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KÖLCSEY FERENC: 

HIMNUSZ 
Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel, 
Balsors akit régen tép, 
Hozz reá víg esztendőt. 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt. 
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Szabó Pál: A parasztsághoz 
Ir tózatos keservek, hazugságok, 

gyötrelmek, t ragédiák tengerén túl 
végre valóban szabad lesz a magyar 
föld. 

Fiatal lányok és fiúk, diákok, hon
védek és munkások holttestei vetet
tek gá ta t annak az egyre jobban 
tobzódó őrületnek, amely a szocializ
mus nagy eszméje nevében börtönbe 
és kínzásra ju t ta t ta , s öngyilkosságba, 
kétségbeesésbe kerget te osztályharc 
címén a magyar parasz tság legjobb-
jait. Az adot t szó, törvény, vagy ren
delet ezekben az években semmi 
volt, t a l án a törökvi lágban se volt a 
parasztságnak ennyire gyilkos és ke 
gyetlen a sorsa. Ha a parasztság el
vész, akkor elveszett Magyarország: 
s m á r - m á r ügy volt, hogy sehol, se
hol sincsen remény. De aztán csoda 
tö r tén t : a fiatalok védték meg az 
egyre inkább gyarmat i sorba süllye
dő hazát, az egyre reményte lenebb 
sorban tengődő parasztságot és ők 
hozzák rendbe a butaság és a szadiz
m u s 'által megzilált családi tűzhelye
ket . Ret tenetes ára van annak, hogy 
e sorokat írhatjuk, és hogy vagyunk: 
anyák keresik az örökre elnémult 
barikádlégiók között gyermekeiket , 
kicsi gyermekek keresik fiatal édes
anyjukat , ennyi gyötrelemtől, ha tud 
na, fájdalmában feljajdulna a föld. 
A nap vérbe borulna, az ivókutak 
vize vér ré változna, és zokogva hu l 
la j tanák le leveleiket az őszi fák. S 
mi, még élők és öregek, nem tudunk 
semmi más t tenni a megholtak sír
jára, min t hogy nevüke t megőrizzük 
és átadjuk az örök emlékezetnek. 
Legyen áldott emlékezetük, amíg 
csak magyar ember t hord há t án ez a 
föld. 

A hősi halal t hal tak a haza szabad
ságáért, a családi élet t isztaságáért, 
és az ál talános emberi szabadságért és 
boldogulásért haltaik meg. Olyan 
szépen, olyan igazán, és olyan any-
nyira hősien és tisztán, amilyet m é g 
eddig nem tud felmutatni a magyar 
tör ténelem. 

Kegyetlen, s alig kibírható volt az 
elmúlt ö t -ha t esztendő, az apró kis 
falukat éppen úgy, mint a mezőváro
sokat, és az egész magyar életet el
borí tot ta a hazugság, a terror , a bru
tali tás, és ebben a temérdek hazug
ságban és embertelenségben a tizen-
kétmill iónyi katasztrá l is hold szán
tóföldből egy barázda sem süllyedt 
el. A n é p is kibír ta , a föld is kibír ta . 
Mi végre í ro t t há t elő számunkra 
ilyen kegyet len sorsot a tör ténelem? 

Hogyan tör ténhe te t t meg az, ami tör
tén t? A nagyon közeli idők m á r tisz
tázhat ják ezt a kérdést, most e r re se 
idő, se alkalom. Most csak annyi t , 
hogy a falu ér te lmét és gerincét meg
tör te az eszmék és szavak és fogal
mak meghamisí tása. A falu saját tes
téből szakított ki a brutá l is hatálom 
olyan ékeket, min t ahogy a fát is sa
já t darabjával hasogatják széjjel az 
erdőn. Lányaink és fiaink és asszo

n y a i n k hősiességéből nyilvánvaló, 
hogy a magyar falu, de ál talában a 
magyar nép végre tanul a saját szen
vedésén. Es soha, soha többé nem 
tör ténhet ik meg az, ami megtörtént . 
A nemzeti öntudat olyan erővel lo
bogott fel a magyar népben, aminek 
lángja szinte az égig ér, mi há t most 
a teendő? 

Első teendő az, hogy a nemzeti gé
niusznak ezt a világba lobbanó lán
golását soha, egy pi l lanatra sem sza
bad hagyni kialudni. Mától kezdve 
legyen i t t minden tett, minden gon
dolat nemzeti te t t és nemzeti gon
dolat. A nemzeti gondolat jegyében 
forduljon az eke barázdáról baráz
dára, a nemzeti gondolat jegyében 
íródjon minden betű, a nemzeti gon
dolat jegyében áll junk szóba szom
szédokkal és jóbarátökkal , ezentúl 

• minden elhangzott szó legyen a nem
zeté. Minden kalapácsütés a nemzet 
lelkiismeretén visszhangozzon visz-
sza, soha n e engedjük meg töb
bé a falu ősi erkölcsi rendjét 
szétszakítani, megzavarni . Nincs 
olyan erő, amely meg tudot t 
volna bennünke t gyötörni a múltban, 
ha idejekorán meg tud tuk volna fog
ni egymás kezét. Nem lesz olyan erő 
se ma, se holnap, ami szét tudná zúz
ni falvaink olyan nagyon meggyötört 
ősi rendjét, ha végre mindörökre 
való barátságra és testvériségre meg 
tudjuk fogni egymás kezét. 

Ma jobban, min t valaha, m e g kell, 
hogy nézzük minden embernek az er
kölcsi értékét, legyen az hivatalnok, 
adminisztrátor, vagy bármi és bárki , 
aki kérő vagy követelő szóval bejön 
a faluba. Ne higgyünk többé senki
nek, akinek a szájából nem a mi szí
vünk szerint hull a szó. Ne higgyünk 
többé semmiféle jö t tmentnek, a fa
lu ismeri önmagát, a falunak kell k i 
választani saját embereit , h ivata lno
kait, a falu ismeri a határ t , a földet, 
a munkát , a falunak kell kialakítani 
munkálkódási és gazdálkodási rendjét. 

Egy mindnyájunkér t , mindnyá
junk egyért: ez a paraszti teendő. 

A NEMZETI PARASZTPÁRT IDEIGLENES SZERVEZŐBIZOTTSÁGA 
MEGKEZDTE MUNKÁJÁT 

A Nemzeti Parasztpárt Ideiglenes Szervezőbizottsága 1956. október 30-án az esti 
órákban megkezdte munkáját a Nemzeti Parasztpárt újraszervezésére. Hamarosan 
megalakul a Nemzeti Parasztpárt ideiglenes vezetőszerve, az Ideiglenes Intéző
bizottság. 

A szervezőbizottság kéri a Nemzeti Parasztpártnak a fővárosban tartózkodó 
volt tisztségviselőit, hogy mielőbb személyesen keressék fel a Nemzeti Parasztpárt 
székházát. 

Egyben kéri az Ideiglenes Szervezőbizottság, hogy a Nemzeti Parasztpárt szer
vezetei — ahol eddig még nem alakultak meg — mielőbb alakuljanak meg és hala
déktalanul kezdjék meg munkájukat. A vidéki szervezetek tisztségviselői telefonon 
keressenek kapcsolatot az Országos Központtal. 

A Nemzeti Parasztpárt Országos Központjának címe: Budapest, V., Dorottya 
utca 8. Telefon: 185—850 és 183—890. 

Erdei Ferenc nyilatkozata 
Erdei Ferenc a Nemzeti Parasztpárt újraalakulásával kapcsolatos, a rádió

ban elhangzott bejelentéséhez utólag —- ugyancsak a rádióban — a következő 
nyilatkozatot fűzte: 

Egykori parasztpárti tagtársaim köréből többen kifogásolták, hogy a Nem
zeti Parasztpárt újjászervezésére vonatkozó felhívást miért én mondottam el. 
Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy ennek egyszerűen az az oka, hogy én 
vettem részt ennek a döntésnek a kezdeményezésében és meghozatalában. Kö
vetkezésként az erről szóló jelentést is csak én tehettem meg. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy bármilyen módon is szándékomban állana befolyásolni a Nem
zeti Parasztpárt újjászervezését. Most alakul a párt Ideiglenes Szervező Bizott
sága, amely mindaddig irányítja a szervező munkát, amíg választás útján meg 
nem alakul az új vezetőség. 

ERDEI FERENC 
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szöntött ránk. De sokszor gondoltam rá
tok, kedves szabolcsi-szatmári földijeim, 
ezekben a nagy eseményeket virágoztató 
napokban: vajon mi történik odafent a 
tiszaháton, Szamos mentén, míg Pesten 
a felkelt nép vérrel ír új napot a magyar 
történelemben. Azóta tudom, ti is meg
tettétek a magatokét, Tokaji Ferkó, 
Esze Tamás unokáihoz méltón. 

Üj harcunk közben felidéződnek a 
régi — vagy csak ebben a mi sebes 
sodrású történelmünkben messzinek 
tűnő — tíz év előtti közös harcaink. 
Akkor is nagy romlás után tápászkod
tunk. A sötét háborús évek, évezredes 
paraszti nyomorúság után — úgy tet
szett — végre magunk vehetjük ke
zünkbe sorsunk irányítását. Ügy tet
szett, nemzetté emelkedett a nagyon 
megtaposott nép. Pártja támadt a pa
rasztságnak és nagyszerű népi vezetők 
támadtak a Nemzeti Parasztpártban. A 
földért való évezredes perben igazságos 
bírákként ítéltek. Emlékszem rád, Lecza 
János bátyám, milyen önzetlenül fára
doztál Baktalorántházán sorstársaid ér
dekében, semmit nem kedveztél ma
gadnak. Legszebb elégtételed volt: iri
gyeid sem mondhatták, hogy bármi is 
kezedhez tapadt. A Nemzeti Paraszt
párt szavában akkor hogy bíztak a ma
gyar föld munkásai, a legjava értelmi
ségiek! Sosem felejthetem el az 1945— 
46-os kemény telet, amikor a nehéz 
gazdasági helyzet miatt zsákból varrott 
ruhában, ronggyal betekert lábbal, vo
nat híján 15—20 km-t gyalogoltak hó-
ban-fagyban a megye székhelyéig pa
rasztemberek, hogy a Nemzeti Paraszt
párt székházában jó tanácsot, orvoslást 
kérjenek ügyes-bajos dolgaikra, sérel
meikre. Fűtetlen volt a székház is, de 
nem éreztük a hideget, mert belülről 
fűtött a meggyőződés: nem hiába nél
külözünk, rajtunk áll, hogy mind jobb
ra fordítsuk a paraszti, a magyar életet. 

Király Pali bátyám, Koleszár Jancsi 
Gáván, Kovács Dezső Nábrádon, Szál
lási Laci Nagyecseden s ti többiek 
szerte a két-egy megyében, hét határ
ban, hogy buzgólkodtatok a 45—47-es 
demokratikus választásokon, hittel, 

szívvel s nem sandítva osztott koncra. 
S milyen egy volt veletek a hitünk sze
rint való jobb magyar jövendő tervezé
sében, építő munkájában Porzsolt Ist
ván, Makkai László, s a többi lelkes ta
nár, tanító, dr. Szalatkai Sándor s még 
sok falusi orvos," gyógyszerész, egyéb 
értelmiségi ember. Milyen szeretettel 
fogadtátok, vendégeltétek szabolcsiak
szatmáriak 1947 nyarán azt a kis sereg 
pesti fiatalt a III. ker Nemzeti Paraszt
pártból, akik valóban a „néppel a né
pért" akartak élni. S a vidékről jött 
nemzeti-parasztpártiak pedig mindig 
otthonra találtak a fővárosban, Óbudán, 
Zsófi néninél s a többi szíves nemzeti-
parasztpárti családnál. 

Szerettük mondogatni: a Nemzeti Pa
rasztpárt olyan, mint egy nagy család. 
S valóban így is vo l t . . . 

AZTÁN VALAMI ÉRTHETETLEN 
történt. Vagy akkor legalábbis érthetet
lennek tűnt a józan ész előtt. A fogat 
vicsorító Rákosi-klikk válogatott pri
békjeivel eltiporta a Nemzeti Paraszt
párt ígéretes vetését. Ma már az össze
függések ismeretében világosan latjuK, 
miért és hogyan történhetett meg a 
Nemzeti Parasztpárt teljes elsorvasz
tása. Idegen hatalmi érdek, a sztálini 
zsarnokság nem tűrt meg ónálló ma
gyar nemzeti politikát. És ami fájdal
masabb, nem csupán a magyar-neptol 
idegen Rákosi-, Gerő-, Farkas Mihaly-
féle elemekben talált ez az onkeny en
gedelmes eszközökre, hanem a Nemzeti 
Parasztpárt vezetőinek többsége sem 
volt elég bátor, hogy szembeszegüljön 
a sorvasztó erőkkel. Vagy ha már nem 
Is akadályozhatta meg a Nemzeti Pa
rasztpárt likvidálását, legalább ne ve
zette volna félre közülük némelyik tu
datosan a parasztokat. 

A bizalom kényes növény. Ha egy
szer megfújja a fagyos szél, nehezen 
hajt ki simogatásra. A parasztság — s 
egész népünk — bizalmát jóvátehetlenül 
eljátszották a közelmúlt politikai gyász
vitézei. Sorozatos, végzetes tévedéseik
ből semmit nem tanultak, sőt újabb és 
legújabb bűnöket halmoztak rakásra. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

NÉPPEL A NEPERT! 
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Hivatalos szovjet köz lemény a szovjet csapatok 
magyarországi tartózkodásáról és k ivonulásáról 
A Szovjetunió hivatalos hírügynöksé

ge, a XASSZ október 30-án este nyilat
kozatot tett közzé. A nyilatkozat a leg
utóbbi eseményekre hivatkozva szüksé
gesnek tartja, hogy megvilágítsa a Szov
jetunió álláspontját egyes más országok
kal fenntartott kölcsönös viszonyáról. 

A nyilatkozat a többi között foglalko
zik a magyarországi helyzettel. Értéke
lésében a valóságtól elrugaszkodva, a 
sztálini időkre emlékeztetően továbbra 
is újra a magyar nép mozgalmának és a 
„reakciós, ellenforradalmi erők"-nek 
összekapcsolódásáról beszél. Ezt köve
tően azonban a következőket jelenti ki : 

„A szovjet kormány szem előtt tart
va, hogy a szovjet alakulatok további 
magyarországi tartózkodása ürügyül 
szolgálhat a helyzet fokozottabb kiéle
sedésére, utasítást adott katonai pa
rancsnokságának, hogy vonja ki a szov
jet katonai alakulatokat Budapestről, 
mihelyt ezt a magyar kormány jónak 
látja. 

Ugyanakkor a szovjet kormány kész 
tárgyalásokba bocsátkozni a Magyar 
Népköztársaság kormányával és a var
sói szerződésben résztvevő más államok 
kormányaival a szovjet csapatok ma
gyarországi tartózkodásáról." 

Kié legyen a fold? 
A népszabadság forradalmának pa

raszti követelései között ebben az idő
ben talán az a legfontosabb, hogy kié 
legyen a föld. 

A Nemzeti Parasztpárt ideiglenes 
szervező bizottsága úgy vélekedik erről, 
mint ahogyan a parasztok maguk. Ezt 
a pert a történelem I nagy bírósága: a 
forradalom eldöntötte, úgy határozott, 
hogy o falu népének kell megadnia a 
választ, kinek a mezsgyéje hol legyen. 
A paraszti gazdálkodást a földreform 
utáni állapotoknak megfelelően, a ma
gántulajdon sérthetetlenségére kell ala
pozni, a paraszti gazdálkodás biztonsá
gát kell megteremteni. A Nemzeti Pa
rasztpárt szervezetei lépjenek fel annak 
érdekében, hogy alakuljanak meg bát
ran mindenütt a falusi, tanyai földren
dező bizottságok, azokból az emberek
ből, akiket erre a falu népe alkalmas
nak tart és demokratikusan, szavazás
sal megválaszt. A parasztság egységes 
fellépése jegyében, forradalmi tűzzel, 
de mégis bölcs megfontolással végezzék 
munkájukat a földrendező bizottságok. 

A földrendező bizottságok munkáját 
felülről nem lehet és nem is szabad 
megszabni. Semmiféle irányítgatésnak, 
parancsolgatásnak nincs ebben az ügy

ben helye, a falu népénél senki sem 
tudhatja jobban a teendőket és nála 
senki sem intézheti bölcsebben. Se já
rás, se megye, se minisztérium. 

Ha valakiknek mégis az a torz ötle
te támadna, hogy idegenül tanácsol-
gassanak vagy beleszóljanak a földren
dező bizottságok dolgába, hogy az átko
zott bürokráciát csempésszék egészséges 
forradalmunkba, Rákosi, Gerő öröksé
gét varrják a parasztság nyakába, ak
kor a falu parasztsága tanítsa meg azt 
a saját portáján söpörni. Csak a pa
rasztok dönthetnek arról, hogy a tarta
lék földek kiket illetnek meg. Csak a 
parasztok dönthetnek arról, hogy le
gyen-e a faluban termelőszövetkezet, 
vagy ne legyen és ha ne legyen, mi le
gyen a volt közös föld sorsa. Csak a 
falu parasztjai dönthetnek arról, hogy 
a bitangul kitagosítottakat mi illeti 
meg, milyen föld jár nekik vissza és 
kitől. Csak ők határozhatnak arról is, 
miképpen rendezzék a korábban titko
san vásárolt földek ügyét és az ezekkel 
összefüggő ezer más kérdést. Döntsenek 
a parasztok, döntsenek a földrendező 
bizottságok! A népszabadság forradal
ma ráüti pecsétjét okos fiainak dönté
sére. 

KOVÁCS ATTILA 

Szervezési tanácsadó 
a Nemzeti Parasxtpárt munkájának megindítására 

A Nemzeti Parasztpárt helytálló régi 
vezetői, hívei és a magyarság sorsáért 
felelősséget érző, eddig pártonkívüli pa
rasztok és értelmiségiek alakítsanak a 
falvakban, városokban ideiglenes szer
vezőbizottságot. Foglalják el régi,szék
házukat. Amennyiben ott lakások vol
nának, keressenek új helyiséget 

Haladéktalanul szervezzenek gyűlé
seket és ezeken vitassák meg a paraszt
ság helyi követeléseit. Ezek megvalósí
tásáért munkálkodjanak a falu nem
zeti bizottságának segítségével. Javasla
taikat küldjék fel a Nemzeti Paraszt
párt Országos Központjába. (Budapest, 
V., Dorottya u. 8. sz., telefon: 185—850 
és 183—800.) 

A szervezésnél a parasztegység jel
szavával éljenek. A helyi követelések 
kiharcolása érdekében akcióegységet 
lehet kötni a parasztság más szerveze
teivel. A Nemzeti Parasztpárt helyi szer
vezete küldje el képviselőit a Nemzeti 
Bizottságokba és a Forradalmi Taná
csokba. Vegyen rés2t a fegyveres nem
zetőrségek megalakításában és a föld
rendező bizottságok munkájában. 

A Nemzeti Parasztpárt Országos Köz
pontja Szervező Bizottsága á megújho
dott párt programját a napokban ki
dolgozza és minden szervezet tudomá
sára hozza. 

Győrben megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács 
Győrben október 30-án összeült a 

dunántúli megyék és városok küldöttei
nek tanácskozása, mely megalakította a 
Dunántúli Nemzeti Tanácsot. A tanács
kozáson a dunántúli megyék 4—4, a vá
rosok 2—2 küldöttel képviseltették ma
gukat és ezen mintegy négyszáz küldött 
vett részt. A küldöttek a késő éjszakai 
órákig üléseztek. 

Szigethy Attila, a Győr megyei Nem
zeti Bizottság elnöke intette a tanácsot 
attól, hogy új kormány létrehozására 
tegyen javaslatot, vagy új kormányt 
hozzon létre, mert ez a mostani körül

mények között tragikus lenne. A tanács 
ezek után több pontba foglalta követelé
seit, melyek közül igen jelentős az, hogy 
követelik a szovjet csapatok kivonulása 
után, de legkésőbb 1957. január végéig 
az országos választások kiírását. 

A Tanács csatlakozásra szólította fel 
az ország összes tanácsait. Csatlakozá
sukat a Borsod megyei, a Bács megyei, 
valamint a csepeli tanácsok már beje
lentették. A pápai, győri és zalaeger
szegi honvédalakulatok szintén csatla
kozásukat jelentették be és fogadalmat 
tettek arra, hogy a népet minden tá
madás ellen megvédik. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A szívem sajdult bele, amikor tehe

tetlenül kellett hallgatnom keserű sza
vaidat Kovács Dezső, akit — kellemet
len igazmondásodért — kiszorítottak a 
közéletből Nábrádon. Düh fojtogatott, 
mikor — alig néhány hete — olvastam 
kétségbeesett hangú leveledet, Lecza 
János bátyám: „Nincs már itt a paraszt
nak reménye sem az életre. Kivetnek 
bennünket abból a földből, amelyért 
annyit küzdöttünk, amelyet verejté
künkkel öntöztünk, s csúfságra haszna
vehetetlen homokot akarnak ránk eről
tetni cserébe." 

A VÉGSŐKIG MEGALÁZOTT nép
ből kitört forradalmi viharnak kellett 
jönnie ahhoz, hogy elsöpörje mindezt a 
felgyűlt szennyet, bűnt. 

Mint a tűzben a főnixmadár, úgy tá
madt új életre ebben a fehér izzású 
forradalomban a Nemzeti Parasztpárt. 
Van, aki megrokkant, van, akit megedz 

a szenvedés. Nem tudom — mert a 
mostani rendkívüli helyzetben még nem 
juthattam haza, közétek, pedig de men
nék, sietnék — mint vélekedtek most 
Ismételt csalódás után nehéz újra bízni 
még abban is, akit valamikor nagyon 
szerettünk. Mégis úgy érzem, együtt 
dobban a szívünk az újjászületett Nem
zeti Parasztpártban. Tudom, ez frázis
ként is hangozhat, s az is, hogy elsősor
ban rajtunk, tetteinken áll, hogy újó
lag ne csalódjunk. 

Király Pali bátyám, Koleszár Jancsi, 
Makai Laci — s ti többiek, akik nem 
kerteltetek akkor sem, ha az igazmon
dásért beverték a fejeteket — felelje
tek most is őszintén: a Nemzeti Paraszt
párt újjászületésén csak engem kapott 
el oktalan lelkesedés, vagy ti is úgy ér
zitek, érdemes folytatni új erővel a régi 
harcot a hitünk, szívünk-lelkűnk sze
rint való emberi, magyar életért — 
néppel a népért! 

BERECZ JÖZSEF 

Mindszenti József bíboros 
hercegprímás — szabad ! 

Mindszenti József bíboros hercegprí
mást kedden éjjel a rétsági honvédség 
egyik tiszti alakulata kiszabadította 
felsőpetényi rabságából, ahol három nap 
híján egy évet töltött. Ezzel végetért 
Magyarország bíboros hercegprímásá
nak immár nyolc éve tartó üldözése, 
rabsága. Szenvedéseinek véget vetett a 
győzelmes magyar forradalom. 

Rétság község lakossága szeretettel 
üdvözölte Mindszenti Józsefet, akit a 
sok évi fogság sem tudott megtörni és 
az üdvözlésekre a következőket mon
dotta: 

— Fiaim! Ott fogom folytatni, ahol 
nyolc évvel ezelőtt abba kellett hagy
nom. 

A bíboros hercegprímás 20 percet töl
tött a rétsági plébánián és főpásztori 
áldását adta a megjelentekre, majd — 
rétsági értesüléseink szerint — Buda
pest felé folytatta útját. 

A Bazilika harangjai éjjel két óra 
körül mintegy negyedórán át zúgtak a 
bíboros hercegprímás szabadulásának 
örömére. 

Nincs már beadás! 
Ki hitte volna két héttel ezelőtt? 
Mint a szél a rongyot, úgy fújta el 

forradalmunk a begyűjtési miniszté
riummal együtt az egész dézsmázó 
és rekviráló reidszert! 

Most majd nom lesz talán a város
nak élelme? 

De igenis lesz! Sőt, megnézheti 
bárki: — „Tervfelbontás", „Előirány
zat", „Kiírás" és az ördög tudja 
hányféle „kivetés" nélkül is hozzák 
a parasztok az élelmet a forradalmi 
munkásságnak. 

És osztogatják ingyen! A forradal
mi parasztság a forradalmi munkás
ságnak! Nem a „Párt" irányítására, 
hanem a maguk szíve szerint. 

Azt mondták rosszemlékű Ráko-
siék: — A spekuláció megelőzése mi
att kell a begyűjtéssel állami tartalé
kokat felhalmozni. 

Pedig ők spekuláltak! Ki tudja, 
milyen csatornákon, >hová került az 
a sok termény, amit cigány-pribék 
„transzferek" sokszor fegyveres erő
szakkal vittek el válogatás nélkül 
öregektől, özvegyektől, nagy családo
soktól. 

Ennek örökre vége! 
Parasztok! Ha még eddig nem tet

tétek volna meg, — szórjátok sárba 
s tapossátok össze az utolsó fecni pa
pírt is, amit a begyűjtési hivatalok
ból küldtek nyakatokra. 

A Nemzeti Parasztpárt hírei: 
Szerdán délután a Nemzeti Paraszt

párt budapesti nagygyűlést tartott a vá
rosligeti Mezőgazdasági Múzeumban. 

A MÁV kórház orvosai közül többen 
bejelentették, résztvesznek a Nemzeti 
Parasztpárt zászlóbontásában. 

Az első telefon 
Budapest, Dorottya utca 8. Esti tíz 

óra van. Javában tart a Nemzeti Pa
rasztpárt ideiglenes szervezőbizottságá
nak tanácskozása. Az első és legsürgő
sebb tennivalókat tárgyalják. Egy másik 
szobában valaki nagy gonddal betűket 
rajzol hatalmas rajzpapírra: a Nemzeti 
Parasztpárt Országos Központja. Reggel 
majd felkerül a kapu mellé. Végre a 
miénk lett a parasztpártiak forintjaiból 
épült szép Dorottya utcai székház. A 
szó igazi értelmében birtokba vettük. 

Szól a rádió, a tízórás híreket 
mondja. Alighogy elhangzik a híradás, 
benne a Nemzeti Parasztpárt ideiglenes 
szervezőbizottságának közleménye, meg
csörren a telefon. Berettyóújfaluról je
lentkezik egy honvédszázados. Szeretné 
átadni Belényesi Zsiga bácsi üzenetét. 
Azt üzeni: hallotta a híreket, s megbí
zást kér, hogy a bihari részen szervez
hesse a Nemzeti Parasztpártot. 

Hogy milyen jó volt hallani ezt az 
első vidéki jelentkezést, tán nem is kell 
külön mondani. Jönnek, íme az első 
szóra rögtön jelentkeznek a régi jóbará-
tok. 

Ha majd egyszer írunk — bizonyosan 
fogunk írni — ennek a talpraállásnak 
történetéről, akkor ennek az első tele
fonhívásnak is bele kell abba kerülnie. 

Ami pedig a megbízást illeti, Belénye
si Zsiga bátyánk, megadta azt már a 
nép. 

Három pillanatkép 
a forradalmi Pestről 

1. DICSÖSÉGTABLA 
Eddig árván éktelenkedett az üzem 

kapujánál. Soha előtte senki meg nem 
állott. Bezzeg tolong most körülötte tar
ka sokaság. Hamis grafikon rongyolt pa
pírja felett kézzel írott felhívások, kő
nyomatos jelszavak, röpcédulák. 

Egy lódenkabátos, borostásállú férfi 
hangosan olvas: 

— . . . független Magyarországot, sza
bad, többlistás választást követel a népi 

— Ügy van, helyes! — fcidZt a sokaság. 
— Amíg ez nincs meg, addig nem dolgo
zunk! 

S a dicsőségtábla csak áll az üzem 
előtt, nézi a pesti utca dicsőségét. 

2. FÉMGYŰJTÉS 
A Rákóczi út és a Nagykörút keresz

teződésénél, sárban, piszokban, felfordí
tott villamosok, kiégett szovjet harcko
csik szomszédságában fekszik „Drága 
apánk" lábatlan szobra. A Dózsa György 
útról ide húzták el világ csúfjára: — Így 
bukik a zsarnokság! Életében Isten he
lyett magának szobrokat faragtatott, s 
bizonyos napokon maga elé parancsol
tatta hódolatra, imára a megalázott né
pet. 

Most körülállják a ledöntött bálványt 
százan és százan. A közeliek kalapácsok
kal, reszelőkkel, csákányokkal ütik, ve
rik, fűrészelik. Visznek belőle egy-egy 
darabot emélkül haza. 

— „Gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel 
is a békét véded!" — mondogatják töb
ben többször is. 

S ez az ostoba jelszó most az egyszer 
igen találó. 

3. ITT ÉLNED S HALNOD KELL! 
A Bakács téri templom előtt, a közeli 

ágyúzásra, gépfegyverezésre nem is he-
derintve, sokaság tolong. A férfiak le
vett kalappal, a nők könnyes szemmel. 

Frissen ásott sírgödröt állanak körül. 
Tizenkilenc éves egyetemista fiú ko

porsójára zuhognak tompán a hantok. 
Ezen a szent helyen hullatta drága vé
rét a magyar szabadságért, szemben 
ávós pribékekkel, idegen katonákkal. 

fís ahogy most diáktársai formálgat-
)ák síri dombját, messze száll a pesti 
utcakon, gépfegyver és ágyúszó felett a 
szokatlan temetési ének utolsó sora: 

„...itt élned, élned s halnod kell!" 
Kiss István 

Gyógyszer és élelmiszer 
adományok érkeznek külföldről 

A Jugoszláv Szövetségi Végrehajtó Ta
nács elhatározta, hogy a Jugoszláv Vö
röskereszt útján egyelőre 2 vagon gyógy
szert és egészségügyi felszerelést küld a 
Magyar Vöröskeresztnek. 

A küldemény a többi között kötszert, 
penicillint, streptomicint és egyéb anti
biotikumokat, morfiumot, codeint és te-
tanusz elleni szérumot stb. tartalmaz. 
Ezenkívül 1 vagon cukrot is küld a Ju
goszláv Szövetségi Végrehajtó Tanács a 
Magyar Vöröskeresztnek. 

A lengyel nép gyűjtést indított külön
böző intézményeiben, így például a szak
szervezetek szövetségében, a lengyel írók 
szövetségében és a varsói egyetemi hall
gatók szervezete útján. Tömegesen je
lentkeztek véradásra is a magyarországi 
sebesültek számára. 

Venezuelában élő honfitársaink gyűj
tést indítottak a magyar szabadsághar
cosok részére. A venezuelai lakosság 
együttérzésére jellemző, hogy másfél 
nap alatt harmincezer venezuelai dollárt 
gyűjtöttek össze. Az adomány egy része 
készpénzben, a többi gyógyszerek for
májában máris útnak indult. • 

Mi is sztrájkolunk, amíg a szovjet 
csapatok Budapestről ki nem vonulnak. 
Ezt a nyomtatványt csak a demokra
tikus kibontakozás érdekében készítet
tük el. 

Budapesti Kossuth Nyomda 

S Z A B A D S Z Ó 
a Nemzeti Parasztpárt központi lapja 

Főszerkesztő: 
SZABÓ PÁL 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V., Dorottya utca 8. 
Telefon: 185-850 ég 183-890 Nyomatott a Budapesti Kossuth Nyomdában 


