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...Ami Magyarorszdgon 1948 6s 1956 l<ozt, nnjd a forradalom leverdse utdn lejdtsz6dott , dz a l<ijztudatban - l<innnda.blanul bdr 6s Srnyalatlanul - import-hazugsSgokra dpijlt irnport-.berrorl<int riigzijl b. Nem csoda hdt, ha a forradalorn nyitdnya
alkalmdb6l, az egyetemistdk okt6ber ZJ-t fegyel-mezett ttimegblin.bet6s6n, amire a

lengyelorszdgi negnnozduldsol< irdn'b 6rzeI't rokonszenv kifejezEse adott okot, a
piros-feh6r-zijlcl nemzeti Iobogdl<b61 kivdgtSk az 6si magyar cimer helydbe odakerijlt sztdlini cirrert, igy vdlt a folradalom jelk6pdv6 mindmiiig - s mos1" mdr vaI6szinijleg egyszer s mindenkorra - a l<erel< .l.uk "diszitette" lobog6. Ugyanaznap
k6s6 ddlutiin ugyanez a sz6zezres 'Liirneg a Parlament e16'tt mdr Nagy Imre ntinisz'terelniil<sdgdt l<ijvetel'te. Azet a l<omnrunis'ta vezet66l", aki els6 izben tijrLe meg a
hazug szavak r€rnuralmdt. Nagy Imre, a fegyelmezet'b p6rtembero kdt 6ra hosszat
v6ratta a tijmeget, s e k6t 6ra el6g vo1t, hogy az esem6nyek iriinyitrisa tal-dn

de mindenesetre napol<ra kicsusszdk kez1b6l; l<oraesbe a megdijhiiddtt pebtiek a vdroson ezrek sorfala l<ijzt vdgigdijbbrg6 magyar pdncdlosezred
tankjainak segitsdg6vel. /a katondl< fijldben ott cseng a "ne l6jetek az dijesanydtokri, flE l6jetek- a magyarokra!", ami utcdrdl-ubc6ra kisdri 6ket/, ledtjnti-k a
v6gdrvdnyesen,

hatalmas Sztdlin-szobrot, amire v6laszk
akkor haza6rkez6 f6titkdra - a spanyol
cs6csel6knek bdlyegzi a tlintet6ket. 0I
a katondkt6l, rend6rijkt6l szerzett pu
rddid 6s kiizponti piirtlap 6ptllet6t ostromolja meg. A rddi6 ad6tornya viddken
van, szi.iksdgstudidja a Parlarnentben - a vdd6k 6s tdmaddk rdsz1rll egyar6n't_v6res
SIdozatot kijvete16 spontdn tiimeg-rnegmozdulds - gyakorlatilag - teljesen
drtelmetlen. De mdsnapra megszljli a izovjet katonai beavatkozdst ds statdriumot;
Nagy Imre ugyan miniszterelntjl<, de a t6nyleges hatalom Ger6 Ern6 kezlben maradTdnyl-eges ha'balom?

is,

is

megalakul az
els6 munkdstanilcs - a val6sdgos szovgethatalom jellemz6 szervezete. A szovjeb
tankokat ttjmeg veszi l<ijrUl, a forradalrnat el6szijr Idbott szovjet kiskatondknal<
lelkesen nagyaiizzlk, hogy voltal<dppen nrj-nel< a tanui - a tankokra magyar z6sz-I6t
tijznel<, oldaiul<ra krdtiiv-i magyar cimert rajz-olna!<. Azt5n a piinc6losol< megl<apjdl<
a tijzparancsot, s 3 felkel6k itt is, ott is felveszrl< a harcot. A rriditi - a ParIamen:b pinc6j6ben I6v6 studifbdl - 6rdnt<dnt "be'bil'tJa" a forradalrnaL. l(6r,kbnyiirijg, panaszi<odik, magyardzkodil<, fenyeget6dztk, csdbj.t - igy nem lesz vasdrnapi
fo-imeccs! -, de eddigre az utcal<ijvet rniir vagy kdtszazotven entber vdre fes'Li.
0kt6ber 25-6n a Fijldrnijvel6d6sijgyi Minisz-tdriurn betej6r6l kozlbe l6nel< a fegyvertelen tijntet6knek - a hatottak szzima hivatalosan szdz ktjrijl van -, de al<il< este
a kijztemet6ben leszdmoljr6l< a mdglydba ral<ott holttesbel<et, nyolcsz1zhuszat sztmolnak, 6s ebben nrdg niicsenek benn azok a sebesijlbek, akik k6rhdzal<ban a rdl<ijvetkez6 napok vesztes6gfistdj6t szaporitj5k.
0kt6ber 26-6n t<itijr az-orszdtgos sztriijk,a harcok dtterjedrrek a vid6ki vdrosokra;
orsziigszerte ujabb rn-rnkdstandcsok 6s forradalmi bizotts6gok alakulnak. Egy nyugat-m-gyarorszdgi kisvdrosban, Mosonmagyardv6ron, kiizlbe l-6nek a ttjntet6knek I3aUO 6zdz 6rtallan 6tdozat. A statdrium-nem, hogy sikertelen, de ront a helyzeten: ezt fijlisrnerve kora ddlutdnra a "rendfenntart6 er6k" Budapesten lesztjgezik,
hogy "e16g a v6rontdsb6l", s 3 "fasisz
"testvdrharccd" I6nyegtjl iit. Nemzeti l<o
Huszonhe'bedil<dn kiizzdteszr.k az uj l<orm
linistdk 6s hiteles szavu politikusok
verek - hivatal-os sz6hasznSlat szeri,ntrr '
stszLal / csoportol< ereje nregtiirt" . E
hdrom nap rnulva bel6lijk alakul meg a fo

Okttibei 24-En, a forradalom

mdsodnapjdn viddl<en

Budapesten

osabb kijvete]6s, az elhuz6d6 harc oka
ejelenti a szovjet csapatol< halad6[t9iifOlt magyar iillamvidelrni hatosAg rer-

rszdgban megszijnnet<" Megindul a rreguiult

Budapest

ellen a szovjet

csapatok

-riltald-

ndp€nek a
ot.ot"li^n-ieienti be az orszdg
l(rid5r-kormSny
Szolnok rSdi6ad6ja kijzli a

megalal<uldsdt.

Otijdike: a magdt Forradalmi

Munkds-paraszt Kormdnynak elnevez6 l(5ddr-korrndny

felhivdsban l<6r segitsdget a szocialista orszdgok kormdnyai-b6l a rend hely-

redlli'Ldsdra.
Ha'todika: kijSr6si tilalonr: a harcol<nal< Budapesten aznap sz1zhatvan mag;yar haIottja van. Bib6 Istvdn kidolgozza a magyar l<drdds kompromisszumos megoldiisdrrak
-terveze'bdt.

Hetedil<e: Budapestre drkezik a Kdddr-kormdny. A Forradalmi Bizot'bsdgokat megfosztjiil< in'L6zkeddsi joguktdl. D6l-Budapest fijlijtt ndgy szovjet repUl6g6pet 16nel< le a felkel6k. Az ujsrigir6k sztiiijl<ba ldpnel<.
Nyolcadil<a: sorra alakulnak az uJ rrrunl<Sstandcsol<.
Kilencedike: Lrjabb sz6zttz halott.
A forracJalom e1s6 - v6res - szal<asza lassan v6get 6r. A szovjel; hadsereg p:ir napos r ciramij-pontossriggal v6grehajtot t hadrnijvelettel, k6ts6gbeesett, de 6rtelemszerUen szerveze'tlen 6s er6tlen el-ieniilldssal szemben, leverbe a Inagyar forradalma b. .

.

KARIhITHY FERENC
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/rEsz]-.etek/

Az Astoria el6tt nyitott szovjet tankoka'b vet-t kijrijl a tiimeg. Id6sebbek 6s fiatalok, diSkok, ldnyok, s iisszevissza, mind egyszerre beszdlve 6s hadondszva, magyarul ds oroszul gy6zkiidt€k a harckocsiz6kat. Azok nem sokat drthettek a hangzavarb6], parancsnokuk, szdp sz6I, tagbaszakadt fdrfi, homlokSba 1696 hajfilrttel, me1ldn kitijntet6s, a karjdval jelezte, hogy tolmdcsot k6r, ugy kdziiljdk vele, mit al<arnak. Ndmi tanakodds utdn egy magas , sz6ke, -nadrdgos 6s sdrga sportszvetteres lednyt toltak fiil, el-dg j6I tudott oroszul. 0 aztdn sorra leforditotta, amit odakiabdltak:
- Mi'L kerestek itt? Mdrt jiittetek, l<i hivot'b?
- Menjetel< haza
- Mi nem bdntunl< benneteket, ti is hagyjatol< minket!
- hlektel< is van csalddotok, gyerel<etek, ot'l"honotok. Szerencsds utat!
A tiszt ujra fijlemelte kezft, de percel<ig eltartott, mig a sol<asiigot Ie lehetett csijndesil"eni. A lr5ny forditotta a szavait, harsdnyan, hogy tSvolabb is meg!

hal1jrik.

-

Az't mondja, 6l<et avval l<ijldt6l<
fasiszta banddl< gariizddlkodnak.

ide:

Budapes'Len

ellenforradalmi ldzadds van,

l,ldl.tatlankod6 zugds trimadt. A totmdcsn6, nrintegy a sajiit v6Iaszal<6nt, fiilmutatta l<is, piros pdrttagsSgi kijnyvdt, tnajd igy foly'ba'Lta.
- Ezel< bdl<6s, fegyvertelen emberel<!
Nekem ugyan nnst is zsebemben a revolver, melyet BurjdnLdl l<aptarn, 6m az6t-t
Olgiival. egytjtt lelkesen helyeseltijnk. A parancsnok halkan tdrgyal't valamit tdrsaival, aztdn a ldny utjdn kijelente-tte:
- Ne f6ljetek, a n6pre nem lijvljnk.
Ha-balmas dljenzds fogadta, tijbben felkapaszkodtak a pdnc6losokra. 019a, aki
egdszen kijzel iurakodott, szintd fijlmdszott, segitettdk is, harisnyds combja kivillant a szoknya aI61. Megdlelte a tisztet, kokdrddt tijzijtt a mell6re, sejtelmem sincs, honh6t keritette. Erre megint kitijrt az ijdvrivalgds, hurrdzds,.az
dgyucs6be nemzetisztni z6szL6t dugtak, melyb6l ki volt vdgva a rdgi cimer, a.katohaX leugrdltak, ijsszekeveredtek a magyarokkal, ndmelyik honv6dsdgi sapkrit tett
fijl, vagy piros-feh6r-zdld szalagot.0lga a tank tetejdn 6nekelni kezdte a Himnuszt, mindenki dtvette, a pesti utcSrdl fijlszr5llt a magasba, az emberek l<dnynyeZtel<, idegenek cs6kol6ztak. . .

A Joszif Sz'hSIirr tipusu 6ri5s acdlszijrny feldijbijrgiitt, ldnctalpa csikorogva
megmozdult. Ujjongva fogti5k l<ijzre, mdr szinte ellept6k, trikol6rral lobog6zt6k
feI. Az utcr5kon sokan voltak, az lLeLLniszerbol'bokndl hosszu sorok viiral<oztak,

r6szben ezel< is csablakoz'tal<. Arrdbb a kiinyvesbottot feltijrt6k, dobdltiik l<i a
jiirddra a kij'betel<et, Lenirrt, a pdrbtijrtdnetet 6s mds ideoldgiai nunl<iikat, reg6nygket is, Solohovot, Gorki j L , rriig 1-olsztoj b , Csehovo't, Gogolt is, viilogatds
ndlkiil, halomba raktSl<, nreggyujto'btik, hejehujiizva ugrdltrik l<ijrijl. Egy micisapktis alak j6kora csom6 Rdkosi-kdpet hozott ki, diadallal sz6rtSl< szdi- a ttiz fij-

lijtt, tapostak rajta, indiSntdnco'b jdrtal<. .
Az emberfolyam kisebb i5gal<ra szal.radozva dnrlij'bt be a szljl<ebb keresztutcdl<on rit
a Szabadsdg t6rre, nrajd onnar'r a Parlanerr.bhez. l4i5s iriinyokb6l, a Nyuga'l;it61, Margit hid feI6I is jiittek, a haLalrnas tdrsdg tramar megtelb. Az 0rszAgh.6z fatrindl
ugyancsal< orosz tan.lcol< sorakoz'bal<. [:gy szovjet kapitdny sz6t.bdlb kalral szaladt
ki, hogy megrillitsa az ipUlethez kijzeled6l<et. A hritul lbv6k azonbarr cl6renyomtiil<
a tijmeget, azok miigijtt tovSbbi csoport.ol< 6r'l<ez'Lek be, igy az eg€,sz ele,yen massza
meglddult, s a tisztet l<drij-lfog t5l<, l<irryuj-bo'tt kez6t szorongattrik, amaz pedig,
.

nem 6szlelvdn agressziv sziind6l<o'l;, fragy'ta, viszonozta,
enreltdl<. . .
. . .s .ujra a jeJ-szavaka L l<iiil'Loz-tdi<, i.i'Lelnes:elr.
- Eljenel< a szovjet l<atondl<!
- Vesszen Ger6!
- Lrissuk l{agy lrnrdL! HoI van hlagy Imr:e?

Ekl<or egy magyar dllanrvddel.rrri

tiszt a kaputril

nevetet't, efl'e a vdllukra

nril<rofonon

sz6lt le a'l.6rre:

felvonul.tisi 'bila1om 6rv6nyben van, halllrattril< a rdrli6ban. - Szavait eJ.6gecletlen
morg6s, fijtyijl6s fogadta, de foi.yba'I"'ba. - Mit al<arnak? Az 0rsziighdzal rneg'bdnradni? Elrnen-b magul<nal< a jrizan eszijl<?
Erre mdr dijh 6s fethdboroclds vdlaszolt" Szidalmazt6l<,az ijklijl<eb tAzEdk feldje.

- Csibdsz! Ez ner besz6]ni?
- Vesszen az Av6l
- Le veliil<
- Errgedj6tel< l<i oz rlrtablan foglyokab!
Zajlott 6s hulldnrzott a sokadalonr, rndg a Kossu'Lh- tis R.{kdczi-szoborra is fel-Lulsir
!

kapaszl<od'bal<, z6szLSl<aI lengettel<. A
ol.dalon, a.harcl<ocsil< fedezdkdben egy
magyar dzsip ltajtotb a f6bejiiratfroz, tdrrydrsapl<iSscrkkal, majd l<isvdr''batva regfordult, s amerr'61 jtjtt, elsziigul_rlott, tel a hid irrinydba.
Egyszer csal< pokoli ldrrna tiimadl,. Ropogds vagy recsegds vagy taldn nnnnydijrgds, a neglepebt ijeds6gben harnarjtiban rnegillapi-bhatatlan, micsoda is l-nnnan. Az
eg1sz tdr nregbolydult, orditozds, fu'rl<osds, sil<oltozds, sol<an hasra vetettdk maguka'1. Csal< nihdny pill-anat nrulva jij'btem r6, Ingy fiili.il16l hangzil<, 6s liivdsek,
g6ppusktikb6J. vagy golydsz6rdbrrl . Pdnil< .Liil b l<i , f 6rf iak, nirl<, gyerel<el< egymds'b
Iijt<dijsve is 'baposva rrenel<ijl'bel< a rryi.i.L terUl.e'br6l. A Parlanren.b zegz-ugosan tagolt
falaihoz rohantak, szernben a Fijl.Cririir.,elisLigyi l4inisz'l"6rir-rrn iirl<iidjai. alii. Ndmelyel<
a szovjet bankok nriigi buj-bal<. Azck viszcrroztzil< a 'tlizet, fijl a magasba cdloztal<
:igyuil<kaJ-, vastag durrogdssal sz6lva bele a zeneborriiba"..
- Az 6v6sol< ott cslicstjlnel<, fiirin a lr.jz'te't6n. Tisztdn beiijvil< az eg1sz terepeb.
- G'li Il<os bligan l.i.k !
- llonnd t tud ja, hogy 5v6sol<?
- Al<l<or l<icsodiik? Es hogyan l<erii.lrr€rrel< oda?
- Mdrt harcolniinak az iiv6sol< az oroszol<l<al? Lehe-b valami provol<iici6 is.
- Ki provol<5lna 6s rni6r.t?
- Mdg v6di 6t<et? Ta15n maga is l<ijzdjijk'bar-tozik?
- Piszl<os iiv6s!
- Ldkj6'tek l<i eldbijk! Hadd durrants:il< Ie a drSga bajtdr:sai!
Amilyen vdratlanul robbarrt l<i az dldijklO harc, ugy fejez6r1bL'L be. l'169 lapultunk ijt-frat percig,hogy mi lesz, de rnost. rniSr elhall.gattak, ugy be-tszil<, vdgl<6pp.
A Ldrrchid fe16l feh6r rnentSl<ocsi szir6niiza'tt.
flol lehet Olga? Egyiiltaldn, dletben varr rndg? A jelen zijrzavarban teljess6ggel
kiszdmitha'tatlan, hogy l(it .tal:i1'Lal<-cI, l<i uszta meg. l'lerre l<er-essenr? Csaknem
rem6ny.belen ebben a l<avaroddsban, a sok ezer ember l<ijzij'tt fijl]etni, lriszen azt

, amj_nt kihasznSlva a nyugalmasabb helytak rnell6lem a falt6l, dn is a Duna fei6
a, behuzott fejjel 6s meggiirnyedve, ak6r
enektjl6k. Annyit azdri ekijzben is ldtnom
zt is

mozdulatlan tetemek boritjr5l<.

Nem

nnyi, keit6t azonban j61 fetismertem. A
t a harckocsija mijgijtt fekiidt, szrijdban
1.9, majdnenr beldbotl.ottanr, azt a sz6l<e,
i51 tolmdcsolt, sdrga pul6vere lucskos a
SIMONFFY

A

ANDRAS
FORRADALOIv1 NAPJAI

/r6szlet;el</
Nagy 6s negdijbbentSen szdp ldtvdny volt, amil<or a ktjdijs okt6berr estdn hiirorn darul<ocsi nel<irugaszkodo-bt, 6s a sokezres tiirneg 16legzetvisszafojto'ti figyelme
mellett lediin'ciitte a -bizenkdt 6ves idegen zsarnoksdg jell<6pdt, a buctapesti SztdIin-szobrot.
A l<dp a szivembe vds6dcit-'r;, 'tisztrin emldl<szem rd: a dr6tl<cjtelek pattaniisig feszijltek, s 3 hatalmas szobortest lassan d6lni kezdett el6re... Lassan. neh6zkesen' mintha maga. sem.hinn6, hogy nost porba huII, 6, a f€t vildg 6vtiiedeken dt
rettegett zsarnoka. A kijt6l feszLilt, a nyolcmdteres bronztest elvdlt talapzatd16I, s a fdnykepez6gdpek kis6rtetiesen tener magn6ziumf6nydnek villogdsa kijrben
tompa dijbbendssel fijldre hulIt.
rregrohanta a led6lt szobrot, ds diadalittas ujjongdssal mdszott fel
-A tiimeg
-bengernyi l<eiertiidget, amit tizenkiJpve,
!9t
-s ala-bt rugva prdbrilta kitombolni izt a
k6t dv
elszenvedett.
E! pillanat vardsz6t6l megbdnultan dl.ltam Apa 6s Agi melletb, s valami olyan
6rz1s" szilllt nreg, hogy uj kor kezd6dik, uj lapja nyilik a tijrtdnelennel<,
= "iru
a lapra ennek az eg€sz mostani lratalornnat< a Uutasa lesz irva. A zsarnok szobra
nem d6lhetett Ie hidba.
Fijlsodrddtunk a mellvddre. Lendztem az ujjong6 tiimegre, melynek vdgeliiflrata-blan sorai egy emberl<dnt ki6ltottak hakilt zsarnotcainkri: - Vesszen Rd[osi! Veszszen Ger6! Ruszkik, haza!
Nem, ez a nip nem fogrtijbbd drjenezni idegen elnyorn6l<nak!
Mdgis, volt valami fesztjltsdg a leveg6ben, rnintha mindezzel nem most dr'u volna

vdget valami, rnintha nem ]enne vdge, hanem csak elOestdje ez nagly tijrtdnel-mi na-

poknak.

n6zett fel a szoborbol megnraraclt csiznrdkra, a beldjilk
zdszL6lca. Sokan a szernlil<eL'bbriilgett-k - nem h]-'b'u6k, hogy ez Iehetsdges. A fejijl<et csdvdltdl<, de az tjrijnrt6l l<ijnnyezett a szemijk...'
nregddbbenten

. .lvlindenl<i
tijzijtt
rnagyar

Az'tdn mi is nregindultunl< a Rddj.dhoz.
A robogd teherautdkon diSkok, munkdsol< kiabdrtak fellerkesedve:
- Vesszen Rdl<osi! Vesszen Gerd! Ruszkil<, hazal
gyorsan terjedt a hir: led6lt a Sztd.l-in-szobor! Al<ik hallottrik, uj. A vdrosban
jongtak,
de aztiin megcs6vdltrik a fejiiket. Ez olyan hir, hogy tal6n nem is igaz.
De azdrt mosolyogva nentek tovdbb, s B kijvetkez6 sarkon.mdr-6k ujsdgoltdt< tovdUU

a hallottakat.

A Nagykiiruton megdiibbent6 l6tvdny tdrult a szemijnk eld: a villamossineken egy
meggyujtott tehe'tautd ISngoIt. A kockakdvek felszedve hevertek a sinek kijzijtt.
Csoddlkoz6 szemekkel bdmultunk a Lingold aut6ra, s enl;em valami szorongds fogot-t
el: ddlutdn ilyesmire nem is gondol-Lunk, nem ezt akartul< mi d6le16it, amikor
fe]lelkesitve Budapestet, l<ivdgattul< az idegen cimert a zdszI6kbdl.... Ha igy
forytatddik, akl<or csakhamar megszdlalhatnak a fegyverek is...
Es nreg is sz6laltak. A Brddy Sdndor utcdba fut6 hdrom kis utcdb6t puskalijv6sel<

69 O6nOisztoly-sorozatok hangzottak feI. Emberek es'bel< ijssze sebesljlten, nrentOk
jijttek szirdnSzva. Apa idegesen megragad'ba a kezUnk, dtsziikelltijnk a kijrut tuloldaldra, a fegyverel< ropogtak tovdbb" Uj ds uj teheraut6k drl<eztek nunl<iisokkal.
FEGYVERT AKARUNK! kj.dltozt1k" igy ajll,ami kocsibdl kidobtdk a benne ijl6t. FeI
akartal< boritani egy odadrkez6 AVH-s teheraut6t. A gdppisztolytijz kerepelt tovdbb; a telrerautd a felszedet'L inacskakij.yek l<tjzij'tt ugrdlva gyors vdgtSban menektjl-t. Egy mdsik teherautdr6l t6g1dl<at dobdl'l.ak le, sebesijltek jajga-btak: "Magyarol<, ide!" A fegyverzaj nern sztjnt.
Apa,egy kapuarjba rdntott be nrinl<et. Ott miir fekiidt egy harott...
Az AVH mdg kezdben tartotta a R6dici dpljlet6t.
A harc most az dptjletherr folyhatobt, ej- lehetet'L jutni eg€szen a Br6dy SSndor
utcai kapuig. Oldalt, a Muzeum l-rdta rniJgii-Lt, ahol az a l<is palota van, arra 6rtijnk oda, hogy kint felejiettel< l<dt l<61<parol.is AVit-s sorkatondt. Ijedteir 6s szorosan marl<ol-dsztSt< a fegyvei:[jl<et, anriL e]- akar'cak szedni t61U!{. Azok is fdltek
akik rdnga'tt5k a fegyvert, azok j.s, al<i-l< rnarkcltdk, hogy eI ne vegydl<.
- Gyer:ekek ezek - mondta valal<i-. - 0t< nem tehe'Lnek semmir6l. Sorkatondk!
V6gre icttt egy nagy darab civil, az nern rdngatta a fegyysrlikrl, csak egdszen
kijzelr5l ds halkan az arcukba Lreszdll": - Adjdtok oda szdpen, 6s tijnje'tek el.
Szetezzetek civil ruhdt, 6s nyonrds haza, a falutokba. Onnan ki se dugjdtok az
orrotokat

"

Ezt elmondta tiibbsziir is
- Elkis6rlek benneteket, szerz[jnk civit ruhdt, rendben?
Erre vdgre elengedt6k a fegyvereket" A nagy darab f6rfi- elkisdrte 6kei, bel6jijk l<aro1t. F6lreldkdtiste azokab, al<ik odarchantak hOziingeni.
Mire visszan1zten, a fegyverel<kel mdr eltijntek. Apa valami rosszat drezhetett
mert terelgetni kezdett behnijnl<et vissza, a kiskdrut feid. M6g nem 6rtijt< el sarl
kot, amikor magyar tankok drl<ez'Lek, rragasra tijzijtt magyar z6szlokkal A harckocsil<on a l<atondk mellett didkok 6ljeneztek".
Mdsnap reggel dgyudtirgdsre b6redtijnk: hiva'talosan is megdrkeztek a szovjet
csapatok. Igen, err6l a 1ehei6segr61 volt szd este j-s, Apa hosszan politizdlt
azt6n, lrogy SztSlin Atydnk l<orszakdnak vige, ha a szovjet hadsereg meg is jelenik Budapesten, csal< a ked6lyel<e'c al<arja majd lecsillapitani, de beavatkozni nem
fog. Hogy ez igy volt mdr Berlinben j.s t95l-ban, fei-vonultak, de nem 16ttek, vildgbotriiny lett voLna be161e.
Most aziSn ldthatiuk az utcai balkonrdl.: Pesb feletb nyoinjelz6 lbveddkek,fijstgomolyagol<, csatazaj. Anya a kijzirirrdl dllt sorba, mi peCig pletyl<iil<ai ds igaz
tijrLdnetel<et hallgattunl< a buszrrregiilJ.6niil Scsorogva. Kdrclezgettijk a v6ros fe161
jijv6l<et, hogy nri hir odadt, Pes't;en. l4irrderrki gydszos tdrtdne'teket nresdlt. Ujsr5go1-tdk, hogy a Kdlvin tdren belelijt'tek egy hrltzba, hogy a Rddi6ndl v6res harc folyik, hogy az AstoridnSl ijldtjkblrrel<, l<ikergett6k a sz6l l6venddgeket, ott a parancsnol<s69. Sol< a hal-ott. Az orciszok nehdztiizdrsdggel alcarnal< a felkel6k ellen
harcolni, neki.k viszont i.egteljebrtr puskdjuk van.
Apa dilutdn benrerdszkedett a vdr.osba"
A l'lernzeti Muzeumig jutot'b, amely l<igyulladt. Sokak szerint a kdptdr 6gett, mdso[< szerintr az Afrika-kidl]itds. Telefonril-t a .biizolt6knak, de rndr k6s6 volt.
"

"

ILLYES
EGY MONDAI

A

G'iULA

ZSARNOKSAGROL

h€szLet/
Hol zsarnoksdg van,

ott

zsarnoksdg van

nemcsak
nemcsak

a pusl<acs6ben,
a biirtiintikben.

nemcsal<
nemcsak

a vallai6 szobdkban,
az 6jszal<6ban

kid1t6 6r. szavdban.

ott

zsarnoksdg van

nemcsak a fiist-siitdten
Iobo96 vddbesz6dben.
beisnrerdsben,
rabok fal morse-jdben,

a bir6 hiiviis
it6let6ben: biincis !

nemcsak

mert ahol zsarnoksdg van,
minden hiSban,

ott

zsarnoksdg van
nemcsak a l<atondsan

a dal

is,

az ilyen hij,

akdrmilyen

pattogtatott "vi gy dzz" -ban,
"tijz"-ben, a doboldsban,
s abban, ahogy a hutldt

mi.i,

mert ott dll
eleve sirodndJ-,
6 mondja meg, ki voltdl,
porod is neki szolgdl.

huzzdk,

:ooo"o"

TAMASI LAJOS
PIROS A VER A PESTI UTCAN

/teszLet'/
Ismdt mienk a bdtor 6nel<,
parancsolatl-an tiszta szivvel,
s a fegyverek szemijnkbe n6znek:
kire lijvetsz, belUgyrniniszter?

Megyijnl<, valami ldthatatlan
SramlSs szivtjnket befutja,
akadozva szdll n6g az 6nel<,
de m5r mienk a pesti utca.

Piros a vdr a pesti utcdn,

Nincs mds teend6: ez maradt,
csak ez maradt mdr meneddkUl,
valami sz6IL6 ragyogds k61,
valami szent lobogds kdszijl.

Zdszl6ink fijl, ujjongva csapnak,
kiborulnak a sz61es utta,
selyem-szinei kidagadnak :
ismdt mienk a pesti utca!

munkdsok,

ifjak

v1re ez,

piros a v6r a pesti utcdn,
beli.igyminiszter,

kit

ltjvetsz?

Kire lijvettek

ijsszebujva?
megbukott miniszterel<?
Sem az AVH. sem a tankok

ti,

r

titeket

meg nem mentenek.

,i0

xrprs orzn
rnrur-pRnAoE

Ezt hallod 6jszaka is, ezt hallod eg6sz nap:
zugnak, dijbiiriignek a tanl<ol<,
et6re szegzett r5gyukkal ,
k6toldalt szegzett gdppuskrikkal

vonulnak, vonulnak Megsi.jketitndk bennijnket, krrdzz1k agyunkat,
de ez a szakadatlan szijrnyU zugds
nem. r6mit, legfeljebb felb6szi-b vagy untat.
Tank-pardd6 - nnndjdk keserijen a g-iOtefOt
- m6g szerencse, hogy nem tengerp-r-bon dlijnk,
kijlijnben flotta-par6ddbarr lenne rdszijnk. . .

t'Ellenforradalom"
ezt dadogJa az Srnydkkormdny s a megszdl16 ha-balom.
De a mi fijlijnkbe ezt a sz6t dtjbijrgik a tankok:

"Fasiszta

felkelds"

Forradal_om

Felkelt ez a n1p, nert 6lni akart:
let6pte szem6r6l a kijt6st,

,

szivdr6l- a jdgbilincset
s leverte kib:ir61 a b6kly6t,
mit rdraktak a gyarmatosit6k,

hogy legeldsszen b6k6n,
mig 6k elisszdk tej6t s lenyirjrik a gyapjdt. .
A hernydtalpak f6vdrosunk kijvezetdt kihaiapj6k,

dealakossdg,andp

nem l5t semmi rdmiiletest
a mozgd ac6lfalakban, dgyukban, gdpfegyverekben

-

vonulnak a tankok,
reszketnek a h6zak,
de az emberek nem.
BENJAMIN I-AszI_6
ELESETTEK

Ldnctalpal<on, egyenruhSban jijtt a IIALAL 6r.l"etek.
szererem, munka, remdny, jd 6s rossz rniir t6retel< elvdtetett.
De mdr eml6l<etekt6l is veszik eI a becstiletet.

ftOt es holtak: foszbogatdnak Titel<et gyaIfiz, aki
Ezr a szomoru orsz5got utorsd kincsei-b6r akarja megfosztani.
Hdt jijjjijn a l6nctalpas Hatalom! Szivtjnket foisza ki!
Agyusz6. kiJnnyi.izene bucsuztatja az elesetteket,
Mi lesz veliink? Mdr csak a sirban a szabadulds?
Nincs felelet. Csak a v6r van, csak a gydsz.

nem

sir6s.
a

l

I

a

I

i

-
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JOBBAGY KAROLY

A RAI]IO

MELLETT

Rdlunk beszdlnek minden nyelven
pibong az Eter 6s csoddt,

is dtkoz6dva
"Eur6pa ujra csendes. .."!
csak minket huz a sors kardba,

Ndpmillidk aggddva n6zil<,
hdnyan indulnak halni. m6[?
S kiildi a n€p ifju vit6zit.

csak minket iil sz6z 6v u.tdn is
ygyanaz, aki hajdan ciit,
hogy h6nyan hullunk? -sose szdmit.

"Ddvid harcol G6tidt elien,"

Fiatalok,

alig dltek
golydk
hangja kijzt
-fijt'qyijg6
temadnak neki a pribdknek.
m6g

s

akartunk hiresek lenni,
iiron rneg semmik6pp, l'
ilyul.
hisz'bdnatunk mdr vdgtelennyi,
Nem

de nekijnk mindig az jutott,
hogy g yiJ,ig mint<et EioJiijon

s fiaink kapjdk a goly6t.
Kint-riqyu1s76f

a

gyors lijvds
falrdl Pet6fir figyel ,

ahogy

jrirkrilok

egymigamban.

pattan

Igy .irirkrilt 6

Mdsok csoddljr5k bdtcrsdgunl<
rni meg naponta rneghalunli ,
dzsida, s golyd veri dt hd-tunk,

de meglmutatjuk a vililgnak,
hogy mikor mindenki lapul.
s csak a rr5di6k kiabdlnak,..

mint akiknek mdr mindenkdppen
minden mindegy, h6'c Eletet
adunk Szabadsdgdrt cserdbe.

T2

19'6.
TaLa /az

lvlDP

2].

ZALABAN

A

KoRABELT sAJTd rUKnrsEN

l'legyei Bizot'ts5ga 6s a Megyei 'landcs Lapja/ rendkivUli kiadiis okt6ber

.25-6n ,_ piros-f eh6r ,
- Szalagcim alatt

nemzeti

OKTOBER

zijld l<eretben .
felhivds: "Magyarol<,Iobog6zz1Lok fel a hdzal<at, l\zz1tek ki

a

zdszl6t..."
pdntel<

"Rende'b, fegyelmet a ndp 6rdel<iberr" f -sza'Iaocinr,/.
Nernzeti szinij z6szl6k alat't a zaiaegerszegi dolgozdk,
"l(1-

tudja, hSnyszor 6s hiinyszor

ifjusdg /ctn/

zugo'bt r,,igig a felbecsi.jl-he'betlenlil nagyra rr6t'L

tij-

a l(ossuth n6'ba, l(ossu'Lh ijzerret , ezer 6s ezer szabad torol<bri]- ttjrt f eI diadalmas er6vel ezen a ktjdijs, borus, cle mdgis mdrnorit6 ddlel6t-Ltjn a dal-: Et3en a firagyar
szabads6g, 6ljen a haza! De nem rs az a fontos, hogy hilnyszor 6nekelt6l< a lell<es 61jenz6sekt6l kiszdradt torokkal a dalt.
Percr6l-percre n6 a tijmeg, amely halad a v6ros utcdin, mikiizben jelszavakat kiabdl:
Jiijjijn az ifjusdg veliinkt ft;en a magyar ifjusdg! Aki magyar, tartson velUnk, Ger6
ttjbbd nem l<e1.1 nel<ijnl<l ft3en a magyar hadseregt ft;en a ftjggetlen magyar hadsereg!...
S kijzberr csattognak a lcalapdcsol<, pengnel< a f eszit6vasal<, omlanak a nemzeti b6l<1y5
jelk6pdnel<, az ugynevezett Szabadsiigszobornak tijrmeldkei. Szapordn cser€16dnek a szerszdmol<,6s gyorsan rommd l<opnak e hamis eszmdk szolgdlatSban dllS dpitmdny alapjai.
Ldngolnak a szivek, 61edne1< az Lgaz 6szinte nemzeti eszmdk... E kijlijnijs munkdban nincs
is semmi szertartiis, semmi l<6tkecJds. l'ldpijnknek , vdrosunknak nem kell ez a szobor , 6s
feszijlnel< az 6ri5si dr6tl<iJ'LeJ.ek, felzug a hatalmas MACH gdpkocsi mo'torja, 6s d6I a
mdlybe a siirga gigdszi 6pitm6ny. l-ed6l-b.! ... A d6li 6r6l<barr a l-lamburger szobor is fijldnreg a jl<5n

re l<erijl'1. A n6p nros'L ronrbol, de holrral:r rndr dpiteni al<ar,

szabac.lon, bil<6setr, ijnSlldan.

fel'Ldtel.einek rnegterenrt6stire szcll.it fel rnegtiszti'Lo'b-b piirtunl< 6s
nyunl< nrinden haz675t rgaz'ln szelr::t6 dolgozdt

Ezel<

uj

magyar kortn6-

Felhivds:
A viiros i-fjusdgdnak ds a I"IEFESZ fe.Llrj.vilsa /ctn/ .
"Zalaegerszeg dolgoz6 ndpdhezl Munl<dsol<, parasztol<, dolgozd drtelmisdgiel<! Liissatol<
v6gre nyitott szemmel- ! Az alSbbiakban kijzijl jijk veletek a Magyar If jusdgi Mozgalom l<dveteldseit, melyel<6r-b fiaitok v6rijkeL ontjiik, melyeknek megval6sitdsa mindannyiotok
kijveteldse, hogy az orszdgban megval-Ssu1jon a szabad fijgge'tlen 6let, mindannyiotok
jobbld te . "
l. A magyar f iatalsdg kiiveteli, hogy az MDP t<ongresszusdt azonnal hivj6l< ijssze , 6s v6lasszdl< meg a pdrt u j kiizponti veze b6sdgdt !
2. A magyar kormdny alakuljon d'b Nagy Iinre elvtSrs vezet6s6ve]!

IJ

3'

Gazdasdgilag 6s

politikailag teljesen egyenrangu alapon 6s egymiis belijgyeibe

va16

be nem ava'bl<ozds elv6n 51ld magyar-szovjet- jugoszliiv bardtseig megalal<i-trlsiit.
4 ' Az tjsszes szovjet csapatok kivondsdt Magyarolsziigrdl
a magyar b6keszerz6d6s 6rtelm6ben

!

5' AltalSnos, egyenl6, titl<os vdlasztSsol<at tijbb pSrt rdszv6tel6vel, uj

neurzetgyijldsi

kdpvisel6k vdlasztijsdval.

6.

A magyar gazrJasiigi 6let ritszervez6sdt szarl<enberel< bevon6sdval, 6s annal< l<eretdben
a
magyar uriinium rnagyar f eldolgozdsdt !
llozz6l< nyi-Ivdnoss'jgra a kijll<eresl<eddl-nri szerz6dt5sel<et, 6s rrizsgiiljdl< fe1.i-il a 1ervgazdasdgon alapulrl gazdasdgi dletet.

1'

Az ipari munl<6ss5g azonnal-i normarendez€s€.t a 16'Lminirnunr alapjiin is a rrrunl<i5s autondmia bevezet6s6t az iizemekben.
B. A beszolgtiltatdsi rendszer f el.tjlvizsgrildsr5 b ds az egydnileg dolgoz6 parasztsdg tamogatdsdt.

9. Az tjsszes politil<ai 6s gazdasdgi perek felijlvizsgdldsrit , az 1rLatlanul e1it6lt

Iitikai foglyok

rdszdre a 'beljes amnesztiSt,

po-

illetve a hStrdnyba keri.iltek rehabitit6-

ISsiit.
10. Legyen nyilvdnos tdrgyaliis Farl<as l"lihdly Ligydben , 6,s ezzel kapcsolatban vizsgdl jrik
ki Rdkosi szerepdt, valamint a Szovjetunidban igazsSgtalanul elit6ltek, politikai foglyok rdszdre teljes szabadsdg biztositissiival azok hazabocsdt5sdt.
11. A ndpt6l idegen cimer helyett a r6gi l(ossuth cirner visszadllitrisdt, ndrcius 15. 6s
okt6ber 6. nemzeti tjnneppd nyilvdrritdsrit, uj egyenruhdt honvddsdgljnknek.
12- Teljes vdlemdny- 6s sajtdszabadsrig rnegva-L6si'tdsdt, a rddi6n l<eresz'LijI is, ds ennel<
keretdben l<tilcjn napilap biztositdsd b az u j Iv1EFESZ szer,rezeteinek A r6gi l<dder anyag
"
nyilvdnoss6gra hoza-Laldt 6s annak megsenrrrrisit6si-b.
Li " EgynrdsdrL teJ.jes szoliclari-bds-L vdllalurrl<.
Budapes'1 , L956. crktdber 22. Az uj l'IEFESZ szervezete Egyeterni nagygyijldse.
Zalaegerszeg vdros ifjusrigiinal< l<ijve-Leldsei.:
I . A l4egyrsi Tandcs tdrvdny-belen veze't6it azorrnal vriltsril< le, 6s az u jakat azonnal vdlasszdk meg!
2. A szovjet csapa'l.ok azonnali visszavondsii't a megye 6s az orszdg tertjletdr6t.

ZaIa, okt6ber 25. p6ntek
"Magyarnak lenni" Csengeri Ervin irdsa:
Magyarnak lenni, szabadon ldlegezni,6s igazdrr

6szintdn, szivb6l oly fensdges 6rzds.
Ezt, ezt akarjuk, nem tijbbet. Azt akarjuk, hogy 6szinte, egyenjogu barSts6gban dljijnk
a ndpekl<e1' Bardtsdgo-b akarunk a Szovjebuni6v,al is, cle egyenjogu bariitsdgot, egymdst
megbecsijl6 bard'tsdgot. Elni ekarunl< enberi jogainkl<al, emldkezni n6pijrrk dics6sdgdre,

T4

irni

tovdbbra is nragyar tijrtdnel-rnet. Tbrijlni kijnnyel, gyill<ossdggal teli szdgyenletes
10 esz'tend6t, de nem vet jijl< el 10 esz.bend6nk szabadsdgdt, nem vet jljk eI a n€pi hatalmat, a n6pi l<ormdnyt. EzE alcarunl<, magyart, olyant, ki egytjtt dt 6s 6rez a n6ppel,
olyant , kr az elhullott h6sj- vdrt nemzeti zdszl6nkra festi, 6s nern ismeri a h6sijl< v6r6nek gyalftzatAt. Hissztjk, hogy ilyen id6ket kijszijnthettinl<, hisszUk, hogy nem omlott
hi5ba emberek v6re, hisszijk, hogy bdkds nunkdra 6brediink az igdretes holnapon, hiszszUk, hogy boldogabb jiiv6t for:mdl a magyar nemzet. Az ilyen jtiv6 formiiliisdban egyek
vagyunl<, egyel< a p5r:ttaI, egyel< a l<ornrSnnyal, ds egyijt'b ismdteljUl< rragy l<iilt6nket,
Pet6fit: "Magyar vagyol< eI nem hagyniSnr €n szijl6fijldemet, mert szere'tern, h6n szeretem,
inr6donr gyaldza'Ldban

,ZaIa,

is

nemze'temet

.

"

ol<tri_USg_?]_,_g19rn!gl

irdk is mtjvdszel< l<ijvetel6se:
Magyarok, f iatalok, l<iivetel jUk:
1. Az AVH azonnal sziintesse be a tiizet!
2. Teljes arnnesztiSt a harcoldl<nal< ds a l<atondknak
7. A szovjet csapatok vonuljanak vissza Sllorndshelyeikre
4. A rend fenntartiisdt a magyar niphadsereg biztositsa
5. Nagy Imre azonnal alal<itson nemzeti egysdgkormrinyt
Magyar

AttSon uj kormdny a nemzeti mozgalorn 6ldre
6. Minden ijzemben villassziik rneg a rnunl<6s'l"andcsokat
A falu ndpdhez sz6lunl< /ctnt/
"...Mi't .behet a parasztsdg most. Sol<a-L tehe'Lt 1rtzze meE, a nyugalrndt, ds vdgezze
rnunl<6jiit. Vesse el a magot, amit jiJv6re 6-L afat, 6 drtdkesit, dolgozzon a boldogabb
magyar jiJvend6drt. melynel< kapr-rjdt szdlesre; tiirta okt6ber ZJ-a...."

1. oldal: Baloghy To:-tdn cil<l<e.

l.'lincs el6rheLetlen, ha ndpr6l van

szo.

a

i

....lr,legszerez-biink rndr sok minderrt anririr''L harcol'Lunk. Gy6ziitt a forradalmunk, gy1zott
nemzetijnk szent akara'l,a . Gy6z'Lel< azol< a szent cdll<i'ti.izdsek, amely teghijbb vdgya volt
az otszig minden becstjle bes polgilrdnal<. . . l"los'b arnikor birhotcdban vqgyunk a megszerAz els6 szcirral<, a hdlaadSsnak ifjusdgunkhoz l<ell szdlnia.
6k voltak azol<, akil< azon az ok'L6ber 23-t. d6lutdnon els6nek ragadtdl< Ineg a fegyvert,
hogy ijrijkre 6s visszarronhatatlanul elseper 36k azt a gyilkos 6s nemzet 5rul6 banddt,
az orszlg 6LEI6I, amely csupdn a szovje'b szuronyok 6l6re tdmaszl<odva tudta keserves

zett drdga l<incseinknel<.

12 esztendeig birtol<olni a hatalma'b "
Nincs bocsdnat a nemzet druldinal<! Nincs bocsiinat a gyilkosoknak 6s
jaj mindazoknal<, akik meg is l<isdreln6l< visszahozni a rdgit. . .

jaj

ezetszet

l5
Hatalmas er6 van ebben a10 miI1i6 magyarban. Ez nrutatl<ozo.tt meg az oktdber 23-6n
kezd6dtjtt szabadsdgharcurikban. Es ha most ugyan azza! a tizzel,, lendi,ilettel, egysdggel dolgozunk, szabad, fljggetlen, semleges, md]yen demokratikus hazdnk feldpi-

t6sdn, akkor ahogyan nem lehetett kdtsdges a gy6zelem forradaLmunk cdlkitijzdseinek
eldrdsdhez, ugy nem lehet 6s nem lesz kdtsdges most sem.
Nem lehet k6ts6ges, mert mi6nk a vilSg egyit< legforradalmibb,hazdjdt legjobban szeret6 ifjusdga,6s ahol ilyen fiatalok vannal<, ott nincs eldrhetetlen, ha a n6pn6l
van sz6.

ujsdgird l<dszit tte a Zal.al Hirlap archivurndbdl.
felhaszndldsra az L9B9-es kiaddsu "1956 a sait6 tiikrdben" c. kiinvvet.
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A viirosi katonai parfittcsiluk
Nagykanizsa viros teriilet€r
kdzrend €s kiizbiztonsrig me96viisa,

vdros lak6inak ellitisa,
munke lolytalisr

Icm:

l.

a
a

a

termcl6
€rdek€lrcn elrende-

Minden olyan szemily, aki jog-

talanul birnrilyen fcgyvcrt, 165!ert,
vagy robbar6anyagot tarl magriniil,
azt lidteles azonnal, de legk€s6ltb t.
6v novrmbcr h6 l0-€n 16 6riig a ka-

lonai parancsnoksdgon (D6zsa lak-

tanyiban) vagy a rend6rs€gen beszorgd'titni. lvlindrzokat, akil( ezen
ftlsz6lil{snak nem tesznclc eleget, a
lcgyvereiiet ncrn szo!g5.ltati,ik be 6s
az el!cnrirzd.- sordn niluk legyvert
ti:flnak, i hadi:illaoot lairv€f,ye s4-

rint lclc!6ssigrc vonjiJr.
A krtonai prrancsnoksdg lelk€ri

a

v{.ros dolroz6it, hogl' saidt biztonsigrtlt 6s np:alrnuk €rdekdben r hct6srigoknil iclentsdk be, ha tudomisuk
vrn valahol jogtalrnul tarlott fcgy'
verr6l.
int€zl<edisig a virm
g1'a'ogosok is iirmivck reg'

2. Tovribbi

utciin

Bel 6 6rit(il r'6'u'ir l8 6-iiig k6zlekedhctnck. l8 6ril6l reqgcl 6 6niig
csak azok k6zleke<lheirrek' akikrck
crre engcddlyrik van.

3. A vdros teriletin a

vend€gl6k'

kiv€z6k €s s6nt€sek naponta ddlutin
17 6ritg izemelhetrek.
,1. Szesues ita'ok :irusitdsit €s ki-

szolgdi:it izlelckhen. vcnddglit6
izcmckl:cn tov:ibbi rendclkez€:ig
mcgtiltom- Siirt csili €tkczas Ecll(

lchct kiszolg:ilni.

5. A hizfelngyc!6k €s t6b€r!6J( k6-

telcsck a

renddrs€gcn bei.lcntui

a szem€lyclict, akik bciclenl'
kez6s nilliil tarl6zkodnak a virosazokat

ban. A beiclent€t rlmu:rsztisddri a
mu'astt6lirt szigorunn megbiintetcm.
6. A hizfcligyel6li €s hiztulaldo-

rosoli k6teicsek a v;iros lisztihtrr-

tiisa irrlckibcn naponta rcggcl 6,jrr-

kor a hizuk cl6tti jirrjit

l€llocsolni

€s tisztirr stipiirni.
Fcllidrcm a v:iros lrkossigit, hogy
e helyi hi(6siqi szcrvetrlck scgitscc
e viiros rcildidtrcli €s nyug:lrnin:k
ncA6rzdsi!l,cn, jc:cntsc bc r rcndrlr.

sdgcn rroliat a szcnrilytlict, rliili a
mrgyrr dolgozri nip €rrlrkcirel cl-

lcnt(tcs, haarg hirclict tcricJ.lcirck.

paratlCI$fr

Figyelrneztetem . viros do!goz6it,
hogy a termelis r szillitis minucn
,llogy
a korminyrendelet irtelmd.ben vonnlon megindulion,
rnert ha tomindcn dolgozrS
h6
viJ:b vdrunk, meg:ill az €lct €s sz6rl0-€n k6telcs a
nyn
ins€ges til vir rink- Szeretcn
jelwidsam
;1; hrrirk is dol9oz6 n€pink €rdck€rncrt ellenkezd e
le- ttcn mindenki dllion a munkahelvire
mondot
il- €s dolgozzon.
letd mi
lg1
Nagykuizsa, l9i6 novcmbcr f -in.
tchi.t m
sunkdt
:*l
l{agyLmizs ydror

k6z€rdck kdvcleli mirrdannviunkt<5f

Blzzatok

a

tttonal

parmcsDokl,

kormdny programidhan

Rdnll, Maros6n, Dobi

beszdrle

A magyar'munkds-pariszt l(orrnilty

n.

Kidir Jinos miniszterclntlkliel
csiitdrtol'ijn dE:utin 2 6rtkor lctcttdl< rz esiiiit l)obi lctvin. a

teEjai,

a

Ndpkdztirsasii!T Fjln<jk! Tanicsa el-

odkc el6tt. Erzcl

i

t6l-

kormdJrl td,rv€-

oycr lormrsrigok szcrirt is
Jogu vezer6ie

mr.

berne.
nrsnka

rz €lcr,

tclies

lett il ,rtagyir N{Dkdz-

tdr:ciignali.

A korminy eqyes trgjai iidi6be- nak fontossigit hangsulyortr. Rdnrutzddet mondottrk Besz{dct moodeft, titotl rrra, hogy rz orszigtrrn kezd
R6nai Sdndor keresli. rniniszter, rki helyrrillni a rcld, Budrpesten azont6bbek koz6tt a k6velkcz6l<et mon- ban m6g mindig vrn ellenlorradrlni
tevdlienys€g.

bariti .osziqok scgitsig€t
- Ar etmlt erztqd6k alatt na- . .T-.Mi "
€hins€g fc{yon ritkin sz6lharam. Ezt a tcire- kEdil: "ltt,lllapestet
iii:€gct clzlrta c!6tem a nrr;osi-kirk. l,I:s:!! I h-1t.i11-!-rtrct itlnak az
k6tsz'rszsllia."iy 'lngra tobbrrrola tr"r.l"t'iil fitll::1:tt.gr6rys,zcr-,
et.k

ei- 16 .{iP,I:.:ik' rendet.rcndcltct{sszcri
€s nwqrlmrt
rorri'e"- tovdbbitisihoz
kell tcrcmtcri'. Eppen er€rt k€rem
mutot
rJ.o'it.
hogv e
"
It{egEy6z6dds€rn, trr r n*osi--kiirril Pllil-t| rT:ldo,,polgiirit'
t:rii'levekcnyses€nctr ki5vetkezil- f\9;1ir Pckf!ilcl< hcrvreillil;isa €rmcssitolni azonyeitol meqtis'ztitiuk az .;;;;1.
$tlt€u:" elleDs€grs
i,gvt!:tlenmcgmozdulisokat'
uira bekcj^er rr6t,roE ncp r"tiairt. kat
,az,
amclyek. m€g mindig megtaliJhat6k
iu:lrlrak iogos ett<cse.cacsci.'oi
rTcnvedclt rGrelmck mirtt.

thedct tbltdtteil

liarld mondiam ,n"g't"oiioti.t" il,ordtaimnfk, hogy nrinrlen vf,qyam egy buorPls(en'
bdtds orrTig, ahol uira neqy Cs szCp A tov:il)biakbu
eredntc'lyel(ct €rltetiitrk

el'

A lovibbirliban riimutatott nrra!

a

legyvcrek be.

szolgiltrtdsira hivtr hl a lakossig
figyrlm{t. Fclk€rte e dolgoz6krt,

hogl a migy_rr ifjus:ig.is;a dclgoa5 hogy segttsdi el6 r magyar €s szovndp tiintct€sdt, ncmzcti forradelrnit 1.t-r,;roi"i rcndfcnntrrt6k munkii:it.
iinl'r,i r"u,i* .r.
:;,"lJ"T;:::l'"J1,:5?,1,1#'.|'ll;.i'-o,i,i-r*i",

l.

lclhasznilni. Ezt renr lchctclt mcgengcCni. A nrunkis-prrasrt kominy
rr€rt rlaliult mcg, hogy kiveresse.i!
grszJrJol nchiz hclyrcl{hil ,!s a hc.
i szociriisra lpiij
lyes r.i'on

munt-I.t. ""."rr"
rncf r! rl kormlny
- Virs(:l-lloh

ni.ilie r dolgozti prrasrtsiighoz :lo'

lott as kirte r prrrsztsdgot, hogT
gonrJoskorljrlk r munkr rayrrtrlan
:,
vcgr{s{16li3 idiqtr scgilsdgct !
torninyntl< progrrilir micljLbi
mirrddlitxlJn mcgrrhisitdsihoz.
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A Magyar l(tjz'biirsasdg kil<iSItdsa
/Szijrijs M6tyris ideiglenes l<ijz'Ldrsasdgi elnijk beszdde.
Elhangzott a Parlamen-b erk6lydr0l L989. oktdber 23-an./

- Honf itdrsaim! Magyarok a nagyvilSgban! l(ijtfijldi tsardtaink! Az Arsz1ghdzbdl
sz6lok haziinl< lakosaihoz, mindazol<hoz, akik szj-vtjkijn viselil< MagyarorszSg sorsdt. Azokhoz fordulok, akil< hatiiraj-nkon 'bul rne916rtdssel 6s rokonszenrrvel l<ijvetil<

emelked6 utunl<at, 'Ldmoga-Ljrik n6pUnket a gyiikeres vdltozrisokat eredrndnyezl er6feszit6seiben. A l<ijztdrsaszig ideiglenes e.l.nijl<el<6n.t e helyr6l kijSzijntijm orszSgunk
polgdrait, kiJlfijldi bar6'bainkat. Unnepdlyeserr bejelen'bem, ltogy az Orszdggylilis
51ta1 rn6dositot-h allcotnrdny l<ihirde'tdsdvel a mai napl;51 , L989. ok'L6ber 23-'U6I,
orszdgr-rnl< Sllanrforrndja 6s neve: lulagyar l(tjz'bdrsasdg. l,lost, a XX. szdzad v6ge fe16
l<dzeledvdn, a szabad, dernol<ratikus l'4agyarorsziig megterem'L6sdben a l(ossuih Lajos,
KriroJyi Milr5ly 6s 1-ildy Zoltdn nevdvel iisszekapcsolddd e'I626 magyar kdztairsasiigok rryorndol<ain fraladunt< ) s az u;6bbi negyven eszLend6 - kUlijrrijsetr az 1956-os ol<t6beri ndpfell<eJ6s 6s nemze1,i fi.iggetlensdgi- negrnozdulds - ttjrtdnelmi 'banulsiirgait61 indii;tatva, reE;alkot'buk az uj l<ijztiirsasiig biirvdnyes alapjait.
- Ujabb tijrtdnelmi szal<asz nyi'Liinya ez 'biirsadalmunl< demol<ratikus dtalaki Lds6nak utjdn. Mit<ijzben fettdrjuk 6s bevalljuk a multat, tekintetijnket hatdrozottan
a jijv6 fe16 kell fordi'tanu.nk. Eltijkdl'i; szSnddkunl<, hogy ndpiJnl< a[<arata szerit.i-b,
amit nemsokdra szabad, demokratikus vdlaszb6sot<on nyilvdnibhat ki, v€gigmegyijnk
a megkezdett utunkon: a Magyar Kijz-tdrsasiig f ijggetlen, demokra bikus jog6llam
1esz, amelyben a polgdri
demokrdcia 6s a dernokra-bikus szocializmus drtdkei egyardnt 6rvdnyesi.ilnek, -melyben nlagyar 6s rnds nernze'Lisdgtj horrfitdrsainl< meg-l"aldljdk
szdmitiisul<at, boldogulSsukat, 6s arnel-ye.t biz1"onsdgos otthonuknal< bekinthetnek.
Az uj ktiz'tdrsasdg iclelOss6get 6rez a ha'l.Srainkon kj.'riji 616 magyarol< sorsddrt,
6s elSmozditja a Magyarorszdggal val6 l<aJ:csola i;ail< 5po15sdt.
haIad6 6s deinokra.bil<us vonula'i:;irral< rdszekint l<iviinunl< felJ-'ipni a
- A vil.dS
-zj-rrbdren,
nemzetl<ijzi
6s rneggyorsitani lrazdnl< felzlrk6zdsiit a fej1.e'tt gazdas5gu
orszdgol< soi,6ba. Ecyszerre feji-eszlji-il< l<ele.',;j. 6s nyugatj. l<apcsolabainl<a'b, hozz6jdrulva Eurdpa egysdgesijlisdhez, biz'bonsrigiinal< rneg'teremt,6s,Ehez 6s a viliig egyetemes probl6m6ina[< megolddsdhoz .
- Vdltozatl-anul lrazdn[< nernzeti 6rdel<dnel< Lel<irrLjLil< -folytatta Szlirtjs l'4r5tytis -'
nagy szolnszddurrl<hoz f.iz6d(t l<apcsoJataj-nl< zavarl.alan 6s 1<iegyensulyozotL fejlesz-tds6.L. Egy.ldejfiJeg a nr6sik vezetr5 ,yil.ijUfra'ta.l.onrrrral, az Amerikai EgyesUIt AlIatnoklcat is 36 egy-.ttrnijkijd6sre 'Lijrel<szijn]<. Alapve'b6 rirdel<ijnl<nek tarbjuk a j6szomsz€rli
viszorry apoiAset a l<tirnyez6 o;szeirgol<l<a1.. Er:6sil"eni kivdnjul< a Duna rrenii ndpel<
iisszefogdsiSt 6s bardtseigdt a kijlcsijnijs '1:j.szl.r,.leb ds rnegbecsUlds jegydben.
- Folybatjul< a nyi'bds ktilpr:Iit.il(5ji'L, a[<[;iv riiszl"verrSi l<iviinunl< lenrri a nernzeil<ozt cserinel< 6s egyiittnrijkbddsnel<,-a g;a;rclas'ig;ban 6s a 'budorniirryban, a l<ttJ-turdban 6s az emberi jogol< drvdnyesitdse terin.
Tisztelt linnepi.6-t<ijziins6gi l.lorrf j.'l;dr:sairn! lt lnzditoz is a haladdshoz, a netnzeti
'bdrel<iisszef ogdshoz ds a derrnkrdiiiilroz, s er huntanizr:rushoz fijz6dS gondolatol< 6s
vdsek jegy6ben rrrinderrl<it kijve'l.l<eze'bes cselel<vdsre 6s l<jtart6 rnunkiira hivok fel'

az orsiagiat< a jobb jijvoje 6rdekdben. Csal< l<ijzijs er6vel ernelhetjijk kt az -orszdgot a mdlyre iiitfyeOesSOt, ds terernthetjijk rneg a szabadsdg, a denro[<r69i.o 6=
inyagi j616t szellerni feltfieleit. Megdrdernetn6 m6r ez a n6p, hogy vdgre iirkedv
is- UOseg legyen a Duna-Tisza teijiin. tegyen hosszu dletij az uJ Magyar Kijztdrsas59, 6s boJdogabb el6deindl. Vegiif pedig es legf6k6ppen az't kiv5nom e jelen napon is, hogy legyen b6l<e a fijfdijn, ds iegyen bdl<essdg az ernberek kijztitb!
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