóihoz. 
1. A mai napon a fehérvári középiskolás diákok küldöttértekezletén elhatároztuk, 
hogy kilépünk a DISZ-ből és megalakítjuk a KÖZÉPISKOLÁS DIÁKSZÖVETSÉGET. 
2. Elhatároztuk a különválást, mert: 
a) A DISZ Fennállása óta nem támogatta a középiskolás diákok tanulását... 
3. ... Megalakítjuk a KD-t... 
Jelen határozatunkat küldöttség útján tudatjuk a székesfehérvári Vadásztölténygyár, 
Kolorit, Motorjavító, K. Sz. G., Könnyűfémmű, Finommechanikai gyárak DISZ Bi
zottságaival... 
Felhívjuk az ország valamennyi középiskolás diákját, hogy csatlakozzanak a Közép
iskolás Diákszövetség felhívásához! (Székesfehérvári Középiskolások Diákszövetsé
g e . -
[Székesfehérvár] s.n. - 30x21 cm. 

A felhívás alkalmatlannak ítélte a korábbi ifjúsági szervezetet arra, hogy a fiatalságot képviselje, 
mert csak politikai oktatással foglalkozott, tagsága nem volt önkéntes, fizetett funkcionáriusai nem 
ismerték a diákság életét. Az új diákszövetség célkitűzéseit pontokban sorolja fel, majd általános politi
kai követeléseket fogalmaz, többek között március 15. megünneplését, Nagy Imre visszahelyezését ko
rábbi állami funkciójába. Csatlakozik a műegyetemi Diákbizottság követeléseihez és üdvözli a 
MEFESZ-t. 

Zöld papírra nyomott kéthasábos szöveg, jobb felső sarokban bekeretezve a lengyel himnusz hat sora. 
A pontok sorszámozása hibás, a 4. kétszer szerepel. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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13. 

11956. október 24-27.] HIM Kisnyomtatvány 
[Budapesti] Műszaki Egyetem 

Felhívás! 
1. Követeljük, hogy az ÁVH azonnal szüntesse be a tüzet. 
2. Követeljük, hogy a szovjet csapatok azonnal hagyják el a főváros területét. 
3. Követeljük, hogy mindenkinek, akik a harcokban résztvettek, amnesztiát kapja
nak, [sic!] 
4. Politikai menedékjogot adjanak, azoknak a szovjet harcosoknak, akik a harcok
ban a munkásság mellé álltak! 
5. Követeljük, hogy a magyar néphadsereg vegye át a rend fenntartását. Műszaki 
Egyetem Központi Diákotthona. -

[Bp.] s.n. - 30x21 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Többféle betűtípussal nyomtatott. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

14. 

[1956. október 24-30.] HIM Kisnyomtatvány 
? 

Hősköltemény a pesti Srácról. 
Te pesti Srác. 
Te napköziben nevelkedett apró kamasz, 
Te, kinek élte mindössze 
Vagy tizenöt sivár tavasz, 
Te, kibe már az ÁBC-vel tömték az ideológiát 
A szovjet tankok vad tüzében 
Zengted a szabadság dalát. 
A tankok acél záporában 
Nem remegett gyönge kezed. 
Bátran markoltad meg a géppisztolyt... 
... Téged, ki ezt a drága éltet 
Hazádért így adtad oda 
Amíg magyar él a földön 
Nem feledhetnek el soha! 

[Bp.] másolópapír, indigós soksz., 21x15 cm. 
Egy hat és három nyolc soros versszak a budapesti harcokban részt vett gyerekekről. 
Datálatlan. Másolati példány. 
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1956. kat. 1991. Zrínyi K. 254. o., 341. tétel 1956. november elsejére datálja a közölt példányt. Az első 
versszak stiláris változata: 
Te napköziben nevelkedett apró kamasz, 
Te, kinek élete mindössze 
Vagy tizenöt tavasz. 
Beléd már az ÁBC-vel tömték az ideológiát. 
A szovjet tankok vad tüzében 
Zengted a szabadság dalát. 

A jelzős szerkezetek kisebb változásai végig megtalálhatók a versben. 
Gépelési variáns: haránt két-két versszak. 

15. 

[1956. október 25.] HIM Kisnyomtatvány 
Egyesült Izzó, - [Magyar Dolgozók Pártja Végrehajtó Bizottsága, Budapest] 

EGYESÜLT IZZÓ DOLGOZÓI! 
FIZIKAI, MŰSZAKI, ADMINISZTRATÍV ELVTÁRSAK! 
Az elmúlt 48 órában szép hazánk fővárosában csatatérré változtak az utcák, fegyve
rek ropogtak, emberek százai pusztultak el. Miért? Azért, mert a magyar ifjúság -
zömmel helyes követeléseiért rendezett békés tüntetést hazánk, népünk ellenségei 
saját aljas céljaik megvalósítására használták fel. A megtévesztett és félrevezetett 
tömeget szörnyű öldöklésbe, rombolásba, népünk alkotásainak elpusztítására hasz
nálták fel. A népünktől idegen, nacionalista, soviniszta célok érdekében ellenforra
dalmat robbantottak ki... 
EGYESÜLT IZZÓ DOLGOZÓI! 
Haladéktalanul lássatok munkához, pótoljátok az egynapi kiesést, több jóminőségű 
rádiócsövet, izzólámpát, ballont és gépet adjatok a hazának, hogy mielőbb helyre
állíthassuk a károkat... 
MUNKÁSOK! ADMINISZTRATÍV ÉS MŰSZAKI DOLGOZÓK! 
Felhívunk benneteket, csatlakozzatok a MÖHOSZ elnökségének felhívásához, 
amelyben a romok azonnali eltakarítására, a rend és a biztonság megteremtésére 
kérik fel és buzdítják a dolgozókat. Munkaidő után ragadjuk meg a csákány, a lapát 
nyelét, ahogy azt 1945-ben tettük. 
PÁRTTAGOK! AKTIVISTÁK! 
A párt e nehéz időkben különösen számít rátok, álljatok a termelési, rom eltakarítási 
munka élére, példamutatástok serkentse és lelkesítse a párton kívüli dolgozókat! 
Egyesült Izzó Pártvégrehajtóbizottsága. -

[Bp.] írógéppapír, soksz. 30x21 cm. 

A röplap taglalja, hogy a munkásosztály nem értett egyet a sztrájkfelhívással, köszönetét fejezi ki az 
államvédelmi hatóságokkal vállvetve küzdő szovjet alakulatoknak. 
Datálatlan, az időpont a szövegből meghatározható. 
Lila indigós, másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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16. 

[1956. október 25.1 HIM Kisnyomtatvány 
NAGY Imre 

NAGY IMRE: Legyen vége a vérontásnak! 
Teljesülnek a magyar nép nemzeti és demokratikus követelései Tárgyalásokat kez
dünk a magyarországi szovjet haderő visszavonásáról 

Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke a következőket mondotta ma délutáni rádió
beszédében: 

Magyarország dolgozó népe! Az elmúlt napok során hazánk tragikus eseménye
ket élt át. Kisszámú ellenforradalmár felbujtó népköztársaságunk rendje ellen fegy
veres támadást indított, amelyet Budapest dolgozóinak egy része az ország helyzete 
felett érzett elkeseredése következtében támogat... 

Mélységes fájdalommal tölt el e tragikus napok során áldozatul esett ártatlan em
berek minden csöpp kiontott vére. Legyen vége a tragikus harcoknak és a hiábavaló 
vérontásnak. Magyarok, barátaim, elvtársaim! Induljunk meg hát a párt vezetésével 
a népünk jobb, szebb szocialista jövőjét építő békés alkotómunka új útján. 

KÁDÁR JÁNOS: Legyen rend, béke, munka! 
Igazságosan megoldjuk a magyar-szovjet viszony kérdéseit 

Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára a 
következő beszédet mondotta a Rádióban: 

Magyar dolgozók! Magyar elvtársak! Pártunk Politikai Bizottsága nehéz és súlyos 
helyzetben bízott meg a Központi Vezetőség első titkári tisztével. Sok idő a beszéd
re ma nincs... 

Munkások, kommunista elvtársak, legyetek állhatatosak és szilárdak, Védjétek 
meg a népi hatalom rendjét, szocialista államunkat, a dolgozó nép jövőjét. 

Nyugalmat, békét, rendet, független, szocialista Magyarországot! 

[Bp.] [Szikra ny] 41x31 cm. 

Nagy Imre beszédében ígéri, hogy az ellenforradalmárok által okozott károkat mielőbb helyreállítják, 
a jogos követeléseket teljesítik, a magyar-szovjet viszonyt igazságos, új alapra helyezik. 

Kádár János a pártegység megóvását kéri, a pártvezetőség szándéka szerint a rend mielőbbi helyre
állítását ígéri, a halaszthatatlanná vált égető kérdésekkel szembenéznek, a reális lehetőségek figyelem
bevételével megoldják ezeket. 

Rotációs papírra nyomtatott, datálatlan. 
Az alsó jelmondat dísztelen, egyenes léniával elválasztva a szövegtől. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. Nagy Imre beszédét nem közli, csak Kádár János beszédének keretezett, 
nyomdai variánsát, amely szó szerint megegyezik az itt közölt példánnyal, 55. p. 48. tétel, datálatlan, 
október 25-nél közli. 

Szintén datálatlan, ráutaló röplap október 25-nél 56. p. 49. tétel: Kádár János és Nagy Imre közös nyilat
kozatot ad a rádióban. 
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17. 

U956. október 25-27.1 HIM Kisnyomtatvány 
Borsod megyei Munkástanács 

Borsod megye dolgozói! 
Értesítünk benneteket, hogy megyénkben a munkástanács átvette a hatalmat. 
Szervezi a közbiztonságot, a szabadság megvédéséhez szükséges létesítménye

ket, valamint megyénk közellátását. 
Felkérünk benneteket, hogy a jelenlegi közbiztonság és nyugalom érdekében a 

börtönökben lévő közönséges (nem politikai) bűnözőket ne engedjétek kiszaba
dulni. 

Minden erőnkkel meg kell akadályozni, hogy ezek az elemek esetleges kiszaba
dulásuk esetén falvainkat és lakóházainkat fosztogassák. 

Követeléseiteket győzelemre visszük. 
Sztrájkkal harcolunk azért, hogy a szovjet csapatok hagyják el hazánk területét. 
Megyei Munkástanács. -

Miskolc, BNyV. 21x15 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

Világos zöld papírra nyomott, felül a babérral keretezett Kossuth címer. Több betűtípussal szedett. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

18. 

[1956. október 25-27.] HIM Kisnyomtatvány 
[Budapest, Egyesült] Izzó Munkástanácsa 

Felkérjük Dolgozótársainkat, hogy nyugalmukat a továbbiakban is őrizzék meg és a 
munkát rendben folytassák. Ismételten közöljük, hogy az eseményekről pontos és 
hiteles tájékoztatást adunk, de elvárjuk, azt is, hogy mindenben a Munkástanács 
utasításait kövessék és ne hallgassanak kósza hírekre. 
Izzó Munkástanácsa. -

[Bp.] másolópapír, gépírásos soksz. - 15x21 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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19. 

[1956. október 25-30.] HIM Kisnyomtatvány 
Dózsa Gépkocsizó Ttiszti]? Isklola] 

MAGYAR BAJTÁRSAK! 
MUNKÁSOK, TESTVÉREK! 

Mi, a Magyar Nemzeti hadsereg honvédéi és tisztjei követeljük, hogy hadsere
günk végre önálló független és minden politikai párt és politikai nézet befolyásá
tól mentes nemzeti hadsereg legyen. 
Bajtársak! Minden erőtökkel küzdjetek azért, hogy hadseregünk kizárólag a ma
gyar népet és nemzeti érdekeinket szolgálja. 
Több megbecsülést és tiszteletet a Magyar honvédeknek. 
Teljesüljenek Petőfi lánglelkű szavai: 

„A NÉPPEL TŰZÖN VÍZEN ÁT!" 
Dózsa gépkocsizó t. isk. 

[Tata?] s.n. 30x21 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Többféle betűtípussal nyomtatott példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

20. 

HIM Kisnyomtatvány 

Győry Tibor: Négy ember... 

Négy ember az utcára ma együtt nem mehet 
figyelem emberek... 
Négy ember az utcán ma együtt nem mehet 
Hát mi ez? 
A zsarnok rühes vérebek a „dicső hadsereg" 
Tankjaiban már ennyire remeg? 
Hát gyöngék a gyilkos fegyverek? 
Vagy igaz talán, hogy az egész nép az, 
Kit a „rádió-papagáj" gyújtogatónak 
gyilkos bandának nevez. 
Nos te ocsmány patkányhad 
Hiába minden páncél 
Remegj hát, joggal teszed 

1956. október 26. 
GYŐRY Tibor 
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Féltsd jól fizetett szennyeskezű 
gyalázatos életed. 
mert most a nép fizet 
„Éljen a tisztogató hős hadsereg" 
Mely világos nappal, állig fegyverben 
Nyakig páncélban 
Négy sétáló pestitől már remeg ' 
Éljen sokáig 
A pokol minden kínját érezze az átkozott 
„Hős hadsereg"! 

Budapest, 1956. október 26. 

Bp. gépírás. - 30x21 cm. 

Teljes szöveg. Első példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

21. 

[1956. október 26.] HIM Kisnyomtatvány 

Magyar dolgozók, budapesti fiatalok! 
A párt és az állam új vezetői: KÁDÁR JÁNOS és NAGY IMRE felhívást bocsátottak ki. 
Ez a felhívás biztosítja egy új, nemzeti r e f o r m p r o g r a m meghirdetését! Üdvö
zöljük ezt a törekvést, üdvözöljük a pártot és a kormányt, és szilárd meggyőződé
sünk, hogy a rend és a nyugalom helyreállása után a szovjet egységek eltávoznak 
fővárosunkból. Éljen Budapest dolgozó népe! Éljen a szocialista demokráciáért küz
dő magyar nép! 
Elég volt a vérontásból, elég volt az utcai harcokból, ma minden magyar hazafias 
kötelessége az, hogy segítsen megteremteni a rendet, a nyugalmat. 

[Bp.] s.n. 21x16 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. Aláírás és kibocsátó nélkül. 

Többféle betűtípussal szedett, nyomdai példány. 

Nagy Imre és Kádár János közös nyilatkozata (október 25.) datálatlan nyomtatvány, 1. a 16. sorszámú 
leírást, valamint 1956. kat. 1991. Zrínyi K. 55. o. 48. tételt, de csak a Kádár beszédet. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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22. 

1956. október 26. HIM Kisnyomtatvány 
M[agyar] E[gyetemek és] F[őiskolák] E[gyesült] Sz[ervezete] 

KIÁLTVÁNY A MAGYAR NEMZETHEZ! 

Történelmi perceket élünk. Az egyetemi hallgatók békésen, fegyelmezetten in
dult tüntetése elsősorban Gerő Ernő gyalázatos és ostoba provokációja következté
ben nemzeti felkeléssé vált. 

Elkerülhetetlenül szükséges, hogy ezekben a felelősségteljes pillanatokban, ami
kor ránk magyar fiatalokra hazug rágalmak zúdulnak, amikor felelős magyar szemé
lyiségeket a helyzet politikus értékelése óvatosságra kényszerít, mi az elsősorban 
érdekeltek, kimondjuk a teljes igazságot. Mondanivalónkat az alábbiakban rögzít
jük: 
1. Teljes egészében fenntartjuk azokat a követeléseinket, amelyekért a magyar fia
talság X. hó 23-án néma tüntetésre indult... 
13- A Szovjetuniónak pedig azt üzenjük, hogy végre választania kell, mit akar: füg
getlen baráti Magyarországot, vagy pedig rabszolgákat, akik a jövőben is készek 
lesznek fellázadni! 

Add, vagy küldd tovább a kiáltványt 6 betűszerinti másolatban! 
Ez parancs, teljesítését egyszer számonkérjük! Juttass vidékre is! 

Jelszavunk: Merjünk magyarok lenni! (Teleki Pál) 

A MEFESZ T I T K O S VEZÉRKARA 
Bp. 1956. X. 25. 8 óra. -

Bp. másolópapír, indigós soksz. 3 o. — 30x21 cm. 

A 2-12. pont visszautasítja a fiatalság ellen felhozott vádakat, a szervezett fosztogató bandákról 
szóló rágalmakat, biztosítja Nagy Imrét az egyetemi ifjúság bizalmáról, amnesztiát követel a politikai 
foglyok számára, továbbá vállalja minden erejével és tudásával egy új világ felépítését. 

Fekete indigós, másolati példány. 

1956. kat. Zrínyi K. 0 
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23. 

1956. október 26. HIM Kisnyomtatvány 
Szakszervezetek Országos Tanácsa 

OLVASD! - A D D T O V Á B B ! - D O L G O Z Z ÉRTE! 

A S Z A K S Z E R V E Z E T E K PROGRAMTA A Z O N N A L I I N T É Z K E 
DÉSRE. 

1. A harcot beszüntetni, amnesztiát hirdetni és a szakszervezetek bevonásával tár
gyalást folytatni az ifjúság képviselőivel... 

6. Az újonnan alakítandó kormány azonnal kezdjen tárgyalásokat a szovjet fegyve
res erők kivonására az országból. 

II. 
GAZDASÁGI TÉREN 
1. Munkások, üzemi értelmiségiek, vegyétek kezetekbe gyáratok vezetését. Hala

déktalanul alakítsátok meg a munkástanácsokat és a munkástanácsok sürgősen 
keressék fel a szakszervezeti területi bizottságokat, a további megbeszélés vé
gett... 

8. Megvalósítani Nagy Imre ígéretét, az egyenlőség elve alapján tárgyalásokat kez
deni a Szovjetunió és más országok kormányaival, kölcsönösen előnyös gazda
sági kapcsolatok megteremtésére. 

MAGYAR SZAKSZERVEZETEKNEK ÚGY KELL DOLGOZNIUK, MINT AZT 1948-
IG TETTÉK: NEVÜKET „MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEKÉRE KELL VÁL
TOZTATNI. 

Ezt az elnevezést a Szakszervezetek Kongresszusának kell jóváhagyni. 
Budapest, 1956. október 26. 

Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége. -

Bp. szívópapír, stencil soksz. 29,5x21 cm. 

Programjában intézményes anyagi támogatást ígér a szakszervezet a továbbiakban a harcok rok
kantjai számára, tervezi a bérrendezést, a gyermektelenségi adó eltörlését, az alacsony nyugdíjak 
emelését, a munkában töltött évek figyelembe vételét, a lakásépítkezések alapjainak kiszélesítését. 

Kivonatos, házi sokszorosítású példány a Népszava 1956. október 26-i számából. Az újságban megjelent 
bevezetés hiányzik, a II. fejezet 1. pontja tartalmilag egyezik az újságszöveggel, a többi szó szerint. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. nyomtatott variánst közöl, itt a II. rész 1. pontja megegyezik az újságszöveggel. 
A lap aljára nyomtatva a Magyar írók követelése kezdetű röpirat, 81. o. 90. tétel. 
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24. 

[1956. október 26-27.] HIM Kisnyomtatvány 

M[agyar] D[olgozók] Plánja] XIII. ker. Pártbizottsága 

ANGYALFÖLD DOLGOZÓI! MUNKÁSOK, ASSZONYOK, IFJAK! 

Angyalföld dolgozói mindig a forradalmi harc élén jártak. Nehéz helyzetekben is 
megmutatták a kivezető utat. Három napja folyik a vér Budapest utcáin. Nem en
gedhetjük, hogy hiába follyék! A harc beszüntetése érdekében Angyalföld dolgozói 
követelik a biztosítékot, hogy soha többé nem térhessen vissza a múlt önkénye. 

1. A dolgozók valóban a gyár urai legyenek... 

3. A magyar kormány a harcok megszűnése után azonnal kezdjen tárgyalásokat a 
szovjet kormánnyal a csapatok kivonásáról... 
ANGYALFÖLDIEK! Nagy Imre és Kádár János a mi embereink. Bennük nem csalód
tunk, bízunk bennük. 
Kádár János közvetlenül ismeri az angyalföldi munkások gondjait és megérti azokat 
- hiszen itt dolgozott velünk. 

AHHOZ, HOGY KÖVETELÉSEINKET MEGVALÓSÍTHASSUK MOST A LEGFONTO
SABB A REND HELYREÁLLÍTÁSA! 

M. D. P. XII. ker. PÁRTBIZOTTSÁGA 
HAZAFIAS NÉPFRONT XIII. ker. ELNÖKSÉGE. 

[Bp.] s.n. 24x17 cm 

A röplap üzemi önállóságot követel, a munkástanácsok megalakítását és a megélhetéshez szükséges 
fizetést, legalább 15%-os béremelést kér a nyugdíjrendezés mellett. 

Datálatlan, nyomdai példány többféle betűtípussal szedett. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

25. 

[1956. október 26-28.] HIM Kisnyomtatvány 

Magyar Nemzeti Bizottmány 

MAGYAR M U N K Á S O K P O L G Á R T Á R S A K ! 

Örömmel jelentjük forradalmi követelésünk legújabb sikerét: Biztos forrásból 
származó értesülések szerint a szovjet csapatok nagy erővel megkezdték Budapest 
területének elhagyását, sőt, egyes egységeik Záhonynál megkezdték a hazánkból 
való kivonulást is. A szovjet hadvezetőség parancsot adott ki a hazánk területén 
állomásozó összes alakulat visszavonására. 
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Ezzel egyidejűleg Budapesten megalakult a Forradalmi Katonai Tanács, amely 
magáévá tette ifjúságunk összes követelését és első cselekedeteként menesztette 
honvédségünk élléről a letűnt sztálinista gyászvitézeket, akik az elmúlt napok vé
rengzéseiért nagymértékben felelősek, Szabó altábornagyot, Tóth és Hazai vezérőr
nagyot. 

Mégsem hullott hiába 15 ezer magyar vére. Bebizonyosodott, hogy az egész 
nemzet összefogása milyen erő, melynek nem állhat ellen sem a hazai, sem az ide
gen önkény. Megindult tehát a megszállók kivonása és ez azt jelenti, hogy sokat 
szenvedett hazánk 12 évi megszállás után végre szabad és független ország lett, 
melyben megvalósulnak mindazok a célok, melyekért ifjúságunk vérét hullatta. 

Felhívunk mindenkit arra, hogy győzelmünk első napjaiban őrizze meg nyugal
mát. Továbbra is az eddigi töretlen egységben folytassuk az általános sztrájkot, 
mindaddig, míg az utolsó szovjet egység el nem hagyja hazánk területét. 
Magyar Nemzeti Bizottmány. 

ÉLJEN A SZABAD FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG! 
ÉLJEN A LEGYŐZHETETLEN FORRADALMI NÉP! 
DICSŐSÉG A HARCBAN ELESETT HŐSÖKNEK! 

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

26. 

1956. október 27. HIM Kisnyomtatvány 

Követeljük! 

1. A szovjet csapatok azonnali kivonását az ország területéről. 
2. A statárium eltörlését és teljes amnesztiát a forradalmi harcokban résztvett 

hazafiak számára. 
3. Állítsák bíróság elé azokat, akik az elmúlt évek, de különösen a legutóbbi 

tragikus eseményekért felelősek. 
4. A sztálinista politikában kompromittáltak, elsősorban Hegedűs, Piros és Apró 

azonnali leváltását, párt és állambeli funkcióikból. 
5. Szélesebb alapokra támaszkodó nemzeti kormány megalakítását. 
6. Teljes demokratizmust és sajtószabadságot. 
7. Szabad pártközi választást, nemzetközi ellenőrzés mellett. 
8. Az üzemi demokrácia kiszélesítését, munkástanácsok létrehozását. 
9. A sztrájkjog biztosítását. 

10. Bérrendszer reformot, a normák eltörlését. 
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11. Az elkövetkezendő évek beruházási kereteinek rovására az életszínvonal 
azonnali emelését. 

12. Az egyéni gazdaságokon alapuló új parasztpolitikát. 
13- Helyeseljük a forradalmi, nemzeti hagyományainkhoz ragaszkodva a Kos-

suth-címer visszaállítását, március 15, október 6 és november 24-e [sic! tollal javítva: 
október] nemzeti ünneppé való nyilvánítását, ugyancsak a nemzeti hagyománya
inknak megfelelő katonai egyenruha bevezetését. 

14. Az államvédelmi hatóság megszüntetését. 
15. Kérjük ki Törökországtól Rákosit és Gerővel együtt állítsák bíróság elé. 

Amennyiben a kormány a fent felsoroltakra 24 óráig nem ad megnyugtató választ, 
a gyulai üzemek dolgozói általános sztrájkba lépnek. 

Gyula, 1956. október 27. 
Gyulaváros hazaszerető népe. -

[Gyula] s.n. 21x15 cm. 

Teljes szöveg. 

Sormintával keretezett, a megszólítás kurzív grafikai betű, az aláírás kövérrel szedett. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. békéscsabai nyomdai variánst közöl, ennek 1-15. pontja szó szerint meg
egyezik, 16. pontja a békéscsabai törvénysértőkre vonatkozik. Aláírása: Békéscsaba hazaszerető ifjúsá
ga, 323. o., 433. tétel. 

27. 

1956. október 27. HIM Kisnyomtatvány 

Magyarok! Az egész világ figyelme, e nehéz órákban a magyarokon van. A legsú
lyosabb szavakkal ítélik el a Szovjet jogtalan és gyilkos támadását a védtelen ma
gyar nép ellen. (A tegnap esti amerikai adás kizárólag a magyar üggyel foglalko
zott. ..) .. .Eisenhower felkérte Hammersfeldet hogy személyesen utazzon Magyaror
szágra. Felkérték a nyugati államokat, hogy ismerjék el a Nyugat-Magyarországon 
alakult Félkelők kormányát. -

S.l. fekete indigó, írógéppel soksz. - 29,5x21 cm. 

Az amerikai adás kivonatát ismerteti: a Biztonsági Tanács vizsgálja a jogtalan szovjet katonai be
avatkozást, Pius pápa felhívta a világ katolikusait, imádkozzanak a magyarokért, az amerikai Vörös
kereszt felajánlotta azonnali segítségét. Budapestről Ausztriába menekülő osztrákok adnak tájékozta
tást a nyugatmagyarországi helyzetről. 

Aláírás és kibocsátó nélkül. 

Vonalas, kitépett füzetlapra gépelt szöveg, másolati példány 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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28. 

1956. október 27. HIM Kisnyomtatvány 

MEGALAKULT AZ ÚJ NEMZETI KORMÁNY 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének ja
vaslatára megválasztotta a Magyar Népköztársaság új kormányát. A kormány össze
tétele a következő: 

Minisztertanács elnöke: NAGY IMRE 
Helyettesei: APRÓ ANTAL, BOGNÁR JÓZSEF, ERDEI FERENC 
Államminiszter: TILDI ZOLTÁN 
Belügyminiszter: MÜNNICH FERENC 
Honvédelmi miniszter: JANZA KÁROLY 
Pénzügyminiszter: KOSSÁ ISTVÁN 
Igazságügyminiszter: dr. MOLNÁR ERIK 
Kohó- és gépipari miniszter: CSERGŐ JÁNOS 
Bánya- és energiaügyi miniszter: CZOTTNER SÁNDOR 
Vegyipari miniszter: SZABÓ GERGELY 
Könnyűipari miniszter: NAGY JÓZSEFNÉ 
Város- és községgazdálkodási miniszter: NEZVÁL FERENC 
Földművelődésügyi miniszter: KOVÁCS BÉLA (A Független Kisgazdapárt volt 
főtitkára) 
Állami gazdaságok minisztere: RIBJANSZKY MIKLÓS 
Külkereskedelmi miniszter: BOGNÁR JÓZSEF 
Belkereskedelmi miniszter: TAUSZ JÁNOS 
Élelmiszeripari miniszter: NYERS REZSŐ 
Begyűjtési miniszter: GYENES ANTAL 
Építésügyi miniszter: APRÓ ANTAL 
Közlekedésügyi miniszter: BEBRICS LAJOS 
Népművelődésügyi miniszter: LUKÁCS GYÖRGY (egyetemi tanár) 
Oktatásügyi miniszter: KÓNYA ALBERT 
Egészségügyi miniszter: BABITS ANTAL (egyetemi tanár) 
Az Országos Tervhivatal elnöke: KISS ÁRPÁD 

Az új nemzeti kormány eskütétel után azonnal hivatalba lépett. 

Budapest, 1956. október 27. 

Hátoldalon: 

MUNKÁSOK! 

Megvalósult a munkásosztály kívánsága: az üzemeket munkástanácsok fogják ve
zetni! Ez betetőzése a gyárak népi tulajdonba vételének! 
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Munkások és műszakiak! Most már teljesen magatokénak erezhetitek az üzeme
ket, melyeket ezentúl magatok irányíthattok. Meg fog szűnni az üzemek eddigi 
túlzott központi irányítása, meg fognak szűnni az ezzel kapcsolatos hibák. 

A munkástanácsokra nagy felelősség hárul. Ezért nagy körültekintéssel a legta
pasztaltabb, legderekabb dolgozók közül válasszátok a munkástanácsok tagjait! 

Az új kormány fel fogja emelni a kisfizetésűek bérét. Minél hamarabb kezditek 
meg a termelést a gyárakban, minél jobban dolgoznak munkástanácsaitok, annál 
előbb és annál nagyobb mértékben lehet majd emelni a béreket. 

Támogassátok tehát az új kormányt a szocializmust építő szabad, demokratikus 
Magyarországért folyó munkában. 

A SZOT elnöksége. 

[Bp.] s.n. 23x15 cm. Kétoldalas nyomás. 

Teljes szöveg. 

A miniszterek felsorolásából kimaradt Horváth Imre külügyminiszter, az állami gazdaságok miniszteré
nek neve Ribjanszky formában szerepel. 

A Hadtörténeti Múzeum Kisnyomtatványgyűjteményében további két nyomtatott variáns van, ezekben 
az Állami Gazdaságok minisztere Ribnyánszki Miklós formában szerepel. Ezek csak egyoldalas nyom
tatványok, a fent leírt hátoldali SZOT-szöveg nélkül. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. az elsőként leírt kétoldalas 0 a variánsok 85. o., 94. tétel. 

29. 

[1956. október 27-28.] HIM Kisnyomtatvány 

Kivívtuk! 
Kivívtuk, hogy Nagy Imre a kormány élére, Kádár János a párt élére kerüljön. 

Kivívtuk, hogy új nemzeti kormány alakuljon. Kivívtuk, hogy tárgyalások útján ren
dezzük a magyar-szovjet viszony vitás kérdéseit. Kivívtuk, hogy a rend helyreállítá
sával azonnal kivonjuk a csapatokat a fővárosból. Kivívtuk, hogy az új kormány új, 
magyar programmal lép a nép színe elé. Kivívtuk, hogy a Rákosi-féle terrorpolitiku
sok örökre távoztak a magyar közéletből. Kivívtuk, hogy a munkástanácsok irányít
sák a gyárakat, hogy az egyetemek autonómiát kapjanak. Kivívtuk alapvető követe
léseink teljesítését. Ugyanazzal az elszántsággal, amellyel harcoltunk, nekilátunk 
most a megvalósításnak., Legyen vége a vérontásnak, lássunk munkához. Amit ki
harcoltunk, megvédelmezzük, megvalósítjuk. Foglalja el mindenki munkahelyét -
lássa az ország népe: nem esztelenül harcoltunk, nem vért és pusztulást akartunk, 
hanem békét, függetlenséget, jólétet. Az első sorokban küzdöttünk a harcban, az 
elsők leszünk a munkában is. 

MAGYAR DEMOKRATIKUS HAZAFIAK NEMZETI BIZOTTSÁGA. -

[Bp.] s.n. 15x12 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

További pl. körülvágott, 14x11 cm. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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30. 

[1956. október 27-28.] HIM Kisnyomtatvány 
[Magyar Néphadsereg] 

FORRADALMI KATONAI TANÁCSOK IDEIGLENES HATÁROZVÁNYA. 

I. Feladatuk: 
A Magyar Néphadseregben működő Forradalmi Tanácsok feladata a Magyar 
Néphadsereg minden alakulatánál biztosítani a Minisztertanács határozatainak és 
a Forradalmi Tanácsok egyetértésével kiadott parancsoknak maradéktalan végre
hajtását. Biztosítsák a Magyar Néphadsereg egységes, határozott kiállását a forra
dalom célkitűzéseinek megvalósítása és vívmányainak megvédése érdekében. 

II. Jogaik és kötelességeik: 
1. A tanácsok jogosultak a parancsnokok intézkedéseit és parancsait ellenőrizni... 
4. A Forradalmi Katonatanácsok a burkolt, vagy nyílt forradalom ellenes cselekmé

nyek elkövetőit, továbbá azokat, akik a forradalmi hadsereg fegyelmét megbont
ják, katonai bíróság elé állíthatják... 

III. Forradalmi tanácsok szervezeti felépítése. 
Forradalmi tanácsot kell választani... 
A forradalmi tanácsok tagjait az egyel magasabb forradalmi tanács igazolvánnyal 
látja el. 

[Bp.] s.n. házi soksz. [2] fol 29x21 cm. 

Pontokba rendezve közli az irat a forradalmi katonai tanácsok kötelességeit, jogait az alá- és föléren
deltségi viszonyokat. 

Kibocsátó nélküli, datálatlan. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

31. 

[1956. október 27-28.] HIM Kisnyomtatvány 

MAGYAROK! 

Az ÁVH szembehelyezkedik a néppel és a kormánnyal. Miközben a kormány 
amnesztiát hirdet, a Szabadságharcosokat az ÁVH letartóztatja és fogva tartja! 

Elég volt az ÁVH uralmából! 
Szabadítsuk ki a foglyokat, fegyverezzük le az ÁVH-t! 

A FORRADALMI IFJÚSÁG. -

[Bp.] s.n. 24,5x17 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

Nyomdai kivitel, kétféle betűtípus. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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32. 

(1956.) október 28. HIM Kisnyomtatvány 

NAGY Imre 

Nagy Imre, az új Nemzeti Kormány elnöke 
vasárnap, október 28-án az alábbi rádiófelhívást intézte az ország népéhez: 

Magyarország Népe! 

Az elmúlt héten tragikus gyorsasággal peregtek a véres események. Az elmúlt 
évtized szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes következményei tárulnak elénk 
azokban a fájdalmas eseményekben, amelyeknek szemtanúi és részesei vagyunk. 
Ezer esztendős történelmünk során a sors nem fukarkodott a népünket és nemze
tünket sújtó csapásokkal. De ilyen megrázkódtatást hazánk talán még sohasem élt 
át. 

A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas nép
mozgalom ellenforradalom volna... 

Magyarország népe! 

A keserűség és a harc óráiban az ember hajlamos arra, hogy az elmúlt 12 eszten
dőnek csak a sötét oldalait lássa. De ne engedjük tisztánlátásunkat elhomályosítani. 
Ennek a 12 esztendőnek vannak történelmi jelentőségű, maradandó, eltörölhetetlen 
eredményei, amelyeket Ti, magyar munkások, parasztok, értelmiségiek a Magyar 
Dolgozók Pártjának vezetésével kemény és áldozatos munkátokkal hoztatok létre. 
Megújhodó Népköztársaságunk számít arra az erőre és önfeláldozásra, amelyet Ti az 
alkotó munkában megmutattok, s amely hazánk jobb jövőjének legfőbb biztosítéka. 

(Lénia alatt hozzá nyomtatva): 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetésőge 1956. október 28-án délelőtt 
ülést tartott. Megtárgyalta a politikai helyzetet és a következő határozatot hozta: 

A Központi Vezetőség helyesli a Magyar Népköztársaság kormányának mai nyi
latkozatát. Felhívja a párt minden szervezetét és minden tagját, hogy segítsék elő a 
nyilatkozatban foglaltak megvalósítását. 

A Központi Vezetőség tekintettel az előállott rendkívüli helyzetre, a III. Pártkong
resszustól a párt vezetésére kapott meghatalmazást egy hattagú pártelnökségre 
ruházta át, amelynek elnöke: Kádár János elvtárs. Tagjai a következők: Apró Antal, 
Kiss Károly, Münnich Ferenc, Nagy Imre és Szántó Zoltán elvtársak. A páltelnökség 
felhatalmazása a lehető legrövidebb idő alatt összehívandó IV. Pártkongresszusig 
érvényes. 

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

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége.-
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[Bp.] [Szikra ny?] 30x23 cm. Kétoldalas, kéthasábos. -

Nagy Imre beszédében a továbbiakban a népakarat kiteljesítését ígérte minden tervezett változtatásban, 
tűzszünetet hirdetett, felszólított a fegyverek beszolgáltatására. 
Bejelentette az-új karhatalom megalakulását, ismertette tárgyalását, megállapodását a szovjet csapatok 
kivonásáról a magyar-szovjet barátság szellemében, Budapest azonnali kiürítéséről, javasolni fogja az 
országgyűlésben, hogy a Kossuth-címer legyen hivatalos, hogy március 15. ismét nemzeti ünneppé 
t lyilvá ; i íttassék. 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének üléséről a teljes szöveget közöljük. 

Rotációs papírra nyomtatott példány. 

Változata tartalmi, stiláris és szerkesztési vonatkozásokban tér el a fentitől. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. fejléc (cím) nélküli variáns 93-94. o., 107. tétel. 

33. 

[1956. október 28.] HIM Kisnyomtatvány 
Szekszárd Ifjúsági Forradalmi Bizottság 

Szekszárd dolgozó népe! 
Munkások! Dolgozó parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok! 

Hozzátok fordulunk! Ezekben a nehéz időkben mindannyiunk legfőbb érdeke, 
hogy békében, a nyugalom és rend megőrzése mellett, gondolkozzunk városunk 
jövőjéről. 

A múlt hibáinak gyökeres felszámolása és a jövő megalapozása érdekében a kö
vetkező javaslatokkal fordulunk városunk dolgozó népéhez: 

1. Az október 30-án megalakuló városi Nemzeti Bizottság tegyen javaslatot az új 
városi tanácselnök személyére... 

14. A Városi Tanács Végrehajtóbizottsága az illetékes szervekkel - a rendőrséggel 
és a honvédséggel szervezzen munkásokból, dolgozó parasztokból és értelmiségi
ekből az üzemekben munkásőrséget! 

Október 30-án, délelőtt 9 órakor a Városi Tanács nagytermében megalakul a 
Szekszárdi Nemzeti Bizottság. -
Ifjúsági Forradalmi Bizottság. -
(Szekszárd) Szekszárdi Nyomda. - 35x26 cm. Kéthasábos 

A 14 pont helyi követeléseket tartalmaz, többek között a baktai szőlők felmérését, az elvett szőlők visz-
szaadását, a borfogyasztási adó eltörlését, a pinceszövetkezettől elvett felszerelési tárgyak visszaadását, 
a tejszövetkezet megalakítását, az alsóvárosi gazdakör visszaállítását, a pedagógusok lakáshelyzetének 
felülvizsgálatát, kisipari engedélyek kiadását és a Gyapotegrenáló céljaira épült raktárak átadását a 
vállalatoknak. 
Piros-fehér-zöld kerettel, a szöveg felett babérággal övezett Kossuth-címer. Datálatlan. 

Többféle betűtípussal nyomtatott. 
További négy példány, egyik hátoldalán „Szekszárd, okt; 28." dátumbélyegzővel, 40 filléres postabé
lyeggel, címzés a Magyar Hadtörténelmi Múzeumnak Budapest. Nyomtatványként feladva. 
Iktatószáma É: 24/1957. HIM. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. keret nélküli variáns, datálatlan 533. o., 735. tétel 
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34. 

(1956. október 28-29.1 HIM Kisnyomtatvány 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárainak és diákjainak követelése: 

1./ A Központi Vezetőség és a kormány azonnal adja ki a „Tüzet szüntess!" jelszót 
az ÁVH-soknak. 
2./ Azonnal bocsássák szabadon a harcokban letartóztatottakat, kivéve a fosztoga
tókat, akiket bíróság elé kell állítani. 
3./ Állítsák bíróság elé a vérengzésekért felelős ÁVH-sokat! 
4./ Szólítsa fel a kormány a szovjet csapatokat, hogy 24 órán belül hagyják el a fővá
ros területét. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy az új Politikai Bizottság haladéktalanul érvényt 
szerez a hazafiak és szocialista diákság jogos követeléseinek. Ebben a reményben 
az új Politikai Bizottságot és Kádár János elvtársat, a párt új első titkárát szeretettel 
üdvözöljük. 
Kádár elvtárs titkársága megígérte követeléseink teljesítését! 

[Bp.], stencil soksz. - 15x21 cm. 

Körülvágatlan, kettétépett szívópapíron. Teljes szöveg. Datálatlan. (Az MDP Központi Vezetősége 
október 28-án tartotta ülését.) 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

35. 

[1956. október 29-30.] HIM Kisnyomtatvány 
Magyar Forradalmi Bizottmány 

Kiáltvány! A Magyar Forradalmi Bizottmány határozata: 
1. A Magyar Forradalmi Bizottmány meghajtja a kivívott és drága vérrel szentelt 
szabadság zászlaját a hősi halottak, sebesültek és az egész magyar nép előtt... 
25- Jelen határozatunkat megküldjük az ENSZ minden tagállamának, Dobi István
nak, Nagy Imrének, Kádár Jánosnak, Kovács Bélának és nyilvánosságra hozzuk az 
egész világ előtt. Dudás József Országos Forradalmi Bizottmány elnöke. -

Balassagyarmat, 1956. Nyomdaipari V. 21x15 cm. Kétoldalas 

A röplap 25 pontban sorolja fel a követeléseket Magyarország függetlenségével, a Varsói Szerződés 
felmondásával, a szabadságharcosok elismerésével, a rendfenntartó karhatalommal kapcsolatban. 

A példány záradéka: A balassagyarmati Forradalmi Tanács csatlakozik a Forradalmi Bizottmány kiáltvá
nyához. 
További példányok a záradék nélkül. Aláírás Dudás József, A Magyar Forradalmi Bizottmány elnöke. -
S.l.s.n. 23xl6 cm. 

Variáns: Dudás József aláírása a beosztás nélkül. S.l.s.n. 21x15 cm. 
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1956. kat. 1991. Zrínyi K. 111. o., 136. tétel, Budapestnél beosztva, 1956. október 29. datált, Dudás neve 
nélkül, Magyar Forradalmi Bizottmány kibocsátóval leír egy röplapot, amely a fentivel szövegében az 1-
17. pontig azonos. A Dudás-féle példányban a 18. pont Mindszenty szabadonbocsátását követeli, 19-24. 
illetve 25-ig is egyező szöveggel, csak a pontok nem fedik egymást. 

36. 

1956. október 30. HIM Kisnyomtatvány 
(Kecskemét) [Bács-Kiskun megye] Ideiglenes Nemzeti Bizottság 

A BÁCSMEGYEI IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG HATÁROZATA. 

A magyar nép nemzeti érdekeit semmibevevő rendszer hosszú éveken keresztül 
gúzsba kötötte, megbénította nemzetünk szellemi és gazdasági erejét. 
A népünk politikai és gazdasági érdekeit semmibevevő vezetés arra kényszerítette 
elnyomott népünket, hogy tüntetéssel, majd egyes vezetőknek a múlthoz való 
csökönyös ragaszkodása miatt, fegyveres harc útján, vére hullatásával vívja ki sza
badságát. Népünk, híven történelmi elhivatottságához, hősiesen vívja harcát... 
A Hazafias Népfront kezdeményezésére ezért megyénkben Ideiglenes Nemzeti 
Bizottságot alakítunk. 
A megyei Ideiglenes Bizottság ma délelőtt megalakult... 
Az Ideiglenes Megyei Nemzeti Bizottság első ülését megtartva az alábbiakat határoz
ta. 
1./ Az Ideiglenes Nemzeti Bizottság a népi hatalom szerve, melynek alá van rendel

ve a területen lévő valamennyi államigazgatási, gazdasági szerv és a Nemzetőr
ség... # 

20./ Az ideiglenesen megalakult Nemzeti Bizottság jelenlegi összetételében addig 
működik, amíg a demokratikus pártok küldötteiből a végleges Nemzeti Bizottság 
megalakul. 

A Megyei Ideiglenes Nemzeti Bizottság a nemzeti egység és a hazafias érzés szelle
mében kezdte meg munkáját. Kérjük megyénk lakosságát, Nemzeti Bizottságait, 
állami és gazdasági szerveit, hogy hasonló szellemben, teljes felelősséggel munkál
kodjanak hazánk felvirágoztatásán. 

Kecskemét, 1956. október hó 30-án. 
Megyei Népfrontbizottság - Ideiglenes Megyei Nemzeti Bizottság. -

(Kecskemét), szívó papír, stencil soksz. - 4 p. - 30x21 cm. 
Az Ideiglenes Nemzeti Bizottság tagjai, Berényi Lajos, Bognár Károly, Borszéki Lajos, Daczó József, 

Dallos Ferenc, Farkas László, Hajnal János, Madarász László, dr. Magócsi Géza, Mészöly Gyula, Orosz 
László, Papp Géza, Pataki Ferenc, Szabó József, Szabó Lajos, dr. Szendy Jenő, Szentkirályi Frigyes 
határozatukban felhívjuk a községeket nemzeti bizottságaik megalakítására, az üzemeket a munkás
tanácsok összehívására, a parasztságot az őszi munkák elvégzésére, a betakarítás befejezésére, ígéretet 
tesznek a tagosítás felülvizsgálatára, a kisipari tevékenység szabaddá tételére. Követelik az állampolgári 
jogok maradéktalan érvényesítését, a szovjet csapatok kivonását, a parasztság terheinek megszüntetését, 
a begyűjtés mielőbbi megszüntetését. Felhatalmazzák a végrehajtóbizottságot, hogy a honvédség kísére
tében élelmiszerszállítmányt indítsanak útba Budapestre. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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37. 

1956. október 30. HIM Kisnyomtatvány 

[Budapest] Járműfejlesztési Intézet 

Budapest, 1956. október 30. 
Nagy Imre a Minisztertanács Elnöke 

Budapest 

A Járműfejlesztési Intézet dolgozói megválasztották Ideiglenes Forradalmi Munkás
tanácsukat, és az Intézet összegyűlt dolgozói a következő határozatokat hozták: 

1./ Követeljük a Varsói Szerződés azonnali felmondását, és a szovjet fegyveres erők 
országunkból történő haladéktalan kivonását. Nem tartjuk ugyanis kivívott függet
lenségünkkel összeegyeztethetőnek, hogy a korábbi népellenes kormány által 
megkötött szerződés értelmében idegen csapatok Magyarországi tartózkodása 
idegen országok hozzájárulásától függjön. 

2./ Követeljük, hogy a Rákosi-Hegedűs kormányban tisztséget viselt miniszterek, 
miniszterhelyettesek azonnal mondjanak le, és a kormány haladéktalanul váltsa 
le a külképviseletek nemzetellenes vezetőit. Ezeket a tisztségeket a forradalmi 
vívmányokkal szolidáris, néphez hű hazafiakkal kell betölteni. Kérjük hazánk 
ENSZ képviselőjének azonnali leváltását. 

3./ Követeljük a politikai szabadságjogok maradéktalan megvalósításának érdeké
ben, hogy a kormány oszlassa fel a régi országgyűlést és mielőbb írjon ki általá
nos, titkos, szabad választásokat több párt részvételével. 

Kijelentjük, hogy a munkát azonnal fel kívánjuk venni az újjáépítés mielőbbi meg
kezdése érdekében, mihelyt a szovjet csapatok hazánkból történő távozása erre 
megteremti a lehetőséget. 

JÁRMŰFEJLESZTÉSI INTÉZET Ideiglenes Forradalmi Munkástanács. 

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 

Levélformában írott röplap, címzettje Nagy Imre. Teljes szöveg. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

38. 

[1956. október 30.] HIM Kisnyomtatvány 

Követelés a kormányhoz! Felhívás a Magyar Néphez! 

Mi az Országos Légvédelmi Parancsnokság beosztottai, Budapesten és vidéken a 
további, eddiginél súlyosabb vérontás elkerülése végett a magyar dolgozó néppel 
teljes egyetértésben követeljük: 
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1. A Magyarországon állomásozó mindennemű szovjet alakulat azonnal kezdje 
meg hazánkból a kivonulást. 

2. A Budapesten állomásozó és a tűzszünetet állandóan megszegő szovjet alaku
latokat 12 órán belül Budapestről vonják ki. A hátrahagyott szovjet sebesülteket 
ugyanúgy kezeljük, mint a magyar sebesülteket. 

3. A Magyar Kormány rádióban tett nyilatkozatát követően azonnal olvassák be a 
szovjet nagykövet és katonai attasé nyilatkozatát a szovjet csapatok azonnali kivo
nulásáról. Amennyiben ez nem történik meg, a Néphadsereg Légvédelme és Légie
reje fegyveresen áll ki az egész Magyar Dolgozó Nép követelése mellé. 

4. A Nagy Imre elvtárs által vezetett kormány előtti összes kormányok által meg
kötött katonai és gazdasági szerződéseket fel kell mondani, mert az eddigi kormá
nyok a néptől idegenül, külső nyomásra cselekedtek. 

„A NÉPPEL TŰZÖN-VIZÉN ÁT" 
AZ ORSZÁGOS LÉGVÉDELMI PARANCSNOKSÁG ÖSSZES BEOSZTOTTAI 

[Bp.] [OLP házi ny?] 28x21 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

A nyomdai példány alapján további két stencilezett sokszorosítás, mindkettő datált - 1956. október 30-
án 16.00 órakor. Kisebb stiláris különbségekkel. 
2. pl. KÖVETELÉS A KORMÁNYHOZ! FELHÍVÁS A MAGYAR NÉPHEZ! 
2. PL. KÖVETELÉS A KORMÁNYHOZ! 

FELHÍVÁS A NÉPHEZ! 

Mindkettő aláírása: Az Országos Légvédelmi Parancsnokság összes beosztottja. Mindkettő 30x21 cm. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

39. 

1956. október 30. HIM Kisnyomtatvány 

Magyar Néphadsereg 

Magyar Testvéreink! Bajtársak! 

A Hadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa megalakult. A Forradalmi 
Katonai Tanács a Hadsereg valamennyi honvédje, tiszthelyettese, tiszti iskolása, 
tisztje, tábornoka nevében csatlakozik a Munkás, Ifjúság és Értelmiség Forradalmi 
Tanácsok határozataihoz és követeléseihez és azt magáévá teszi. 
A Hadsereg a nép mellett áll a Dicső Forradalmunk vívmányainak megvédésében. 

E forradalmi vívmányok megvédésének érdekében: 

1./ Követeljük a Szovjet Hadsereg azonnali kivonását Budapestről, és a legrövidebb 
időn belül hazánk területéről. 

2./ Kérjük a magyar nép legmesszebbmenő támogatását a rend helyreállításában. 
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37 Eltávolítottuk a hadsereg vezetéséből a szektás visszahúzó erőket mint pld.: 
Tóth Lajos vörgy-ot, 
Hazai Jenő vörgy-ot, 
Hídvégi Ferenc vörgy-ot, 
Szabó István altbgy-ot. 

4./ Az ÁVH megfélemlítésben tartotta a honvédséget is. 
A hadsereg vezetés Forradalmi Katonai Tanács elhatározta a még fegyverben lévő 
ÁVH azonnal lefegyverzését. 

5./ A hadsereg vezetésének Forradalmi Tanácsa követeli, hogy hős határőreink a 
honvédséghez tartozzanak. Egyben felhívjuk őket, hogy továbbra is védjék ha
zánk szent határait. 

Budapest, 1956. október 30. 
Magyar Néphadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa. -

Bp. szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 

Teljes szöveg. 

További példány gépírópapírra sokszorosított. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 149- p. 191. tétele a nyomdai variáns. 

HIM Kisnyomtatvány 

Az Országos Széchenyi Könyvtár Ideiglenes Nemzeti Bizottságának közleménye 
Az Országos Széchenyi Könyvtárban f. hó 30-án megalakult az Ideiglenes Nemzeti 
Bizottság, mely a demokratikusan megválasztott Nemzeti Bizottság hivatalba lépésé
ig működik. A Bizottság csatlakozik a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának 
1956. október 28-án kelt felhívásához... A Bizottság meg van győződve, hogy a 
magyar nép szabadságharca győzelemmel fog végződni s ennek érdekében min
dent elkövet. 

Budapest, 1956. október 30. -

Bp. írógéppel soksz. 30x21 cm. 

A Bizottság különös gondot fordít nyilatkozatában arra, hogy a Könyvtár állománya megfelelő véde
lemben részesüljön, fegyveres őrséget szervezett és a könyvtár munkatársaival megbeszéli a legsürgősebb 
tennivalókat a Könyvtár biztonsága érdekében. Javasolja új szakszervezeti vezetőség választását. Köve
teli, hogy a magyar kormány az ország érdekében tegyen lépéseket az ENSz Biztonsági Tanácsánál. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

40. 

T956. október 30. 
Országos Széchenyi Könyvtár 
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41. 

[1956. október 30-31.] HIM Kisnyomtatvány 

HARCBAN GYŐZTEK HŐSEINK - LEGYÜNK MÉLTÓK HOZZÁJUK! 
Feladatunk most: hogy áldozataink ne legyenek hiábavalóak! 

SZERVEZKEDTÜNK! 

Még el sem ült a harc az utcákon, a régi átkos rendszer meglapult hívei lázasan 
szervezkednek, hogy demokratikus mezbe öltözve, újra a maguk kezébe kaparint
sák az irányítást és ezzel a hatalmat. 
Nekünk - ki nem harcoltunk a barrikádokon, feladatunk ez: tartsuk szemmel azo
kat, akikről tudjuk, hogy csak a félelem állította mellénk őket és most a pillanatra 
várnak hogy újra ők kerekedjenek felül. 
A most megalakuló tanácsokra csak olyanok kerülhetnek, akiknek tiszta múltjuk 
nem hagy kétséget aziránt, hogy szívvel-lélekkel mellettünk állnak és hőseink által 
véres harccal kivívott eredményeinket nemzetünk javára megőrzik és gyümölcsöz
tetik. 
Ne ijedjünk meg a titkos fenyegetésektől, többé soha fel nem támadhatnak a múlt 
iszonyatos félelmei. 
Nem folytathatjuk ott, ahol egy héttel ezelőtt abbahagytuk! 

[Bp ?] másolópapír, indigós soksz. 14x22 cm. 
Teljes szöveg, datálatlan. 
Másolati példány 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

42. 

1956. október 31. HIM Kisnyomtatvány 

1. A Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban 1956. október 31-én megtartott munkás
gyűlésen, amelyen résztvettek a XI. kerületi üzemek küldöttei, egyhangúlag elhatá
roztuk, hogy a XI. kerület munkásai addig, amíg magyar földön vér folyik és Magya
rországon szovjet csapatok tartózkodnak, nem veszik fel a munkát... 
6. Követeljük Magyarország azonnali kilépését a Varsói Szerződésből. 
Budapest, 1956. október 31. Munkástanácsok küldöttei, 
Beloiannisz Híradástechnikai Gyár 
Goldberger gyár 
Gamma Optikai Művek 
Kismotor és Gépgyár 
Fogaskerékgyár 
1. sz. Épületelemgyár 
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Magyar Optikai Művek 
Albertfalvai Zománchuzal Gyár 
Műszaki Egyetem 
Kelenföldi Vegyészeti Gyár 
Kábel és Műanyaggyár 
Kábel és Sodronykötélgyár 
Április 4. Gépgyár 
írószövetség 

(Bp.) másolópapír, indigóval soksz. 31x21 cm. 

A röpirat továbbá az általános, titkos választójogot, a régi miniszterek eltávolítását, az ENSZ képvise
lő visszahívását, azÁVHfelelőseinek törvény elé állítását követeli. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

43. 

1956. október 31- HIM Kisnyomtatvány 

F E L H Í V Á S ! 

A Forradalmi Erők megbízottai valamint a Néphadsereg testületeinek megválasztott 
forradalmi bizottságai a következőket határozta: 

1./ Követeljük, hogy a szovjet csapatok Budapest területének elhagyása után az 
ország területét is hagyják el. A bizottmány tagjai figyelembe veszik a diplo
máciai kapcsolatok szükségességét, ez azonban nem adhat alkalmat arra, hogy 
időtlen-időkig Magyarországon tartózkodjanak a szovjet csapatok... 

8./ Megegyezés történt, hogy a forradalmi fegyveres ifjúság a közbiztonság, rend 
és nyugalom érdekében a honvédség forradalmi bizottmányával és a rendőr
séggel karöltve tartja fenn a rendet, együttesen vállalják a néptől idegen ele
mek és gonosztevők összegyűjtését és azok átadását a magyar független bíró
ságnak! Egyetértünk az ÁVH feloszlatásával, ugyanakkor követeljük, hogy az 
ÁVH tagjai semmiféle fegyveres vagy karhatalmi alakulatnak ne lehessenek. 

Budapest, 1956. október hó 31. 
A felkelt Forradalmi Erők megbízottai. 
A Néphadsereg forradalmi tanácsainak küldöttei. 

(Az ív bal oldali hasábján): 

A Magyar Köztársaság Forradalmi Honvédelmi Bizottmányának Tagjai: 
Király Béla 
Maiéter Pál ezredes a Kilián György laktanya fegyveres ifjúságának pk. 
Váradi Gyula páncélos vezérőrnagy 
Marián István alez. a Műszaki Egyetem katonai tanszékv. 
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Kopácsi Sándor rendőrezredes 
Oszkó Gyula rendőrezredes 
Nádor Ferenc ezds. a légierőktől 
Penczi József híradóezredes 
Gyulai Mihály ezredes Kecskemét 
Márton András ezredes Zrínyi Akadémia 
Kovács Ferenc őrnagy Petőfi laktanya 
Kána Lőrinc vezérőrnagy Légvédelmi tüzérség 
Máté Sándor őrnagy Tüzérparancsnokság 
Szalva János ezredes Határőr pk. 
Kővágó Sándor alezredes Bem laktanya 
Sárdi Tibor ezredes Hadi Technikai Intézet 
Székely Béla honvéd és 
Erdélyi Sándor főhadnagy a Forradalmi Ifjúság küldöttei 
Tóth Elemér főhadnagy Műszaki Parancsnokság 
Kovács István vezérőrnagy Vezérkar 
Demtsa Pál ezredes Zalka Máté laktanya 

Megválasztotta a Néphadsereg, a Határőrség alakulatainak, a Forradalmi Ifjúság
nak és a Rendőrségnek 250 küldötte a Honvédelmi Minisztériumban 1956. október 
31-én hajnalban. 

[Bp.] géppapír, stencil soksz. öh. 31x21 cm. kit. 31x42 cm. 

A felhívás egyes pontjai követelik a kilépést a Varsói Szerződésből, a magyar uránérc-lelőhelyek visz-
szavételét, a szovjet csapatok kivonásának végső határidejét 1956. december 31-ben határozzák meg, 
továbbá bejelentik, hogy fegyverrel is megvédik a forradalom tisztaságát és az országot. 

A bal hasáb szövege teljes. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

44. 

1956. október 31. HIM Kisnyomtatvány 
Legfelsőbb Bíróság 

A Legfelsőbb Bíróság Forradalmi Bizottmányának nyilatkozata: 
1. A Legfelsőbb Bíróság forradalmi bizottmánya üdvözli a magyar nép hősies har

cát és a kivívott eredményeket. A hazánk teljes szabadságát és függetlenségét hang
súlyozó kormány-nyilatkozatot helyeseljük, a kormány személyi összetételét illető
en azonban szükségesnek látjuk a sztálini- és rákosi-rendszerben kompromittált 
személyek leváltását... 

10. Követeljük a politikai és a gazdasági bűnügyek haladéktalan felülvizsgálását. 
E követelések teljesítése mellőzhetetlen előfeltétele annak, hogy az országban a 

forradalmi nép vívmányait megőrző, a nép érdekeit tántoríthatatlanul szolgáló új 
igazságszolgáltatás szülessék meg. 
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Budapest, 1956. október 31. 
A Legfelsőbb Bíróság Forradalmi Bizottmánya. 

[Bp.] s.n. 29x21 cm. 

A bíróság munkatársai csatlakoznak a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságához. A röplap köve
teli a politikai perekben ártatlanul elítéltek ügyének felülvizsgálatát, a bírák felelősségre vonását, a bírói 
tárgyalások teljes nyilvánosságát, a bírói függetlenség biztosítását. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

45. 

1956. október 31. HIM Kisnyomtatvány 
Pécsvidéki Bányász Szövetség, Pécs 

Magyarok, Polgárok, Budapest lakói! 

Dunántúl népe veletek van! 
A következőket követeljük: 
1. Független és semleges Magyarországot! 
2. A varsói szerződés azonnali felbontását! 
3. A még bennlevő szovjet csapatok azonnali kivonulását! 
BUDAPEST NÉPE! SEGÍTÜNK BENNETEKET, 
SZÁMÍTHATTOK GAZDASÁGI ÉS KATONAI SEGÍTSÉGÜNKRE! 

Támogatunk benneteket, tartsatok ki a végsőkig! 
DUNÁNTÚL HATALMA A NÉPÉ! 
Kezünkben a karhatalom, az ÁVH-t felszámoltuk, a forradalom győz! A pécsi bá
nyászok FEGYVERESEN készen állnak mellettetek! 
Pécs, 1956. október 31. 

PÉCSVIDÉKI BÁNYÁSZ SZÖVETSÉG 

[Pécs] s.n. 10,5x15 cm. 

Teljes szöveg. 

Zöld színű vékony csomagolópapírra nyomtatott példány 
További példány vékonyabb és világosabb zöld, valamint még két példány sárgás kalap
csomagolópapírra nyomott. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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46. 

1956. november 1. HIM Kisnyomtatvány 
Magyar Nemzeti Bizottmány 

Sztrájk a végső győzelemig! 
Magyarok! Munkások! Polgártársak! Barátaim! 
A kormány és a rádió több ízben bejelentette az elmúlt 48 órában, hogy a szovjet 
katonai egységek megkezdték hazánk területének elhagyását. Ezek a bejelentések a 
mi győzelmünket jelentik... 
Elég sokszor becsaptak már minket ahhoz, hogy hinni tudjunk újabb ígérgetések
nek. Ezért újból felhívunk benneteket, hogy [olvashatatlanná fakult] közszolgáltató 
és egészségügyi intézmények és a gyárakat őrző munkásőrségek kivételével marad
jatok távol munkahelyeitekről addig, amíg egész népünk követelését nem teljesítik: 
Kivonják hazánkból az utolsó szovjet katonát is!!! 
Vigyük tovább az általános sztrájkot a végső győzelemig!!! 
Budapest, 1956. nov. 1. 
M. Nemzeti Bizottmány 

(Bp) stencil soksz. 31x21 cm. 

A röplap figyelmeztet, hogy Csepelen és Pesten lelassult, vagy el is akadt a szovjet csapatok kivonulá
sa, több, egymásnak ellentmondó hír érkezett a csapatmozdulatokról. 

A lap felső harmada kézzel „poncolt" címfej a Kossuth címerrel. A szöveg egyszerű lénia alatt kezdődik 
a megszólítás után. Nyolc rétbe hajtogatott, a hajtások mentén kifakult lap. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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Rozália Rákóczy 

LEAFLETS FROM 1956 IN THE TRACT COLLECTION 
OF THE WAR HISTORY MUSEUM 

Summary 

This selection of 46 pieces is only a sample from the leaflets of 1956 from the rich material of the 
Tract Collection of the War History Museum. In the course of processing the main difficulty is always 
the dating. In this case the only existing tract-bibliography offers little help, and it is far from being 
complete. The aim of this selection on the one hand was to complete the material of the 
aforementioned bibliography with specimens missing from one reason or another; on the other hand to 
direct attention to leaflets which are variant readings of those in the bibliography. 

Rozália Rákóczy 

TRACTS DE 1956 DANS LA COLLECTION DE PETITS-IMPROMÉS 
DU MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE 

Résumé 

La matière publié ici est un choix des tracts imprimés au temps de la révolution et guerre 
d'indépendance de 1956, faisant partie de la collection de patits-imprimés du Musée d'Histoire Militaire. 
Lors du dépouilment de ces tracts c'est la datation qui signifie un problème particulier. La seule 
bibliographie de patits-imprimés qui est à notre disposition ne nous aide pas toujours et la matière de 
celle-ci est loin d'être complète. L'un des buts de ce choix était que la bibliographie mentionnée puisse 
se compléter par des exemplaires qui n'y figurent pas pour une raison quelconque, et l'auteur voudrait 
attirer l'attention aux tracts qui sont des variantes, des variations de ceux qui figurent dans le volume. 
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Rozália Rákóczy 

FLUGBLÄTTER VON 1956 IN DER FLUGBLÄTTER SAMMLUNG DES 
HEERESGESCHICHTLICHEN MUSEUMS ZU BUDAPEST 

Resümee 

Das vorliegende Material bietet eine Auswahl aus den in der Flugblätter Sammlung des 
Heeresgeschichtlichen Museums aufbewahrten Stücken der Revolution und des Freiheitskampfes von 
1956. Eine besondere Schwierigkeit der wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Materials bedeutet die 
Datierung. Die einzige Bibliographie, die einem dabei zur Verfügung steht, reicht in vielen Fällen nicht 
aus, ist doch bei weitem nicht vollständig. Eine wichtige Zielsetzung der vorliegenden Auswahl war 
gerade die Ergänzung dieser Bibliographie um einige Exemplare, vor allem um Variante von bereits 
bekannten Flugblättern zu besprechen. 

Розалия Ракоци 

ЛИСТОВКИ 1956 ГОДА В КОЛЛЕКЦИИ МАЛЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Резюме 

Опубликованная подборка материалов состоит из листовок, выпущенных в период революции и 
освободительной борьбы 1936 года, которые хранятся в коллекции малых произведении печати Военно-
Исторического Музея. При обработке этих литовок особую трудность представляет определение даты выпуска 
листовки. Единственная имеющаяся в распоряжении библиография малых печатных издании также не может 
помочь во всех случаях, да и к тому же материал сё не является полным. Одной из целей настоящей подборки была 
как раз попытка дополнить вышеупомянутую библиографию такими экземплярами, которые по какой-либо 
причине не Содержатся в ней. Кроме того автор стремился обратить внимание на такие листовки, которые являются 
измененными вариантами листовок, фигурирующих в библиографии. 
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