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Magyar 
Szabadság 
Lapunk a magyar szabadság 

ügyét kívánja szolgálni. A külső 
szabadság, a függetlenség ügyét 
*— és a belső szabadság, a demok
rácia ügyét. Tettekkel akarunk 
szolgálni: a teljes és tiszta igazság 
kimondásával. 

Magyarország nem független 
ország addig, amig területén a 
magyar nép akarata ellenére szov
je t haderő állomásozik. Igyekszünk 
tárgyilagosak lenni. A szovjet had
sereg a háború alat t lépett hazánk 
földjére. E háborúban a Szovjet
unió volt a megtámadott , s a tá 
madó üldözése közben Magyaror
szágot is megtisztította a hitleri 
haderőktől. A német túlhatalom 
megtörése történelmi tet t volt s.a 
magyar sors új, boldogabb korsza
kának, a független Magyarország 
létrejöttének kiindulópontjává 
válhatott volna. 

Nem így történt. Csaknem t i 
zenkét év telt el 1945. április 4-e 
óta s a szovjet csapatok ma is Ma
gyarországon tartózkodnak. Ez 
sérti a magyar nép nemzeti önér
zetét és jogos nemzeti érdekeit. 
Mindenekelőtt azért sérti, mer t 
amíg a szovjet csapatok itt van 
nak, Magyarország nem folytathat 
igazán önálló külpolitikát, öná l ló 
külpolitika nélkül pedig nincs 
egészséges nemzeti fejlődés. 

Sok időbe telik, míg az önálló 
magyar külpolitika részleteiben is 
kialakul, de a leglényegesebb dol-
£' L- m'ii- mg jc vííá^jC'SaJc Ew a kül
politika nem jelenti és nem jelent
heti azt, hogy szembefordulunk a 
Szovjetunióval, vagy a szomszédos 
országokkal. Magyarországnak, a 
magyar népnek az az érdeke, hogy 
hatalmas szomszédunkkal és a ke
let-európai sorstárs-országokkal 
különösen Lengyelországgal és 
Jugoszláviával őszinte, egészséges 
barátságban éljen. Szükségünk van 
kölcsönösen gyümölcsöző gazda
sági kapcsolatokra, az eszmék sza
bad áramlására, s ha a közös ér
dekék úgy kívánják, esetről esetre 
külpolitikai együttműködésre is. 
De csak a magyar nép és a ma
gyar kormány szabad elhatározása 
alapján. 

A Szovjetunió és a keleteurópai 
szomszéd országok iránti barátság
nak azonban nem szabad azzal já r 
nia, hogy a Nyugattal szemben ba
rátságtalan külpolitikát folyta
tunk. Elég sokáig csináltuk ezt, s 
nagyon súlyos következmények
kel, hiszen a nyugati országok el 
leni rágalomhadjáratokból, az 
Amerikát, Angliát és Franciaor
szágot vádló koholt perekből, a 
nyugati szellemi termékek előtt le-
bocsátott kulturális vasfüggönyből 
elsősorban Magyarországnak volt 
kára . Magyarország kis ország — 
szüksége van minden barátra . Ma
gyarország szegény, súlyos gazda
sági bajokkal küzdő ország — 
szüksége van minden támogatás
ra. Ha a baráti Jugoszlávia olyan 
külpolitikát követhet, amelynek 
alapelve, hogy kívül kell maradni 
a hatalmi tömbökön, s jó viszonyt 
kell fenntartani minden ország
gal, akkor miért ne követhetne 
Magyarország is ilyen külpoliti
ká t? 

Tudjuk, hogy ez nem megy 
egyik napról a másikra. A varsói 
szerződésben Magyarország kötele
zettségeket vállalt, s ahhoz, hogy 
e helyzeten változtathassunk, a ma
gyar kormánynak tárgyalásokat 
kell folytatnia a Szovjetunió kor
mányával. E tárgyalásoknak a le
hető leghamarabb meg kell indiil-
niok és dűlőre kell jutniok. Bízunk 
abban, hogy a Szovjetunió vezetői 
megértik: az egész magyar közvé
lemény követeli, hogy vonják ki 
hazánkból a szovjet csapatokat és 
rendezzék igazságosan a magyar 
i—szovjet viszonyt. És ezzel még 
keveset is mondtunk: népünk 
nemcsak követeli e z t de harcolt 

Legfrissebb jelentések 
a vidéki helyzetről 

Miskolc : 

Megalakult a megyei munkástanács 
A városban hétfőn megszűnt a 

fegyveres harc. A rend helyreállítá
sáról a nemzetőrségi bizottság gon
doskodik. A bizottságban elsősorban 
a honvédség tagjai vesznek részt, 
akik irányítják a nemzetőrség mun
káját, gondoskodnak tagjaik kikép
zéséről is. Hétfőn délelőtt a megye 
munkástanácsainak küldöttei meg
választották a megyei munkástaná
csot. Ez a tanács gondoskodik arról, 
hogy az üzemekben elvégezzék a leg
fontosabb fenntartási munkákat. A 
megyei munkástanács és az üzemek 
dolgozóinak álláspontja az, hogy a 
munkát csak akkor folytatják, ha a 
szovjet csapatok megkezdik a kivo
nulást az egész ország területéről. 

Nyíregyháza: 

K sztrájk abbahagyásának feltétele: 
a szovjet csapatok kivonulása 
Nagy Imre vasárnapi rádiónyilat

kozata után Nyíregyházán hétfőn 
már nyugodtabb volt a hangulat. A 
városi munkástanács helyett létre
hozták a megyei nemzeti bizottságot, 
amely 15 tagú intéző bizottságot vá
lasztott. A községekben ugyancsak 
megalakítják a nemzeti bizottságo

kat. Az üzemekben még nem indult 
meg a munka, csupán az élelmiszer
ipari üzemek dolgoznak. A nemzeti 
bizottság határozatot hozott, hogy a 
Nyírbogdányi Olajgyárban meg kell 
indítani a munkát, mert ennek az 
üzemnek a termelése a megye lakos
ságának fontos érdeke. A sztrájk ab
bahagyásának feltételeként egyéb
ként Nyíregyházán is a szovjet csa
patok kivonását jelölték meg. Nyug
talanságot keltett a városban az, 
hogy a megyébe szovjet csapatok ér
keztek. 

A falvakból érkezett jelentések 
szerint az egyénileg dolgozó parasz
tok és a termelőszövetkezetek is foly
tatják az őszi munkákat. 

Pécs: 

Ismét dolgoznak a pécsi üzemek 
Napok óta először van nyugalom a 

városban — jelentették Pécsről. A 
honvédség, a rendőrség a nemzet
őrökkel együtt biztosítja a rend fenn
tartását. Reggel csaknem minden 
üzemben megindult a munka. Ké
sőbb az a hír érkezett, hogy szovjet 
csapatok érkeztek a város közelébe. 
Ekkor néhány üzemben ismét abba
hagyták a munkát. De amikor tudo
mást szereztek arról, hogy a szovjet 
csapatok támaszpontjaikra vonulnak, 
több helyen ismét folytatták a mun
kát. A megyei forradalmi tanács ma
gáévá téve a kormány álláspontját, 

javasolja, hogy a szovjet csapatok 
vonuljanak vissza támaszpontjaikra 
és a tárgyalások eredményeként 
kezdjék meg a kivonulást az ország 
területéről. 

G y ő r : 

Szerezzenek érvényt 
a tűzszüneti felhívásnak 

Győrben hétfőn ismét több tízezres 
tömeg tüntetett. A nyugtalanságra 
mindenekelőtt az adott okot, hogy a 
Budapestről érkező hírek szerint úgy 
látják: a kormány nem tudott ér
vényt szerezni a tűzszüneti felhívás
nak. A megyei forradalmi tanács 
ezért a kormányhoz fordult: szerez
zen érvényt a tűzszüneti felhívásnak, 
s kérte, tájékoztassa a város lakóit 
arról, megszűntek-e a harcok Buda
pesten. 

T a t a b á n y a : 

Folytatják a bányafenntartási 
munkákat 

Tatabányán hétfőn helyreállt a 
rend és a nyugalom. A bányákban 
azonban még mindig nem kezdődött 
meg a munka, csupán a fenntartási 
munkákat végzik el. A sztrájk abba
hagyását egy 16 pontból álló köve
telés teljesítésétől teszik függővé. E 
követelések egy része a kormány 

intézkedései nyomán már megvaló
sult. De kérik, hogy a szovjet csa
patokat azonnal vonják ki az ország 
területéről. A megyei forradalmi ta
nács és a munkástanácsok egyéb
ként mindent megtesznek annak ér
dekében, hogy biztosítsák a lakosság 
ellátását, a közlekedés megindulását^ 
A MÁVAUT biztosítja a rendfenn
tartási munkát végző bányászok 
szállítását. Az üzemi munkástaná
csok gondoskodnak arról, hogy biz
tosítsák az üzemek és a város víz. és 
energiaellátását. Megállapították* 
hogy tíz napra elegendő szénkészlet
tel rendelkeznek; 

Kecskemét: 

Több helyen megindult a munka 
A kormány tűzszüneti felhívása, 

Nagy Imre vasárnapi rádiónyilatko
zata után Kecskeméten hétfőn már 
nyugodt volt a hangulat, igen sok 
helyen megindult a munka. Az 
ideiglenes nemzeti bizottság ma ala
k-ól meg. A megye városaiban és 
községeiben forradalmi tanácsok 
alakulnak. Az ideiglenes nemzeti bi
zottság egyhangúlag bizalmat szava
zott Dallos Ferencnek, a megyei ta
nács végrehajtóbizottsága eddigi el
nökének. 

A vasutasok körében megelége
déssel fogadták Bebrits Lajos közle
kedés- és postaügyi miniszter lemon
dását. 

NYÍL T LE VÉL NAGY IMRÉHEZ 
C i ö . . _ isumt^sa ö i t . o t t 

voltam Debrecenben, amikor a 
romjaiból' tápászkodó ország első 
ideiglenes országgyűlésén felszó
lalt. Látt; ' i Pusztaszeren, ahol az 
ezeréves -,\?rben ítéletet mondott 
a n,ii;ybi. okrendszer fölött, sa
já t kezév "1 levervén az első mezs
gyekarót, amely kijelölte a három
millió koldus egyikének új kis
birtokát. Lát tam ö n t harcolni 
1948-ban az ellen, hogy a magyar 
munkásra testet-lelket nyomorító, 
feszített normát, a magyar pa
rasztra pedig idegenből másolt 
gazdálkodási és életformát kény
szerítsenek. Hallottam, amikor 
1953 júliusában meghirdette azt a 
kormányprogramot, amely évek 
óta az első becsületes magyar szó 
volt a hazai közéletben. S jól is
merem 1954—55 kemény próbáit 
is. 

Nem volt hosszú ideig politikus, 
aki jellegzetesebben személyesí
tette volna meg hazánk független
ségének és a magyar nép szabad
ságának eszméit, mint ö n . És mi 
lett nevének szinte varázslatos je l
képéből ? 

Október 23-án, azon a felejthe
tetlen délutánon elkezdődött fővá
rosunkban a magyar munkásság és 
ifjúság demokrat ikus nemzeti for-

[ rsdelrr.a. Éi ö - .. 
i nek a mozgalomnak az c.±re állt j 
: volna, megtorpant és zavarba jött. I 
! Hat nap kellett ahhoz, hogy elis- ! 
i merje: „egy nagy, égés? népünket I 

átfogó és eggyéforraszt' nemzeti ! 
demokrat ikus mozgalom" szüle
tett. De ha t nap is k A'és volt 
ahhoz, hogy világosan -4 féheér t -
hetetlenül megmondja a vélemé
nyét : ki, vagy kik kérték a szov
jet hadsereg beavatkozását a ma
gyar nép nemzeti felkelésének el
nyomására? Saját szememmel lát
tam a Minisztertanács szovjet ka
tonai „segítséget" kérő határoza
tának szövegét, és ezennel t anú
sítom, hogy ez alatt nincs ott 
az ö n kézjegye. Miért hallgat er
ről és miér t nem mondja meg 
nyíltan, személyre szólóan, hogy 
kik ju t ta t ták a belháború véres 
útjára országunkat? És miért nem 
mond véleményt a forradalom 
annyi más kérdéséről, a népszuve
renitás megteremtéséről, jelenlegi 
választási rendszerünk gyökeres 
megváltoztatásáról és általában 
terveiről, hogy miként képzeli el a 
nyugalom és rend helyreállítása 
után demokráciánk átalakítását az 
igazi népakarat alkotmányos rend
jévé. 

Sokan, nagyon sokan vannak, 

•: í h»llgart4fl ttom- iugí : 
meg, mert tudják, hogy mögötte 
cles harc van, amelyet ö n óráról 
órára vívni kénytelen a felemás, 
visszahúzó erők ellen. És azt is 
tadják, hogy minden hazájáért fe
lelős embert , ö n t is, sokszor gá
tolja a cselekvésben az aggodalom: 
nem viszik-e bűnös, népellenes 
erők, elszabadult ösztönök hullá
mai rossz mederbe a szabadság és 
függetlenség nemes hadainak ára
dását. 

Nem, — egyszerű, tiszta szán
dékú emberek még most is csak 
jót remélnek. Emlékszik a szom
baton Önnél j á r t angyalföldi kül
döttség egyik tagjának szavaira: 
„Nem hisszük, hogy Imre bácsi, 
szabad akaratából intézkedik. 
Odakint sokan úgy tudták, hogy 
íogoly, azt hitték, már nem is él." 

Az angyalföldi ifjúmunkás meg
vitte a hírt, hogy Ön él és harcol. 
De az igazi bizonyságát ennek 
csak a vasárnap esti rádióbeszéd 
adta. A tűzszünet és a szovjet had
sereg kivonulásának híre, a de
mokrat ikus nemzeti mozgalom 
méltatása adta vissza az elveszett 
bizalom egy részét: talán mégis az 
„igazi", a „régi" Nagy Imre áll a 
kormánykeréknél . 

A bizalom egy részének vissza-

i . • ' • • . . • 

san. Mert a bizalom nem a r é r . . 
Tegnap aggódó százezrek kérdez
ték a pesti utcán ácsorgó a c ' V 
óriások lá t tán: mikor? Mikor "U.x 
teljes összhang a kormány ígérete 
és a pesti valóság között, m iks r 
tűnik el az utolsó idegen katona 
is a magyar szabadság vérrel szen
telt fővárosából? 

Nemzeti szabadságunk serege 
Budapesten és vidéken a rend és 
nyugalom óhajával, de egyszer
smind a teljes függetlenséget 
akaró, nagykorúvá nőtt nemzet 
türelmetlenségével várakozik. Sze
retné, ha ennek az érzésének Nagy 
Imre lenne a megszólaltatója. Sze
retné, ha ö n olyan szenvedéllyel 
és eltökéltséggel küzdene e nem
zeti méltóságunkat helyreállító 
egyezmény azonnali valóraváltá
sán, amilyen férfias és önfeláldo
zó e sereg a megpróbáltatások sú
lyos óráiban. 

Talán utolsó e lehetőség a régi 
jóhír visszaszerzésére, sőt ennél is 
többre. Nagyot, merészet kell e lő
relépni, szakítva sok mindennel , 
ami hosszú időn át szentnek t ű n 
hetett. De lépni kell, mert ezt k í 
vánja a becsület, s egy naggyá 
nőtt nemzet elhatározása. 

Lőcsei Pál 

érte, életét kockáztatva, óriási 
túlerővel szemben, reménytelen
nek látszó helyzetben harcolt — s 
mégis eljutott a győzelem küszö
bére. Szent meggyőződésünk, hogy 
a teljes győzelemért most nem 
fegyverrel, hanem okos és bátor 
politikával kell küzdeni, s minden 
erőnkkel ar ra törekszünk, hogy 
lapunk a cél nagyságához méltó
nak bizonyuljon. 

Lapunk azért is küzd, hogy a 
független Magyarország — de
mokratikus Magyarország legyen. 

Népünk fiai és leányai, a diákok 
az ifjúmunkások és a töb
biek, a függetlenségért és 
az önkény ellen keltek fel, 
s ret tenetes volna, ha ki
omlott vérük nyomán nem a sza
badság virága sarjad ki. Demok
ráciára van szükségünk: olyan ál
lamrendszerre, ahol a törvény a 

! legteljesebb pártatlansággal védi 
| vagy sújtja az állampolgárokat, 

ahol a legteljesebben megvalósul
nak a népjogok, a szólás-, a sajtó-, 
a vallás-, a gyülekezés-, a szervez
kedés szabadsága, a munkához és 
a tanuláshoz való jog, ahol a tör
vényszabta keretek között a lehe
tő legteljesebben érvényesül a 
népakarat , ahol a kisebbség aláveti 
magát a többség akaratának, s a 
többség feltétlen tiszteletben tar t 
ja a kisebbség elidegeníthetetlen 
jogait. Újra és ismételten: demok
ráciára van szükségünk, a szabad
ság rendjére, amelynek szilárd 
alapja az elmúlt tizenkét esztendő 
három legjelentősebb, maradandó 
társadalmi változása: az, hogy a 
föld a parasztoké, a gyár a munká
soké, a művelődés joga pedig 
mindenkié legyen. 

Miért kell a demokratizmus 
fontosságát így hangsúlyozni? 
Egyrészt mer t itt vannak 
még a régi politika erői, 
amelyek gátolják a követke

zetes demokratizmus kifejlődését. 

Most nem nagyok, de ha nem vi 
gyázunk, megnövekedhetnek. 
Ugyanakkor a másik oldalon is 
vannak veszélyes jelenségek. Ho
gyan? Hát nem önmagától ér tető
dő az, hogy a nemzeti demokrat i 
kus forradalom eredményeként 
demokrat ikus társadalom jön lét
re? Ha okosság és józanság kormá
nyozná a világot, önmagától ér te
tődő volna. Ha a Rákosi—Gerő-
féle klikk nem élt volna bűnösen 
vissza a magyar nép türelmé
vel, bizonyos volna. Ha gyorsab
ban és határozottabban hajtották 
volna végre a legfontosabb refor
mokat és személyi változásokat, 
nagyon valószínű volna. De eny-
nyi bűn. ennyi huzavona, ennyi 
következetlenség és kapkodás után 
komolyan kell számolni azzal, 
hogy a nemzeti — demokrat ikus 
forradalom erői mögött reakciós, 
népellenes, haladásellenes törek
vések is meghúzódnak. Sőt — el-
.sösorban vidékről s kisebb részben 

Budapestről — olyan hírek is é r 
keznek, hogy e törekvések képvi
selői már nemcsak megbúj nakj 
hanem itt-ott nyíltan elő is lép
nek. 

Térhódításuk komoly veszélyt 
jelentene hazánk és forradalmukéi 
számára. Megbontaná a nép egy
ségét, beszennyezné harcunk tisz
taságát, elfordítaná tőlünk a vi-* 
lágközvélemény rokonszenvét; 
Mérhetetlenül sok emberi szenve
dést okozna s növelné a külföldi 
beavatkozás veszélyét. A nemzeti 
demokrat ikus forradalomnak, s 
természetesen a Magyar Szabad
ságnak is teljes elvi szilárdsággal 
kell harcolnia a Rákosi—Gerő-
féle politika minden maradványa 
ellen és az ellenforradalom min
den jelentkezésével szemben. Csak 
így építhetjük fel a független, 
szabad, demokrat ikus Magyaror
szágot, amelynek jóban, rosszban 
való szolgálatára fe lesküdtünk 



A budapesti értelmiség forradalmi bizottságának 
küldöttsége a parlamentben 

Á budapesti értelmiség forradalmi; 
bizottsága részéről ma délután egy: 
küldöttség kereste fel a parlamentet, 
ahol Nagy Imre miniszterelnök, 
Münnich Ferenc belügyminiszter és i 
Vas Zoltán közellátási kormánybiz
tos fogadta őket. A küldöttség idő
szerű kérdésekről kért tájékoztatást. 

— Mikor hagyják el a szovjet I 
csapatok Budapest területét? — j 
hangzott az első kérdés. A kérdésre ! 
Nagy Imre a következő választ adta: i 

— A délután folyamán tárgyalá-
sokat folytattunk a Budapest terüle-
tén levő felkelő csoportok vezetőivel. 
Megállapodtunk velük abban, hogy 
az őket körülvevő pontokon és má
sutt állomásozó szovjet egységeket a 
magyar honvédség csapatai váltják 
fel. A felkelők ezeknek adják át a '• 
fegyvereket. Ennek megtörténtével 
azonnal megkezdik a kivonulást Bu- | 
dapest területéről és 24 órán bélül 
elhagyják a fővárost. 

— Mi a véleménye a forradalmi 
bizottságokról? 

— Helyeslem, hogy megalakulja
nak — mondotta Nagy Imre —, kü
lönösen azokon a helyeken, ahol a 
régi vezetőség kompromittálta ma
gát és képtelen a jelenlegi helyzet 
követelményeinek megfelelni. Ter
mészetesen az a jó, ha a forradalmi 
bizottságok minél szélesebb alapon 

jönnek létre. A kormány támaszkod
ni kfván reájuk, viszont kéri az 6 tá
mogatásukat is. S egyben kéri azt, 
hogy értsék meg a kormány nehézsé
geit és legyenek bizalommal iránta. 

Arra a kérdésre, hogy mi a kor
mány álláspontja az ÁVH leszerelé
sével és a nemzetőrség felfegyverzé
sével kapcsolatban, Münnich Ferenc 
nyilatkozott: 

— Az AVH, mint különálló és kü
lönleges jogokkal rendelkező intéz
mény megszűnik. Az ÁVH-nak azo
kat a vezetőit, akik a provokációért 
és a vérengzésekért felelősek, fele
lősségre vonjuk. Helytelen volna 
azonban hajszát indítani az őrszol
gálat egyszerű, sorkatonai szolgála
tot teljesítő tagjai ellen. A nemzet
őrség felfegyverzését helyeslem, mi
után úgy látom, hogy ez a lakosság 
megnyugtatására szolgál. Arra azon
ban természetesen vigyázni kell, 
hogy komoly, becsületes embereknek 
adjunk csak a kezébe fegyvert. 

Az Államvédelmi Hatóságról 

Megérkeztek a Nemzetközi Vörös
kereszt első szállítmányai Budapest
re. A szállítmányban gyógyszer, köt
szer, élelmiszerek, tejpor és konzer
vek vannak. 

A Honvédelmi Minisrtérium közleménye 
A budapesti ellenálló csoportok

kal való megállapodás alapján az 
ellenállók megkezdik fegyvereik át
adását a szovjet egységeket fel
váltó magyar csapatoknak. A fegy
verek leadása után 24 órán belül 
megkezdődik a szovjet egységek ki-
Vonása Budapest területéről. 

'A h o n v é d s é g c sapata i 
h é t f ő n e s t e m e g k e z d t é k 

a VÍTI. k e r ü l e t b e n 
a szovjet csapatok 

fe lvá l tását 

A Honvédelmi Minisztérium je
lenti: 

A magyar néphadsereg csapatai 
hétfőn este a VIII. kerületben meg-
- azdték a szovjet csapatok felvál-

át és biztosítani fogják u azovjet 
!V>:JIÍ«Í Jfiv/fatMfa: **ilW Kr i i á g o -

* dik, az ellenállók parancsnoksága-
megbeszélt területet a szovjet 

c apatok kiürítik; Kedden reggel 9 
óiakor az ellenállók leteszik a fegy
ve r t A váltás és a szovjet csapatok 
kivonásának zavartalansága a felté
tele annak, hogy a nap folyamán fő
városunk kiürítését a szovjet csapa
tok folytathassák és.a megállapodás
ban rögzített terv szerint Budapest
ről fokozatosan elvonuljanak; 

Felhívok minden igaz hazafit, tá
mogassa a magyar néphadsereget 
abban, hogy ezt a feladatot sikere
sen, Budapest és az egész ország la
kosságának megelégedésére hajt
hassa vegrej 

Budapest, 1956. október 29; 
Janza Károly altábornagy 

honvédelmi miniszter 

A néflrögyminisiter rewMete 
a* Í9J6. október 
24—29-i munka-
nap&kra esedékes 

bérek rét 

Az 195(5. október 24—29-i időszak
ra eső munkanapokra a munkabérek 
kifizetését Budapesten a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa Elnöksé
gének javaslata alapján a követke
zőkben szabályozom: 

ti Az állami vállalatok azon dol
gozóinak, akik a Budapesten folyó 
harcok miatt munkát végezni, vagy 
szolgálatot teljesíteni munkahelyü
kön nem tudtak, az utolsó havi ke
reset alapján számított napi átlag
keresetet fizessék ki. 

2. Az állami vállalatok és egész
ségügyi intézmények azon dolgozói
nak, akik a fenti időszak alatt a 
vállalatnál,'- irt+róméTiynéi munkát 
végeztek, vagy szolgálatot teljesítet
tek a munkában, illetőleg szolgálat
ban töltött időre járó bér kétszere
sét fizessék kL 

3; A hivatalok és intézmények dol
gozói részére a rendes havi fizetésü
ket kell folyósítani; 

4. A vállalatok ' a munkástanács, 
vagy ahol még ez nem alakult meg, 
ott az üzemi bizottság határozata 
alapján a munkát ismét felvevő dol
gozóknak az 1. illetőleg 2. pont sze-
rint fizetendő összegeket a szokásos 
bérfizetési időponttól függetlenül so-
ronkívül folyósíthatják. A munkás
tanács illetőleg az ÜB határozza 
meg, hogy a 2. pontban foglaltak 
mely dolgozókat illetnek meg; 

Nagy Imre vasárnapi kormány
nyilatkozata foglalkozott az ál
lamvédelmi hatóság kérdésével is. 
Mint kijelentette: „A rend helyre
állítása után egységes, új állam
rendőrséget szervezünk s az ál
lamvédelmi hatóságot megszün
tetjük". 

A kormánynyilatkozatnak eh
hez a részéhez lenne néhány ko
moly szavunk. Üdvözöljük, hogy 
a kormányzat magáévá te t te a 
népmozgalomnak ezt az egyik leg
fontosabb követelését. Ami azon
ban a nyilatkozatban van, az nem 
teljesen elégíthet ki bennünket . 

Nem elég feloszlatni ezt a gyű
lölt szervezetet olymódon (erre 
lehet következtetni a kormány
nyilatkozatból), hogy egyesítik a 
rendőrséggel. Az ÁVH feloszlatá
sát nem szabad így végrehajtani! 
Az államvédelmi hatóságnak 
csakugyan meg kell szűnnie. Ezt 
a fekélyt végérvényesen ki kell 
operálni a nemzet testéből. Sen
kit, de senkit sem szabad új 
egyenruhába öltöztetve az új kar 
hatalom uniformisa mögé rejteni. 
Ne fertőzzék meg az új karhata l 
mat az ÁVH szellemével és főleg 
ne bujtassák a bűnösöket! Azon
nali intézkedésekre és ezzel kap
csolatban a közvélemény teljes és 
félreérthetetlen tájékoztatására 
van szükség! 

De menjünk még tovább egy 
lépéssel. 

A kormány-nyilatkozat azt is 
kimondja: „Senkinek, semmiféle 

bántódása nem eshet amiatt, hogy 
a fegyveres harcokban résztvett." 
Ez nagyon helyes, amennyiben a 
győzelmes nemzeti felkelés hős 
harcosaira vonatkozik. De vonat
kozhat-e azokra is, akik a véron
tást elrendelték? (Elsősorban Gerő 
Ernőre, Piros Lászlóra gondolunk.) 
S vonatkozhat-e azokra, akik pél
dául a múlt csütörtökön a parla
ment előtt fegyvertelen tünte tő
ket mészároltak le? 

Nem, azok számára, akik bünö- \ 
sök a vérontásban, nem szabad | 
menlevelet adni! Bíróság elé kell 
állítani és kíméletlenül el kell 
ítélni a bűnösöket! 

Igen, elítélni! Elítélni a bűnösö
ket és nem ítélet nélkül és szemé
lyi válogatás nélkül elpusztítani 
az ÁVH minden tagját — mint 
ahogy azt egyesek követelik. Az 
október 23-án kezdődött forradal
mi mozgalom szent, nemzeti cé
lokért küzd. E célok között is ta 
lán az első: soha többé önkényt, 
jogtipráat! 

Ezért nem szabad ítélet nélkül, 
általánosítva, egyformán bánni j 
mindenkivel — mert nem is vét- ! 
kes mindenki egyformán, sőt, fő- j 
leg az egyszerű beosztottak és köz
legények közül, igen sokan nem 
követtek el semmilyen bűnt. Az 
ÁVH-sok között például sok olyan 
fiatal van, akit akarata, sőt t i l ta
kozása ellenére rendes szolgálati 
időre hívtak be az Államvédelmi 
Hatósághoz. 

Vannak olyan ÁVH-sok is, akik 
már Rákosi bukása után kerültek 
oda, s esetleg maguk is áldozatai 
voltak az önkénynek. Vagyis h e 
lyesen, igazságosan dönteni csak 
egyéni elbírálás alapján leheti 

Persze, jelenlegi bíráskodásunk, 
jelenlegi igazságügyi szervezetünk 
egyáltalán nem nyújt garanciát 
arra, hogy az igazság csakugyan 
érvényesüljön és a rémtet tek elő
idézői és elkövetői csakugyan e l 
nyerjék méltó büntetésüket. Ezér t 
szükséges, hogy a rend helyreállí
tása u tán törvényesen, forradalmi 
bíróságok alakuljanak, amelyekbe 
arra méltó és a nép bizalmát élve
ző jogászok mellett helyet foglal
nak a nemzeti felkelés részvevői 
is. Ez biztosíték lesz arra , hogy a 
jog és igazság alapján elnyerjék 
méltó, kemény büntetésüket azok< 
akiknek lelkén ártat lan emberek, 
vére szárad. 

Ahhoz azonban, hogy a bűnö
sök felelősségrevonásánál a m a 
gyar függetlenségi mozgalom be-v 
csületes, bölcs és igazságos m é r 
téktartása érvényesüljön, az keflj 
hogy haladék nélkül kezdjék meg 
a vizsgálatot és büntető eljárást) 
Minden huza-vona és „átfestési* 
kísérlet csak azzal járhat , hogy a 
népharag mindenkire kiterjed, aki 
a gyűlölt ÁVH-« egyenruhát visel
te . 

i / « < i 

A belügyminiszter nyilatkozata 
az Á VIJ megszüntetéséről 

Munkatársunk kérdésére Münnich 
Ferenc belügyminiszter közölte, 
hogy a tegnapi nap folyamán meg
kezdték a demokratikus rendőrség 
megszervezését. A belügyminiszter 
ezzel kapcsolatban megszüntetett 
minden különleges joggal felruhá
zott rendőri szervezetet, megszün
tette az államvédelmi hatóságot is, 
mert ilyen szervezetre demokratizá-

I lódó közéletünkben nem lesz szük-
' ség. A főváros utcáin már semmi-
: féle államvédelmi szervhez tartozó 
| alakulat nincs szolgálatban. Azok, 
I akik ma az átszervezés alatt álló 
j államrendőrségnél szolgálnak, olyan 
i emberek, akiket a múlt bűneiért fe-
i iolősség nem terhel — jelentette ki 
I Münnich belügyminiszter( 

• - i • • « -

Megkezdték munkájukat a postai 
kézbesítők; 

Megalakult Cegléd város 
magyar függetlenségi tanácsa 

Az október 26-i megmozdulás 
után, 27-én reggel nagygyűlésre 
jöt t össze Cegléd város színe-java 
a Szabadság téren, Kossuth apánk 
szobra előtt. A nagygyűlés célja 
az volt, hogy megalakítsák Cegléd 
város függetlenségi tanácsát, a for
radalmi tanács tagjait. A nép akar
ta, a nép választotta, a nép meg
bízik benne. Cegléd város népe 
azt akarja, hogy ők irányítsák a 
várost, az ő intézkedéseiket akar
ják szem előtt tartani és minden
ben követni, támogatni akarják 
vezetőiket. A tanács diákok, mun
kások, parasztok, értelmiségiek és 
a honvédség küldötteiből áll. A 
forradalmi tanács az alábbi közle
ményt adta k i : 

1. A város ellenőrzését 1956. 
október 27-én átvet te Cegléd város 
magyar függetlenségi tanácsa. A 
tanácskozások eredményeként sza
bad, független Magyarországot 
akarunk. 

2. Teljes szólás-, sajtó- és vallás
szabadságot akarunk. 

3. Elhatároztuk, hogy ifjúsági 
lapot szerkesztünk, amely minden
nap megjelenik, Részletes tájékoz

tatást nyújt a tanács belső és poli
tikai tevékenységéről. 

4. Telefonon beszéltünk Buda
pesttel és kértük a kormányt . 
hogy azonnal követelje az orosz 
csapatok visszahívását támasz
pontjaikra, valamint a tüzelés 
azonnali beszüntetését. 

5. Kérjük Cegléd város népét, 
hogy türelemmel és önfegyelem
mel várjon, mer t bízunk abban, 
hogy az új kormány, amelyben ott 
van a kisgazdapárt volt főtitkára. 
Kovács Béla is. és a többi vezetők 
teljesíteni fogják a nép jogos kö
veteléseit. 

Cegléd város magyar független
ségi tanácsa mindennap el jut tat
ja határozatait a munkás taná
csokhoz, ö r ü l a lelkünk, mind
annyian büszkék vagyunk elért 
eredményeinkre, raj tunk áll, ba
rátaim, hogy nagyobb összefogá
sunkkal, fegyelmezettségünkkel a 
végső győzelemig vigyük ügyün
ket. 

CEGLÉD VÁROS MAGYAR 
í FÜGGETLENSÉGI TANÁCSA 

az ideiglenes munkástanács úgy 
intézkedik, hogy a dolgozók csak 
akkor kezdik meg a munkát , ha a 
Minisztertanácsnál jár t küldöttség 
eredményt ér el és ennek alapján 
a rádióban felhívást intéz az üzem 
dolgozóihoz a munka megkezdé
sére. 

Magyar Optikai Művek 
ideiglenes munkástanácsa 

Kezdjék meg 
a szovjet csapatok kivonását! 

A Magyar Optikai Művek ideiglenes munkástanácsának levele 
Nagy Imrének, a nemzeti kor

mány elnökének, Budapest. 
A Magyar Optikai Művek dol

gozói megválasztották ideiglenes 
munkástanácsukat és a következő 
határozatot hozták: 

1. Követeljük, hogy a Magyar
országon levő szovjet csapatok k i 
vonását kezdjék meg, mert csak 
ezzel látjuk biztosítottnak a mun
ka nyugodt megkezdésének lehe
tőségét. 

2. Felkérjük a magyar nemzeti 
kormányt , hogy vonja vissza meg
hatalmazását a régi kormány ál
tal delegált ENSZ-képviselőtől, 
továbbá vonja vissza az ENSZ-
ben te t t kormánynyilatkozatot. A 
függetlenséget harccal kivívó ma
gyar nép követeléseinek megfele
lően a kormány küldje ki új kép
viselőjét, akinek kiküldetéséről 
és ottani munkájáról a rádión ke
resztül adjon tájékoztatást a ma
gyar dolgozó népnek. ,, ,, 

Az ideiglenes munkástanács 
gondoskodott arról, hogy sokszo
rosítás útján a fentiek már az 
üzemek dolgozóinak tudomására 
jussanak. 

A Magyar Optikai Művek dol
gozóinak határozott kívánságára 

Csanádi György 
ai új löMedési- és pestaígyi miniszter 

A Népköztársaság Elnöki Taná
csa a Minisztertanács előterjesztésé
re elfogadta Bebrits Lajos közleke
dés- és postaügyi miniszter lemon
dását. Ugyanakkor a Minisztertanács 
előterjesztésére az Elnöki Tanács 
Csanádi Györgyöt közlekedés- és 
postaügyi miniszterré választotta. 

A közvélemény követeli a kor
mány összetételének megváltoztatá
sát. Bebrits lemondását első lépés
nek tekinthetjük. Ugy tudjuk —, 
amennyire ezeket a kérdéseket is
merjük —, hogy Csanádi György 
kiváló műszaki szakember, akinek 
nagy tekintélye van a vasút dolgo
zói között. 

EGY FELKELŐ 
NYILATKOZATA 

Az egyetemisták egy héttel «*-
előtti békés tüntetéséhez sok bu
dapesti dolgozó is csatlakozott 
Csatlakoztak, mer t érezték, hogy 
az ügy, amit a fiatalok képvisel
nek, nemcsak az egyetemisták, ha 
nem az egész ország ügye. Megér
tették, hogy az ország gazdasági 
és politikai élete csakis akkor fej
lődhet egészségesen, ha kivívjuk 
Magyarország függetlenségét. 
— — ^ z é r f csatlakoztam én iá í " 
felkelőkhöz — mondja Balassa 
Sándor, a Betonútépítő Vállalat 
rudnbányai részlegének dolgozója* 
— Nagyon soká tar tana, amíg el
mesélném annak a történetét,-
amíg fegyverhez jutot tam. De 
annyit mégis el kell mondanom, 
hogy nem hántani meg e*t a csat
lakozást. S nem bánták meg azok 
sem, akik velem együtt ott tünte t 
tek kedden a Bem szobornál, a 
Parlament előtt, a Rádiónál, s min
denütt, ahol a dolgozók jogos kö
veteléseiért emeltek szót s ha kel
lett fegyvert is. Hallottam azt a 
mocskolódást, amit az első napok
ban ránk szórtak. Hallottam, hogy 
fosztogató csőcseléknek, -burzsoá 
restaurátoroknak, ellenforradalmi 
banditáknak neveztek bennünket . 
A budapesti ifjúság és a hozzájuk 
csatlakozó munkások, értelmisé
giek nem csőcselék módjára visel
kedtek a forradalmi harcokban. 
Nem kívánjuk vissza a régi rendet, 
de elegünk van abból a népelle
nes politikából is, amit a Rákosik, 
a Gerők, a Farkasok 11 éven át 
itt folytattak. Elegünk van az in
gadozó politikából is. Nem aka
runk további vérontást. A magyar 
vér drága. Szükségünk lesz a m u n 
káskezekre. De ezek a munkás
kezek nem dolgozhatnak addig, 
amíg az országban idegen fegyve
res alakulatok vannak. Az a for
radalmi harc, amit immár az egész 
t rszág folytat, nem végződhet 
kompromisszumokkal. Ez nem 
csak az én véleményem. Ez a vé
leménye azoknak a felkelőknek 

I is, akik velem együtt harcoltak. 

JELENTKEZZETEK A NEMZETŐRSÉGBE! 
1 Petőfi Akadémia fethiviísa 

Akadémiánk egész személyi állo
mánya már október 23-án reggel 
kiáltványban tett hitet a forradalmi 
ifjúság jogos és igazságos követelé
sei mellett. 

Mi katonák a dolgozó nép szolgá
latára esküdtünk fel, amely eskü 
így szól: „Békében és háborúban 
egyaránt népünk igaz fiához méltó 
módon viselkedem, becsülettel élek 
és halok." 

Az elmúlt napok véres eseményei 

közepette is hívek maradtunk kiált
ványunkhoz és eskünkhöz. Akadé
miánk tisztjei és katonái nem tá
madtak a dolgozó és forradalmi if
júság igazságos mozgalmára. 

Az, amiért annyi drága magysr 
vér omlott, végül győzedelmeske
dett. Követeléseink a megvalósulás 
útján haladnak. Éber szemekkel fi- ; 
gyeljük e követelések megvalósitá- ; 
sát.Migyanakkor hívjuk a magyar if- : 
iúságot, a munkásokat, parasztokat 
ta értelmiségieket; legyenek segítse-1 

günkre a rend, a béke, a nyugalom 
helyreállításában. 

Forradalmi ifjúság! Az elmúlt na
pokban fegyverrel a kézben harcol
tatok a független, demokratikus, 
szabad magyar hazáért. Segítsétek 
most a nép hadseregét a rend, a 
nyugalom, a béke helyreállításában! 
Jelentkezzetek a rend helyreállítá
sáért harcoló nemzetőrségbe! 

A Petőfi Sándor Katonai Akadé
mia személyi állománya nevében: 

a Forradalmi Katonai Tanács 



Magvar álláspontot 
az ENSZ előtt! 

r 

Vasárnap este a három nyugati 
nagyhatalom kezdeményezésére 
rendkívüli ülésre ült össze az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa, hogy 
megvitassa a magyarországi ese
ményekbe való szovjet beavatko
zás kérdését. Nem egyszerűen a 
magyar helyzet: a szovjet beavat
kozás ügye szerepel a Biztonsági 
Tanács azóta is tartó tanácskozá
sának napirendjén. Azért hangsú
lyozzuk ezt, mer t a Kossuth-rádió 
és a Szabad Nép hétfői száma ezt 
a tényállást homályban hagyta. 

A forrongó ország közvélemé
nyét már amúgyis mélyen meg
döbbentette, hogy a hivatalos 
sajtó- és rádiótájékoztatás vasár
nap reggelig egy szó említést sem 
tettek a jelen napok eme legfonto
sabb diplomáciai eseményéről, 
amely ezenfelül minden ország 
közül hazánkat érinti a legköz
vetlenebbül. De az a tájékoztatás, 
amely végül is hétfőn reggel nap
világot látott, mindenre alkalmas 
volt, csak nem a közhangulat meg
nyugtatására. 

Mondjuk meg kereken: a ma
gyar kormány hivatalos állásfogla
lása, vagy legalább is Kós Péter 
magyar ÉNSZ-delegátus (nem tud
juk, mennyire hivatalos) nyilatko
zata, arcunkat szégyenpírba borí
totta. 

E nyilatkozat szerint a magyar 
kormány az elmúlt hét eseményeit 
belügynek tekinti, amely nem tar 
tozik az ENSZ hatáskörébe. A 
nyilatkozat továbbá azt állítja, 
hogy ezeknek az eseményeknek 
semmiféle kihatásuk nincs a nem
zetközi békére és biztonságra — 
épp ezért tiltakozik a magyar 
ügyeknek az ENSZ napirendjére 
való tűzése ellen, s azt a „Magyar 
Népköztársaság szuverenitása sú
lyos megsértésének" nevezi. 

Ismételjük: nem tudjuk, hogy a 
régi kormány által kiküldött dele
gátus nyilatkozatát mennyire te
kinthetjük hivatalosnak. De akár 
kapott Kós Péter , akár nem ka
pott Nagy Imre kormányától meg
felelő felhatalmazást: baj, nagy 
baj, hogy a magyar kormány nem 
jelentkezett magyar állásponttal e 
világ jelentőségű és a világfigye
lem középpontjában álló tanács
kozáson. 

Hogy a Magyarországon lezajló 
események a magyar nép belügyét 
képezik — ezt a megállapítást he
lyeseljük. De éppen erről az ál
láspontról kiindulva til takozunk 
i— és tiltakozik a forradalomra in
dult magyar nép — az ellen, hogy 
az október 23-án kirobbant ma
gyar népmozgalomba szovjet fegy
verek avatkoztak be. Ez már nem 
belügy — és épp ezért a tények 
kicsavarása azt állítani, hogy a 
Biztonsági Tanács a szovjet be
avatkozás napirendre tűzésével a 
magyar szuverenitást sértette meg! 

A magyar szuverenitást a né
pünktől idegen Gerő—Hegedűs-

Közellátásunk hősei 
A kedd este óta tartó fcrradalml 

harc nagy megpróbáltatás elé állí
totta fővárosunk lakosságát. A for
galom megbénult, a háztartások 
élelmiszerkészletei lassan kifogytak. 
Ekkor az élelmiszerüzletek, péksé
gek, vágóhidak, szállítóvállalatok 
dolgozói, nem törődve a géppuska-
ropogá6sal, utcai harcokkal, kenye
ret sütöttek, húst, tejet és egyéb 
élelmiszert szállítottak, kinyitották 
az üzleteket. A zöldségesek árultak 
a piacokon, egyes bolgárkertészek 
friss zöldséget szállítottak a fővá
rosnak. 

A KÖZÉRT fiókok dolgozói több 
kilométert gyalogoltak, hogy a ren
delkezésre álló rövid idő alatt minél 
több vevőt szolgáljanak ki. 

így jutott Budapest csaknem va
lamennyi utcájába élelmiszer csalá
dunknak, gyermekeinknek. Sőt egyes 
jelentések szerint holnap már étter
mek, eszpresszók is kinyitnak. Az 
élelmiszerüzletek dolgozói lelkiis
meretes és figyelmes munkájának 
tudhatjuk be azt is, hogy az ideges 
légkörben, a hosszú sorállás ellené
re, talán egyetlen egy üzletben sem 
került vitára, veszekedésre sor. 

Bátran mondhatjuk, kereskedelmi 
dolgozóink hősökké váltak Budapest 
népének harcában, hiszen közülük 
nem is egy életét áldozta munkája 
közben. 

kormányzat sértette meg, midőn 
október 23-ának éjszakáján a ma
gyar nép nem ellenforradalmi és 
nem fasiszta, csupán demokratikus 
és nemzeti felkelésétől megret ten
ve, a területünkön tartózkodó 
szovjet katonai alakulatok beavat
kozását kérte. És a magyar szuve
renitás hangja akkor szólalt meg, 
midőn a néptömegek követelésé
nek eleget téve, Nagy Imre a kor
mány nevében tárgyalásokat kez
dett a szovjet katonai erők azon
nali kivonásáról. A jelenlegi kor
mány ezzel elítélte az előző kor
mány bűnös gaztettét, amely a 
magyar szuverenitást másoknak 
szolgáltatta ki. 

De miért nem képviseli a ma
gyar kormány ugyanezt az állás
pontot az ENSZ előtt? Miért nem 
jelenti ki a nemzetek fórumán, 
hogy a magyar kormány ugyan
csak helyteleníti a szovjet fegy
veres erők beavatkozását a ma
gyar belügyekbe és annak sürgős 
megszüntetését szükségesnek tart
ja! Ennek kijelentése emelte vol
na nemzetünk és a magyar kor
mány becsületét a világ színe előtt. 
Kós Péter nyilatkozata ezzel el
lentétben szégyenletes folytatása 
volt az előző kormányok önállót
lan, nemzetietlen külpolitikájá
nak. 

Kós Péter Szoboljev szovjet kül 

dött álláspontját visszhangozta, 
aki — a józan ész számára telje
sen érthetetlen módon — a nyu
gati hatalmakat vádolta meg a je 
lenlegi magyar eseményekbe való 
beavatkozással. Mintha a jelénlé
gi véres napokban a nyugati ha
talmak fegyveres erői ellen kelle
ne a magyar népnek függetlenségi 
harcba szállnia! 

Minket most nem az foglalkoz
tat, hogy a nyugati ha ta lmakat 
milyen saját szempontok vezették 
a magyar kérdés napirendre tűzé
sében. De tény, hogy az ENSZ-
nek joga van a magyar esemé
nyekkel foglalkoznia, mert a m a 
gyar fórradalom menetébe való 
szovjet beavatkozás igenis nemzet
közi kérdéssé vált, megoldásának 
elhúzódása veszélyezteti a békét 
és a biztonságot! Továbbmegyünk: 
a magyar szabadságharc esemé
nyei olyan pontra jutottak, amikor 
a demokrat ikus világközvélemény 
ellenőrző figyelme csak elősegít
heti, hogy a hazánkban tartózkodó 
szovjet csapatok a kormányunk
kal való megállapodás értelmében 
elhagyják a fővárost, s elhagyják 
az országot. Kormányunknak te
hát meg kellene ragadnia azt a 
lehetőséget, amelyet az adott pil
lanatban a világszervezet támoga
tása jelenthet. 

Magyar álláspontot az ENSZ 
előtt! K. P. 

• * • - • — 

HARCUNK BECSÜLETÉÉRT 
Ezrek és ezrek ontják vérüket, ál

dozzák életüket szabadságunkért, 
becsületet, tiszteletet szerezve a népi 
felkelésnek. 

Ugyanakkor jelentések fekszenek 
előttünk, de alig merünk hinni sze
meinknek. Vandalizmusról, felkor.-
colásról beszélnek a hiteles ada
tok. Vajon kinek nem a rosszemlé
kű Rákosi önkény szülte államvé
delmi hatóság inkvizíciós eszközök
kel dolgozó és becsületes emberek 
százait kivégző és nyomorékká tevő, 
<vallaió legényei jutnak eszébe? Ha
ragunk, gyűlöletünk valóban fel
mérhetetlen nagy, és engesztelhetet
len, de nekünk mégis más eszkö
zeink vannak. A „Farkasok" mód
szereit és eszközeit csakis a gyenge 
emberek használják. Azok, akik ér
zik, vagy talán tudják is, hogy a jog, 
biztonság nyújtotta védelem ée erő 
csak ideig-óráig van kezükben. 

A demokratikus felkeléssel kihar
colt szabadság nem lesz tiszavirág
életű. Nekünk nem a lámpavasakon-
kell megbosszulnunk az elmúlt 
évek szörnyű rémtetteit, hiszen meg
van minden eszközünk, hogy méltó 
módon büntessük meg mindazokat, 
akik ellenünk és hazánk ellen vé
tettek. 

Nekünk van igazunk, tehát nem 
nyúlhatunk az álnokok, a hazugok 
fegyveréhez. 

A nagy népi-nemzeti megmozdu
lás minden harcosa méltán háboro
dott fel és indult újra meg újra 
harcba azért, mert az igaz hazafia
kat, csőcseléknek, s igazságos harcu
kat rablóhadjáratnak nevezték a 
Rákosi-klikk ittmaradt emberei. S 
most éppen e harcok során akadnak 
olyanok is, akik vandalizmusukkal 
adnak okot arra. hogy a nép igazsá
gát kétségbe vonják. 

A mi szabadságunk zf-sziajára a 
humanitás, a szabadság, a jog, a 
törvényesség jelszavát írtuk. Ne 
szennyezzék be az igazságot védő 
fegyvereket, Kossuth-cimeres lobo
gónkat, szent, igaz harcunkat az 
AVO-tól eltanult barbársággal. Mi 
különbek vagyunk mint ők! Mi 
nem „dolgozhatunk" úgy mint az ál
lamvédelmi hatóság. 

Ha a gáttalan ösztönökön ural
kodni nem tudunk, minden bizony
nyal a mi szent szabadságharcunk
nak is még igen sok ártatlan áldo
zata lesz. 

Fiatalok, felkelők, honfitársak! 
Vigyázzatok a nép nagy nemzeti 
megmozdulásának tisztaságára! 

rjr-m 

A betört kirakatok mögött 
Azok, akik a forradalom első nap- ] 

jatt a rádió mellett töltötték, s csak | 
onnét értesültek az eseményekről, \ 
ugyancsak meglepődtek, amikor elő- \ 
szőr az utcára léptek. A rádió töb- \ 
bek között fosztogató banditáknak, \ 
csőcseléknek nevezte a felkelőket. S I 
ezzel szemben mi az igazság? 

A Rákóczi úton, a Lenin körúton, j 
a Kossuth Lajos utcában, s mind- j 
azokon a helyeken, ahol a harcok 
folytak, az üzletek ablakai betörve '• 
s az áruk szabadon kínálgatják ma-
púkat a járókelőknek. De hiába min- \ 
den kínálgatás, senki sem tulajdo- • 
nítja el azokat. Soha sem fogom el- j 
felejteni azt a képet, ami csütörtök . 
reggel a Rákóczi út és a Múzeum 
körút sarkán fogadott. Az üzletek
ben, például a Különleges Méretű 
Aruk Boltja és a mellette, illetve \ 
szemben levő boltok kirakataiban is 
ott voltak a fehérnemük, kabátok, 
harisnyák, pulóverek, szoknyák, ci
pők. Az úton a tüntetők, felkelők, 
egyszerű járókelők tömege. Az 
árukhoz senki sem nyúlt. Láttam fel
kelőket, akik a nyugalmasabb idő
ben összeszedték a kirakatokba he
lyezett árukat s bevitték a házmes
terhez, Láttam üres kirakatokat, 
ahol csak cédulák voltak ilyen fel
iratokkal: „Az árut a bolt dolgozói 
rakták el, semmi nem hiányzik." „Az 

áru a házmesternél van." — Az Arat 
nem a felkelők vitték el, hanem « 
ház lakói vették át megőrzésre. — 
Láttam ékszerboltokat, ahol az órák, 
az arany és ezüst áruk hiánytalanul 
megvoltak. Láttam felkelőket, akik 
nem a dohányboltokat fosztották ki, 
hanem a földről szedték fel a csifc-
keket. Pedig mindenki tudja, mit je
lent egy dohányos embernek a ciga
retta hiánya. Láttam felkelőket, akik 
teherautóval, a harcok kellős köze
pén élelmiszert szállítottak a kórhá
zaknak, kenyeret a dolgozóknak. 

És ezeket a felkelőket igyekeztek 
fosztogató banditáknak feltüntetni, 
ezeket a felkelőket akarták befeke
títeni, ügyüket, céljukat, követelé
seiket elhallgatni. 

A forradalmi felkelők nem azért 
vettek fegyvert a kezükbe, nem 
azért mentek az utcára, hogy az üz
leteket kirabolják, hanem azért, 
hogy hazánk függetlenségét kivívják. 
S ha akadt egy-két gazember, aki « 
forradalmi zűrzavart fosztogatásra, 
ntások megkárosítására használta 
fel, azt nem a forradalom tette gaz
emberré. Az gazember volt azelőtt 
is. A felkelők, a forradalmárok nem 
szennyezték be kezüket rablott hol
mival, s nem szennyezik be ezután 
sem. 

Kovács Erzsébet 

MAGÁNYBAN 
írta: Arany János 

Az óra lüktet lassú percegéssel, 
Kimérve a megmérhet len időt; 
Ébren a honfigond virrasztva mécsei, 
Homlokra összébb gyűjti a redőt. 
Vajúdni meddig tart még e világnak? 
Sors! őraműved ily irtóztató: 
Hallom kerekid, amint egybevágnak: 
De nincs azokhoz számlap, mutató. 

Jön, j ö n . . i egy istenkéz sem tartja vissza • H 
Mint mélybe indult sziklagörgeteg: 
Elet? halál? átok, vagy áldás lesz? — Ah, 
Ki mondja meg! ki élő mondja meg! 
Vár tétován a nép, remegve bölcse, 
Vakon előtte kétség és homály. 
Idő! szakadna bár méhed gyümölcse.;? 
Ne még, ne még — az i s t^ért ! — megállj. 

Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen, 
A kockarázás kínját érzenünk; 
De nyújtanék a percet, míg vetetlen 
A szörnyű csont, ha rajta mindenünk. 
Egy lépés a gomolygó végtelenbe, 
Holott örvényzik a lét, a halál: 
Es mi fogódzunk a hitvány jelenbe: 
Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál! 

Még egy k e v é s s é . . . De mely kishitűség! 
El, el! ne lássam e dúlt arcokat! 
Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfihűség, 
Bátorságot nekünk mindez nem ad? 
Megvert reménnyel induljunk csatába? 
Hitben feladjuk már a diadalt?. i -. 
Nem, nem! Szivünk egy vértanú imábV 
Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt! 

Az nem lehet, hogy milliók fohásza 
örökké visszamálljon rólad, ég! 
Es annyi vér — a szabadság kovásza — 
Posvány maradjon, hol elöntetek. 
Támadni kell, mindig nagyobb körökben, 
Életnek ott, hol a mártír-tetem 
Magát kiforrja csendes földi rögben: 
Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem. 

Nem mindig ember, aki sorsot intéz; 
Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb; 
S midőn lefáradt az erötelen kéz, 
A végzet tengelye harsog tovább; 
Csüggedve olykor hagyja lomha gépű] 
Magát sodorni az ember fia: 
De majd, ha eszmél s öntudatra épül, 
Feltűnik egy magasb harmónia. 

Es vissza nem foly az időnek árja, 
Előre duzzad, feltarthatatlanúl; 
Csak szélein marad veszteg hínárja, 
S partján a holt-víz hátra kanyarul. 
Bízvást! . . . mi benn vagyunk a fősodorban: 
Veszhet közölünk még talán nem egy: 
De szállva, ím, elsők között a sorban, 
Vásznunk dagad, hajónk előre megy! 
(1861. április) 

Kevés a papírunk — olvasd és add tovább! 



Joszip Broz-Tito levele 
a magyarországi eseményekről 

Az ellátás és a közlekedés helyzete 
í r ' . / Belgrád, okt. 29. TANJUG: 

Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Kom-
fministák Szövetsége Központi Bi
zottságának első titkára a Központi 
Bizottság nevében a következő leve
let intézte az MDP elnökségéhez: 

Kedves elvtársak! 
A jugoszláv népek és a Jugoszláv 

Kommunisták Szövetsége már né
hány napja izgalommal és aggoda
lommal kíséri figyelemmel a szom
szédos Magyar Népköztársaságban 
lezajló tragikus összetűzésekről ér
kező híreket. Mélyen sajnálják, hogy 
a felelős politikai tényezők hosszú 
évi hibás és káros politikája súlyos 
helyzetet teremtett Magyarországon. 
Ez a politika széthúzáshoz vezetett a 
szocialista haladást óhajtó dolgozó 
nép és az állami és pártvezetőség te
vékenysége között, majd végül fegy
veres harc tört ki. Ezeknek az esemé
nyeknek a jelentősége messze túlha
ladja Magyarország határait, mert 
közvetlenül a nemzetközi szocialista 
fejlődés érdekeit is érinti. 

A jugoszláv állami és pártvezető
ség nem akart és nem akar beavat
kozni a magyar munkásmozgalom 
belügyeibe, de az események ilyen 
jelentősége miatt, valamint a haladó 
szocialista törekvések és a magyar 
dolgozó nép érdekei iránti szolidari
tásból a Jugoszláv Kommunisták 
Szövetségének Központi Bizottsága a 
magyar néphez fordul, tegyen meg 
minden erőfeszítést a további véron
tás megszüntetése érdekében. 

Jugoszlávia dolgozó népei teljes 
egészében megértik a magyar nép el
keseredését a múlt hibái és bűnei 
miatt. De mindamellett mind a ma
gyar dolgozó nép, mindpedig a szo
cializmus ügyére nézve, valamint a 
népek közötti békére nézve általában 
rendkívül káros lenne, ha ez a jogos 
elkeseredés aláásná a dolgozó nép
nek a szocializmusba és a szocialista 
demokrácia fejlődésébe vetett hitét. 
A jugoszláv kommunistáknak és 
"Jugoszlávia valamennyi népének 
meggyőződése, hogy a szocializmus 
öntudatos harcosai Magyarországon 
ezt nem engedik meg, mint ahogy 
nem engedik meg azt sem, hogy kü
lönböző reakciós elemek a mai ese
ményeket saját szocialista-ellenes 
céljaikra használják fel. A Jugoszláv 
Kommunisták Szövetsége és orszá
gunk dolgozó népe annál inkább el
ragadtatással adózik azoknak a ha
ladó embereknek a szomszédos Ma
gyarországon, akik ezekben a na
pokban óriási erőfeszítéseket tettek, 

A Magyar Népköztársaság hon- [ 
védelmi és belügyminisztere az 
alábbi parancsot adta k i : 

Honvédek! Rendőrök! Tisztek és 
tábornokok! 

Bajtársak! 
Október 28-án este elhangzott a 

rádióban az új nemzeti kormány 
népünk számára megújhodást ho
zó nyilatkozata. 

A honvédség és a rendőrség a 
kormány programját teljes mér
tékben magáénak vallja és minden 
erejével az ú j nemzeti kormány 
rendelkezésére áll. Mindent elkö
ve tünk azért, hogy a rend helyre
álljon, hogy a békés építőmunka 
kezdetét vehesse, hogy nemzeti 
függetlenségünk és szabadságunk 
népünk üdvére kivirágozzék. 

Megparancsoljuk: 
1. A magyar néphadsereg és 

rendőrség parancsnokai és beosz
tottjai minden tekintetben mara
déktalanul hajtsák végre az új 
nemzeti kormány intézkedéseit, 
rendeleteit és utasításait. Tanúsít
sanak minden körülmények között 
tiszteletet népünk i ránt és szilárd 
fegyelmezettséget. 

2. A magyar néphadseregben és 

A magyar szabadságharc véres 
eseményeinek híre óriási szolidari
tási hullámot váltott ki a világ szá
mos országában. A legfrissebb rádió
jelentések szerint Angliában már 
eddig 25 ezer font sterling értékig 
gyűjtöttek össze élelmiszert és gyógy
szert Magyarország számára. A nyu
gatnémet vöröskereszt 15 teherautót 
indított útnak hazánk felé, ugyan
csak élelmiszerrel és gyógyszerrel 

A MAV vezérigazgatósága fel
hívja a vasutas dolgozókat, hogy a 
vasúti forgalom megindítása érdeké
ben haladéktalanul jelentkezzenek 
szolgálati helyeiken és vegyék fel a 
munkát Azok a budapesti vasutasok, 

hogy ezt a tragikus harcot az újjá
születés időszakává változtassák és 
megvédjék népük szocialista jövő
jét. 

Ennélfogva a jugoszláv közvéle
mény egyhangúan üdvözli az új ál
lami és pártvezetőséget, valamint a 
Magyar Népköztársaság kormányá
nak október 28-án tett nyilatkozatát. 
Az új párt- és állami vezetőség poli
tikai platformjának lényeges elemei, 
mint például a közélet demokratizá
lása, a munkásönkormányzat és o, 
demokratikus önkormányzat beveze
tése általában, a szocialista országok 
viszonyának rendezése az egyenjogú
ság és a szuverenitás tiszteletbentar
tása alapján, tárgyalások kezdemé
nyezése a szovjet csapatok kivoná
sára Magyarországról stb., valamint 
a magyarországi események jellegé
nek reális értékelése, amit a kor
mány említett nyilatkozata tartal
maz, bizonyítékul szolgálnak arra, 
hogy a mai állami és pártvezetöség 
politikája és a magyar dolgozó nép 
igazi, szocialista, demokratikus tö
rekvése összeforr. 

Ilyen körülmények között minden 
további vérontás káros lenne a ma
gyar dolgozó nép és a szocializmus 
érdekeire nézve. Ez csak a bürokra
tikus eltorzulás céljainak használna. 

Ezért a jugoszláv kommunisták és 
Jugoszlávia dolgozó népei annak a 
meggyőződésüknek adnak kifejezést, 
hogy a magyar munkásosztály, amely 
oly magasfokú szocialista öntudatról 
tett tanúbizonyságot, a Magyar Dol
gozók Pártja és az egész hazafias 
magyar nép véget tud vetni a továb
bi testvérharcnak, amelynek belát
hatatlan következményei lehetnének 
nemcsak Magyarországra, hanem a 
nemzetk~özi munkásmozgalomra néz
ve is. 

Jugoszlávia népei és a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetsége sikert kí
ván a Kádár János elvtárs vezette 
Magyar Dolgozók Pártja elnökségé
nek és a Nagy Imre elvtárs vezette 
kormánynak ezekhez az erőfeszíté
sekhez, abban a meggyőződésben, 
hogy a harcos magyar munkásosztály 
az új politikai platform alapján és 
szoros kapcsolatban új politikai ve
zetőségével, valóra tudja váltani, a 
magyar nép jogos törekvéseit. 

Belgrád, 1956. október 29. 
A Jugoszláv Kommunisták Szö
vetsége Központi Bizottsága, 

nevében 
JOSZIP BROZ TITO 

[ a rendőrségnél a mai naptól kezd
ve a megszólítás „bajtárs ' ' legyen. 

3. Az új sapkajelvény bevezeté
séig a jelenlegi címer helyett tűz
zenek a sapkájukra nemzeti
színű szalagsávot. 

A kormánynyilatkozat ér telmé
ben megszervezendő honvédségi, 
rendőrségi, munkás és ifjúsági 
karhata lmi alakulatok gyors meg
alakítására és felszerelésére in
tézkedtünk. A részletes végrehaj
tási utasítást rövid időn belül k i 
adjuk. 

Dicsőség a harcokban elesett 
hősöknek! 

A néppel a független, demokra
tikus és szocialista Magyar
országért! 

Éljen népünk, honvédségünk és 
rendőrségünk egysége! 

Parancsunkat hirdessék ki nép
hadseregünk és rendőrségünk 
minden katonája és beosztottja 
előtt. 

Budapest, 19S6. október 28. 
Dr. Münnich Ferenc 

belügyminiszter, 
Janza Károly altábornagy, 

a Magyar Népköztársaság honvé
delmi minisztere. 

megrakva. Hollandiából kétezer egy
ség vérplazmát küldenek. Svájc egy 
repülőgépet indított útnak gyógyszer
rakománnyal. Olaszországból négy 
vagon élelmiszer és gyógyszerszál
lítmány várható. A Svédországban 
rendezett gyűjtés eddig egymillió 
svéd korona értékű adományokat 
ereedményezett. 

Köszönet a magyar nép külföldi 
barátainak. 

akik a közlekedési nehézségek miatt 
szolgálati helyeiket megközelíteni 
nem tudják, lakóhelyükhöz legköze
lebb eső szolgálati helyen jelentkez
zenek munkára. . . i - ^ 

A MÁV vezérigazgatósága 
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A mentők, tűzoltók és az orvosok 
telefonjait már rendbehozta és be
kapcsolta a Fővárosi Távbeszélő 
Üzem. Magánlakások vonalainak be
kapcsolása csak fokozatosan törté
nik. 

OLASZORSZÁG — Mintegy öt
ezer diák vonult fel piros-fehér-zöld 
zászlókkal. A magyar népet éltették. 
A kommunista párt helyisége, triajd 
az Unita elé akartak vonulni; a 
rendőrség mindkét esetben megállí
totta őket. 

SVÉDORSZÁG — Göteborg diák
jai ugyancsak szimpátia-tüntetést 
rendeztek és táviratoztak a magyar 
követségre. Követelték, hogy a 
magyar rádió olvassa fel nyilatkoza
tukat. 

Stockholmból jelentik, hogy a 
Svéd Vöröskereszt és a Segítsd a 
gyermekeket mozgalom magyar 
gyermekeket akar üdültetni. 

Peyer Károly, a Magyar Szociál
demokrata Párt volt vezetője, kül
földi emigrációban, 76 éves korában 
meghalt. 

— Az újpesti Károlyi kórháznak 
hétfőn Dunakeszi, Nagyvázsony és 
Hatvan egy teherautó élelmiszert 
küldött. 

— Tito köztársasági elnök hétfőn 
délelőtt fogadta Micsunovicsot, Jugo
szlávia moszkvai nagykövetét. A 
megbeszélésen jelen volt Kocsa Po-
povics külügyi államtitkár is. 

— A Német Vöröskereszt motori
zált segélyszállítása hétfőn reggel el
hagyta Münchent Bécs irányába, 
ahonnan továbbítják Magyarország
ra a harcok sebesültjeinek megsegí
tésére. A szállítmányhoz tartozik 
nyolc teherkocsi pótkocsival, egy 
konyhakocsi, egy műhelykocsi, há
rom mentőkocsi és három kis autó
busz. Egy orvos, tíz ápolónővér és 
harminc egészségügyi alkalmazott és 
technikus kíséri a szállítmányt. 

Az angol kormány 25 000 font ér
tékű segélyt juttat a Magyar Vörös
keresztnek. 

! ! » • - — 

Akik kimaradtak az olimpiai kísérők közű! 
A Magyar Olimpiai Bizottság el

nöksége az OTSB elnökségének 
javaslatára a sportközlemények és 
a sajtó kívánságának megfelelően 
csökkentette a magyar olimpiai 
csapat kísérőinek számát. így a 
tervezett 4 általános vezető közül 
hárman, Sebes Gusztáv, Kelen 
Béla és Kutas István, az egyéb 
kísérők közül pedig Nagy László, 
Szegő Dezső, Incze József, Csorba 
Pá lné és Boldizsár Józsefné nem 
utaznak a csapattal. A magyar 
olimpiai csapat így megüresedett 
helyeire a következő sportolók és 
szakvezetők kerül tek: Siák Ferenc, 
Gerlach József, Papp Bálint, Do
hai Gyula, Gróf, Ödön, Földessy 
Ödön, Krasznai Sándor, Somogyi 
János, Simek Ferenc és Zimonyi 
Róbert. 

Súlyos incidens 
az hrael-egyiptomi határon 

A DPA jelenti: az izraeli rádió 
hétfőn este rendkívüli adásban kö
zölte, hogy izraeli csapategységek a 
Vörös tengeri Elath kikötőtől észak
nyugatra támadást intéztek egyip
tomi állások ellen. Az izraeli erők, 
mint a rádió mondta, „a Szuezi-
csatorna szomszédságában"' foglaltak 
állást. 

Egy izraeli katonai szóvivő el
mondta, hogy ez a hadművelet meg
torlás azokért a támadásokért, ame
lyeket az egyiptomi rohamcsapatok 
vasárnap este izraeli összekötővona
lak és izraeli állások ellen intéztek 
ezen a környéken. Más jelentések 
szerint izraeli csapatok 100 kilomé
ternyi mélységben hatoltak be 
egyiptomi területre. 

Varsói Jelentés : 

A lengyel nép szolidáris 
a magyar forradalommal 

A magyar forradalom esemé
nyei, a függetlenségi harc erősö
dése óriási lelkesedést kelt Len
gyelországban. Varsóban rendkí
vüli érdeklődéssel fogadták azokat 
a válaszokat, amelyek a magyar 
sajtóban a Pravda ferdítő cikkére 
jelentek meg. A varsói magyar in
tézet előtt magyar zászló leng és 
gyertyák égnek. Az egyetemisták 
díszőrséget állnak. Mindenki vért 
és pénzt ajánl föl Magyarország 
számára. Rengeteg orvos és ápoló
nő jelentkezik; saját élelmezésük
ről maguk akarnak gondoskodni. 

Munkatársunk felkereste a Fővá- I 
rosi Tanácsot és beszélgetett Pong
rácz Kálmánnal, a Végrehajtó Bi
zottság elnökével, valamint Sásdi 
Sándorral, a kereskedelmi osztály 
vezetőjével, akik tájékoztatták a Fő
városi Tanács tervezett intézkedései
ről, a közellátás, a közlekedés és az 
újjáépítés megkezdéséről. 

Pongrácz Kálmán a többi között 
elmondotta: jelenleg mintegy 210 va
gon zsír, 50 vagon étolaj, 4 vagon 
margarin, 174 vagon hús, 90 vagon 
élőállat, 150 vagon készétel és kon
zerv, 25 vaaon baromfi, 1600 vagon 
burgonya áll rendelkezésre. Ezen
kívül 13 millió tojás, 200 vagon 
rizs, 40 vagon cukor, 25 napra ele
gendő liszt és gabonakészlet a tar
talék. 

Hétfőn 20 vagon zsírt, 20 vagon 
lisztet, 15 vagon rizst, több vagon ba
bot, egy vagon élő halat, 26 vagon 
húst, 3 vagon kolbászárut, 20 vagon 
cukrot, 60 vagon burgonyát szállí
tottak az üzletekbe. Kenyérből olyan 
hatalmas készlet áll már rendelke
zésre, hogy sok üzletben el sem fogy. 
Minden dicséret megilleti a sütő
ipari munkásokat, akik közül sokan 
napokon át dolgoztak egyfolytában, 
hogy ellássák kenyérrel a harcoló 
Budapestet. 

És segít az ország: Szekszárdról 1 
teherautó egy nap alatt kétszer ho
zott kenyeret Budapestre. A pécsiek 
tejet és fekete szenet küldenek. A 
környező állomásokon mintegy 300 
vagon zöldség és gyümölcs vár el-

1. Az egyetem kapui nyíljanak meg 
mindazok előtt, akik az egyetemi 
tanulmányokra megfelelő előkép
zettséggel rendelkeznek és tanulni 
akarnak. 

2. Követeljük a tanítás szabadsá
gát, vagyis hogy minden oktató de
mokratikus meggyőződésének meg
felelően szabadon fejthesse ki szó
ban és írásban tudományos állás
pontját. 

3. Követeljük a teljes tanulási sza
badságot, vagyis, hogy minden egye
temi hallgató a képesítési vizsgarend 
keretei között szabadon hallgathassa 
azt az előadást, amelyet hallgatni 
kíván. 

Ennek a feltételeit biztosítani kell, 
többek között, párhuzamos tanszékek 
felállításával is. 

4. Követeljük az egyetemi auto
nómia megteremtését, vagyis annak 
biztosítását, hogy a tudományos és 
oktatási kérdésekben, valamint az 
egyetemi állások betöltésében az 
egyetem döntsön. Az egyetemi és 
kari tanácsok teljes önálló jogkörét 
vissza kell állítani, biztosítani kell 
ezekben a testületekben az ifjúság 
valódi képviseletét. 

5. Helyre kell állítani az egyetemi 
tanárok elmozdíthatatlanságát, és 
áthelyezhetetlenségét. Az igazságta
lanul eltávolított professzorokat ha
ladéktalanul vissza kell helyezni ál
lásukba. 

6. A tudományos fokozatok ado-

I szállításra. A kirakodásnál és az el
szállításnál vannak nehézségek. A 
honvédség és az üzemek segítenek 
szállítóeszközökkel, de a munkaerő 
kevés. 

Azt is elmondotta Pongrácz Kál-
mán és Sásdi Sándor, hogy az étter
mek közül a Pilvax és a Mátyás 
pince kinyitott, s kinyitják rövidesen 
a cukrászdákat, valamint az ipar
cikkeket árusító üzleteket is. Ugyan
csak megkezdődött a kispincékbe a 
szén kiszállítása. 

Elmondotta az elnök, hogy a vil
lamosforgalom megindítása részle
tekben történik. Ehhez azonban még 
néhány nap szükséges. A fogaskere
kű vasút hétfő reggel 9 órától már 
közlekedik és lehetséges, hogy ma, 
kedden a földalatti vasút is megin
dul. A közlekedésnél a károk felbe
csülése folyamatban van, szakembe
rek derítik fel és eltávolítják az ak
nákat a villamossín-hálózat elöl. Az 
autóbuszpark teljesen ép s mihelyt 
lehetőség lesz rá, megindul az autó
buszforgalom, ehhez azonban a Fő
városi Tanács a lakosság, a lakóbi
zottságok segítségét is kéri. 

Azonnal hozzákezdenek az épület
károk felméréséhez és fontossági 
sorrendben elsősorban a lakásokat 
és a legfontosabb közhivatalokat ál
lítják helyre. Üvegünk nincs ugyan 
elegendő, de Csehszlovákiából ka
punk, s rövidesen üvegek cserélik 
fel a kitörött ablakokban sokhelyütt 
látható deszkát és papírt. 

; mányozása az egyetemek kizáróla-
I gos joga legyen. Meg kell szüntetni 
- a tudományos minősítő bizottságot, 
i amelynek működése éles ellentétben 

állott a tudományos közvéleménnyel 
. és a tudomány követelményeivel. A 
. tanszabadság érdekében a megszün-
. tetett magántanári intézményt ?isz-
. sza kell állítani. 

7. Az egyetemek anyagi ellátott
sága az elmúlt évek tudományelle* 

- nes politikája következtében tartha-
• tatlanul rossz volt. Elsorvadtak 
1 könyvtáraink, elmaradtak a kor 
i színvonalától laboratóriumaink. Mes-
i terségesen visszafejlesztettek egyes 

tanszakokat, elszakították külföldi 
kapcsolatainkat. Véget kell vetni en-

j nek a káros tudomány-politikának; 
8; A jelenleg érvényben lévő ösz-

- töndíjrendszert felül kell vizsgálni 
; és az ösztöndíjak odaítélésénél első-
3 sorban a tanulmányi eredményt és 
i a rátermettséget kell alapul vennh 

9. Az egyetem tanárai szabad if jú-
. sági szervezet megalakítását tartják 
f szükségesnek. 
% 10. Gyökeresen és sürgősen meg 

kell javítani egyetemi ifjúságunk 
i jelenlegi nyomorúságos elhelyezését 
3 és ellátását. 

11. Bizalmatlanságunkat fejezzük 
" ki a magyar oktatásügy jelenlegi ve-
- zetőjével, Kónya Alberttel és a felső

oktatás ügyével foglalkozó miniszter-
- helyettessel, Sőtér Istvánnal szemben. 

Üdvözöljük a felfegyverzett egyetemi ifjúságot, az októberi napok 
hőseit s bennük látjuk a nemzeti demokratikus forradalom cétkitüzéseinekj 
nemzeti függetlenségünk egyik legfontosabb biztosítékát. 

Bár a rendkívüli körülmények következtében az egyetem oktatóinak 
csak egy része lehetett jelen a nyilatkozat megfogalmazásánál és aláírásá-> 
nál, biztosak vagyunk benne, hogy azzal a fővárosi és vidéki egyetemek 
minden hazafias és demokratikus érzésű oktatója egyetért. 

Budapest, 19S6, október 29. 
Az ELTE részéről: 

Világhy Miklós rektor. Székely György rektorhelyettes, Mődlinger 
Gusztáv, Fuchs László és Kardos Tibor dékánok, Hermán József és 
Varga János dékánhelyettesek, valamint az egyetem jelenlévő taná
rai és előadói: Kniezsa István, Faludi Béla, Lutter Tibor, Szálai 
Sándor, Beér János. Névai László tanszékvezető egyetemi tanárok, 
Berényi József, Szamosi Géza, Faragó László, Mérei Ferenc, Ravasz 
János, Kosáry Domokos, Telegdi Zsigmond, Herceg Gyula egyetemi 
tanárok, docensek és előadók. 

A vidéki egyetemek részéről jelen voltak és egyetértésüket fejezték ki 
Kovács István és Szamel Lajos tanszékvezető egyetemi tanárok, a szegedit 

illetve pécsi állam- és jogtudományi kar részéről; 
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{ A honvédelmi 
'és a belügyminiszter parancsa 

Világszolidaritás a magyar néppel 

Felhívás a vasutas dolgozókhoz! 

Egyetemi szabadságot! 
Az ELTE vezetőségének és tanári karának nyilatkozata 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, dékánja és tanáraik 
kezdettől fogva egyetértettek az egyetemi ifjúság követeléseivel, az ifjú-< 
ság nemzeti, demokratikus forradalmi kezdeményezéseit magukévá tették 
és mozgalmukban minden erejükkel részt vettek. A forradalmat megnyitó 
tüntetés és felvonulás előkészítésében segítséget nyújtottak az ifjúságnak. 
A tüntetésben az egyetem vezetői és tanárai nagy számban voltak jelen. 
Tanári karának hősi halottja 1. Tóth Zoltán, a történettudományi 
kar dékánja, aki annak a küldöttségnek tagjaként halt meg, amely az 
ifjúság követeléseit a forradalom másnapján a KV tudtára adta, s köve' 
telte a bűnös vezetők leváltását és a szovjet csapatok kivonását. Most a 
forradalom győzelmekor elengedhetetlennek tartjuk, hogy kinyilvánítsuk 
azokat a követeléseket, amelyeknek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az 
egyetem hős ifjúságához méltó legyen és az egyetem tudományos munkája 
a nemzetközi tudomány színvonalára emelkedjék. Az egyetem tanárai a for' 
radalom első napjától kezdve egyetértettek s egyetértenek azokkal a cél-
kitűzésekkel, amelyeket a független magyar nemzeti Kormány október28-i 
nyilatkozata is magában foglal, s minden erejükkel azon lesznek, hogy 
ezek a célkitűzések következetesen megvalósuljanak. Ennek érdekében az 
alábbi határozatot hoztuk: 


