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ELŐSZÓ

A XXI. században ténykedő, egymást taposó kereskedelmi rádiókhoz, mű
holdas televíziók százaihoz, mobiltelefonokhoz és az internetről hömpölygő 
végtelen híráradathoz már-már hozzászokott főszerkesztő egyszer csak megle
petve kapja fel a fejét: hogy is volt ez pontosan ötven évvel ezelőtt?

Volt egy újság, egy szerkesztőség, amely már akkor, a szinte összehasonlít
hatatlanul szegényesebb lehetőségek és fejletlenebb technikai körülmények 
közepette is képes volt színes, gazdagon árnyalt, gyors és naprakész, ugyanak
kor szakavatott és sokrétűen megvilágított képet festeni olvasóinak a magyar 
történelem egyik legfontosabb jelenetéről?

Igen, volt. Állandó tudósító helyszíni telefonjelentése, ajugoszláv hírügynök
ségek, elsősorban a Tanjugjelentései, a Magyar Távirati Irodajelentései, az akko
ri politikai viszonyok besorolásainak megfelelő „keleti” és „nyugati” hírügynök
ségek híradásai, a legfontosabb politikai beszédek szövegei, vezércikkek idézé
se, külföldi lapszemlék Kínától Washingtonig, állandó tudósító New Yorkból, 
az ENSZ székhelyéről... Szinte hihetetlen, de az akkor még alig 12 éves Magyar 
Szó mindezt így együtt -  szakzsargonnal szólva -  „le tudta fedni” és olvasói elé 
tudta tárni. Nem kis teljesítmény lehetett, de sikerült, és erre joggal lehet büszke 
-  fél évszázad távlatából talán már ezt is nyugodt lelkiismerettel ki lehet je 
lenteni -  minden Magyar Szós, minden szakmabeli, minden vajdasági magyar.

Az adott kor ideológiával jócskán átitatott viszonyrendszerét ismerve talán 
még az a kijelentés is megkockáztatható, hogy az 1956-os magyarországi esemé
nyekről a Magyar Szó adta a legátfogóbb, legelfogulatlanabb, legárnyaltabb, 
ugyanakkor legmélyebb, leginkább elemzésre törekvő és egyben arra serkentő 
képet -  az egész világon. Magyar nyelvterületen mindenképpen. Persze azért 
ez a magyar szós nézőpont és szemszög is magán viseli a saját ideológiai szemü
vegét, amelyen keresztül lát és láttat, ugyanakkor nagy valószínűséggel állít
ható, hogy még így is ez a nézőpont nyújtotta a legtisztább képet.

Szeretném megköszönni a zentai Történelmi Levéltár lelkes és hozzáértő 
csapatának, azon belül is elsősorban Molnár Tibornak, hogy munkájával lehe
tővé tette ennek a kötetnek a megjelentetését. A könyvet érdekes és izgalmas 
olvasmányként ajánlom nem csupán a történelem és a publicisztika iránt ér
deklődőknek, hanem minden olvasónak. .... .

Kokai Péter
Zentán. 2006. október 12-én



Kommunista plakátok égetése
Egy hadnagy megbilincselése, aki a 

tüntetők közé lövetett

A városi lakosság vidékre menekül



BEVEZETŐ

1995-ben jelent meg az MTA Jelenkor-kutató Bizottságának Top secret -  
fordításban: Szigorúan bizalmas -  című dokumentumkönyve. A kötet váloga
tott dokumentumokat közöl az 1956-os magyar-jugoszláv kapcsolatokról, kü
lönös tekintettel az állami és pártkapcsolatokra, az októberi felkelésre és a Nagy 
Imre-csoport sorsára vonatkozóan. És valóban: a közölt dokumentumok zömét 
a minisztertanács, a külügyminisztérium, az MSZMP korabeli iratanyagából fel
tárt iratok képezik, amelyekbe Magyarországon a rendszerváltásig csak korláto
zott számú, politikailag „megfelelő” beállítottságú ember tekinthetett be. A kö
tet érdekessége, hogy szerzői felhasználták a jugoszláv kormány által 1989-ben 
Magyarországnak átadott -  az 1956-os eseményekre vonatkozó -  iratanyagot 
is. Ez a kiadványjelentősen hozzájárult az 1956os forradalom egyes fehér foltja
inak tisztázásához, az ok és okozati kapcsolatok letisztultabb átlátásához.

A kötetet lapozgatva figyeltünk fel arra, hogy néhány irat forrásaként a vaj
dasági magyarság napilapja, a Magyar Szó van megjelölve. Ez adta az ötletet: 
nézzünk utána, melyek voltak azok a „szigorúan titkos” 1956-os magyarorszá
gi események, amelyekről a Magyar Szó olvasói is olvashattak napilapjukban.

Az 1950-es évek közepén, a mindinkább elterjedő rádió mellett -  akár
csak manapság -  a Magyar Szó napilap jelentős szerepet játszott a vajdasági ma
gyarság mindennapi tájékoztatásában a bel- és külföld eseményeiről.

A Magyar Szóban közölt hírek a korabeli lehetőségekhez képest igen meg
bízható és nagyszámú hírforrásból származtak. Ajugoszláv távirati iroda (TAN- 
JUG) mellett egyéb hazai hírforrásokra is támaszkodtak (JUGOPRESS), és 
átvették a szerbhorvát lapok -  elsősorban a Borba -  cikkeit is. Külföldről a ke
leti tömb távirati irodái (MTI, TASZSZ, CTK, PAP) és a nyugati hírügynöksé
gek (Reuters, AFP), valamint saját tudósítói látták el friss hírekkel. Mindez hoz
zájárult -  a párt által diktált és megkövetelt cenzúra ellenére -  hogy az olvasók 
sokrétű, és a lehetőségekhez mérten tárgyilagos tájékoztatáshoz jussanak.

így volt ez az 1956-os magyarországi események során is: a Magyar Szó újság
írói tették a dolgukat a terepen, a szerkesztők pedig a szerkesztőségbe beérke
zett hírek alapján készítették a lapot. A magyarországi események nyomon kö
vetésében az újságíróknak nagy' segítséget nyújtottak a budapesti rádió híradá
sai, attól függően, hogy éppen ki birtokolta a rádiót.



A Magyar Szó -  és mis jugoszláv lapok -  szemléletmódja az 1956-os magyar- 
országi eseményekről jelentősen különbözött akár a szocialista, akár a kapita
lista országok szemléletétől. Ez elsősorban a korabeli Jugoszláviának a világban 
elfoglalt sajátos helyzetére, illetve a szocializmus építésének sajátos jugoszláv 
útjára vezethető vissza. Úgy véltük, hogy ebből a sajátos helyzetből, szemlélet
ből és meglátásból fakadó újságcikkek manapság is érdekesek lehetnek -  mint 
források -  a téma után érdeklődők számára. De talán arra is fény derülhet: a 
nagyvilág mely híreiről -  konkrét esetben az 1956-os forradalomról -  mit 
tudhatott meg a Vajdaságban élő magyarság napilapját olvasva.

Hogy az olvasó tisztán láthassa az 1956-os forradalom okait, A forradalom
hoz vezető út: Magyarország 1945-től 1956-ig fejezetben rövid -  minden kom
mentár nélküli -  időrendi áttekintést adunk az említett időszakban Magyaror
szágon lejátszódott legfontosabb politikai-társadalmi eseményekről.1

Kiadványunk gerincét Az 1956-os forradalom a Magyar Szó hasábjain feje
zet sajtóválogatása képezi, amely a Magyar Szóban 1956. október 22-e és 1956. 
november 24-e között megjelent -  az 1956-os magyarországi eseményekkel kap
csolatos -  cikkeket tartalmazza, napról napra. Fontos kordokumentumok ezek, 
melyek életszerűen tükrözik Jugoszlávia viszonyulását az 56-os események
hez. A történelmi hitelesség kedvéért minden napra tényszerűen közöljük az 
aznapi eseményeket1-, majd következnek a lapban megjelent cikkek1. Természet- 
szerű, hogy az újság egy-két nap késéssel közli az egyes történésekre, hírekre 
vonatkozó tudósításokat.

Az időhatár megválasztásánál a történelmi események sorát és az újságcik
kek megjelenési sorrendjét vettük figyelembe:

-  1956. október 22-én már sor került diákgyűlésekre a magyarországi egye
temeken, illetve ezen a napon fejezte be jugoszláviai látogatását a magyar 
pártdelegáció,

-  1956. november 24-én adott hírt a Magyar Szó Nagy Imre és társai elrab
lásáról, amivel -  véleményünk szerint -  a magyar történelem e szakasza 
lezárult.

A cikkek nyelvezetéhez, megfogalmazásához nem nyúltunk, hiszen így 
autentikusak és korhűek, csupán az érvényes helyesírási szabályokat alkalmaz
tuk, illetve a vitathatatlan sajtóhibákat javítottuk ki.

A Névmutató fejezet a szövegben megemlített személyiségek: politikusok, 
katonák, egyházi személyek rövid életrajzát, főleg 1956-ban betöltött szerepét 
magyarázza.4



A Rövidítések jegyzéke segít feloldani és megérteni a szövegben jelentkező 
rövidítéseket.

A zentai Történelmi Levéltár munkatársai -  Molnár Sándor, Nagy Gábor, 
Fodor István és Molnár Tibor -  bíznak abban, hogy munkájuk eredményeként 
hasznos és tartalmas olvasmányt vehet kezébe az érdeklődő.

Molnár Tibor levéltáros 
Zenta, 2006. szeptember 25.

1 Forrásaink: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2002, valamint 
Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos (szerkesztők): 20. századi magyar történelem  
1900-1994. B p .1997

2 Forrásunk: Izsáki Lajos (főszerkesztő): Krónika 1956. Bp., 2006

3 Fonásunk: Magyar Szó, Újvidék 1956. október 22. (289. sz.)—1956. november 24. (322. sz.)

4 Fonásaink: Onnos Mária, Vida István (sorozatszerkesztők): Top sccret -  Iratok a magyar-ju- 
goszláv kapcsolatok történetéhez. Dokumentumok. Bp., 1995, valamint Izsáki Lajos (főszer
kesztő): Krónika 1956. Bp., 2006



A ledöntött Sztálin- szobor Felfegyverzett lány



A FORRADALOMHOZ VEZETŐ UT: 
MAGYARORSZÁG 1945-től 1956-ig

1945
január 4.

január 20.

január 25.

február 13. 

március 17.

március 20.

április 11.

április 13. 

augusztus 16.

augusztus 18.

október 7. 

november 4.

november 15. 

december 29.

Megjelenik az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete 
a közigazgatás újraszervezéséről és az igazolóbizottságok 
megalakításáról.

Magyarország és a szövetséges hatalmak képviselői Mosz
kvában aláírják a fegyverszüneti egyezményt.

Megjelenik az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a 
népbíróságok felállításáról.

A szovjet csapatok elfoglalják Budapestet.

Megjelenik az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a 
földreformról.

Megindul a személyforgalom az ideiglenesen helyreállí
tott Ferenc József (ma: Szabadság) hídon és a margitszi
geti „Manci”-hídon.

Debrecenből Budapestre költözik az Ideiglenes Nemze
ti Kormány.

Befejeződnek a fegyveres harcok Magyarország területén.

XII. Pius pápa esztergomi érsekké nevezi ki Mindszenty 
József veszprémi püspököt.

Miniszterelnöki rendelet jelenik meg a nyolcosztályos ál
talános iskolák bevezetéséről.

Budapesten törvényhatósági választásokat tartanak.

A nemzetgyűlési választásokon az FKGP a szavazatok 57%- 
át szerzi meg.

Megalakul a Tildy Zoltán vezette koalíciós kormány. 

Megjelenik a kormány rendelete a németek kitelepíté-



1946
január 31.

február 1. 

február 4.

február 27.

március 1. 

március 5. 

március 23.

április 9-18. 

április 10. 

május 7.

június 2. 

június 8-25. 

június 26.

július 4.

július 24. 

augusztus 1. 

augusztus 24.

november 28.

1947
január 14.

A nemzetgyűlés törvényt fogad el a királyság megszünte
téséről, Magyarországot köztársasággá nyilvánítják.

A nemzetgyűlés Tildy Zoltánt választja köztársasági elnökké.

A köztársasági elnök Nagy Ferencet nevezi ki miniszter- 
elnöknek.

Budapesten aláírják a csehszlovák-magyar lakosságcseré
ről szóló egyezményt.

A népbíróság halálra ítéli Szálasi Ferencet és 6 társát.

Megalakul a Baloldali Blokk.

A nemzetgyűlés törvén)! alkot a köztársaság és a demokra
tikus államrend védelméről.

Magyar kormányküldöttség tárgyal Moszkvában.

Megalakul a Magyar Szabadságpárt.

Párizsban a Külügyminiszterek Tanácsa döntést hoz Ma
gyarország trianoni határainak visszaállításáról.

Megalakul az úttörőmozgalom.

Magyar konnányküldöttség Washingtonban és Londonban.

A nemzetgyűlés törvényt alkot a szénbányák államosítá
sáról.

Rajk László belügyminiszter feloszlatja a Magyar Cserkész 
Szövetséget, majd néhány napon belül több száz egyéb 
egyesületet.

Kodály Zoltánt választják az MTA elnökévé.

Új fizetőeszközként bevezetik a forintot.

Párizsban megkezdődik a magyar békeszerződés terveze
tének vitája.

Miniszterelnöki rendelet jelenik meg a nagy nehézipari 
üzemek államosításáról.

A nemzetgyűlés törvényt alkot a különböző rangok, címek 
és méltóságok eltörléséről.



február 10.

február 25.

május 30. 

augusztus 31.

szeptember 22-27. 

november 21.

1948
február 18.

március 11.

március 14. 

április 29.

június 12.

június 16.

június 30. 

július 31.

augusztus 3.

augusztus 4. 

szeptember 6. 

december 10.

Párizsban a szövetséges nagyhatalmak és Magyarország 
képviselői aláírják a békeszerződést.

Letartóztatják. és a Szovjetunióba hurcolják Kovács Bélát, 
az FKGP főtitkárát.

Lemond Nagy Ferenc miniszterelnök.

Az országgyűlési -  „kék cédulás” -  választásokon az MKP 
a szavazatok 22%-át szerzi meg.

Megalakul a Kominform.

Hatályba lép a bankok államosítására vonatkozó törvény.

Aláírják a magyar-szovjet barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási egyezményt.

Miniszterelnöki rendelet jelenik meg a dolgozók iskolá
inak szervezéséről.

Első ízben osztják ki a Kossuth-díjakat.

Az országgyűlés törvényt alkot a 100 főnél több munkást 
foglalkoztató üzemek államosításáról.

A Magyar Kommunista Párt IV. és a Szociáldemokrata 
Párt XXXVI. kongresszusa kimondja a két párt egyesülését: 
megalakul a Magyar Dolgozók Pártja.

Az országgyűlés törvényt alkot az egyházi iskolák államosí
tásáról.

Lemond Tildy Zoltán köztársasági elnök.

Átadják a Csillebérci Úttörőtábort, megindul az Úttörő
vasút.

Az országgyűlés Szakasits Árpádot választja köztársasági 
elnökké.

Az országgyűlés törvényt alkot az MTA felállításáról. 

Megalakul az Államvédelmi Hatóság.

A köztársasági elnök Dobi Istvánt nevezi ki miniszterel
nökké.

december 26. Letartóztatják Mindszenty József hercegprímást.



1949
január 20. 
február 1. 
február 8.

február 19. 
május 15.

május 20.

július 10. 
augusztus 18. 
augusztus 23.

szeptember 29. 
október 15. 

november 29.

december 10. 
december 28.

1950
január 13.

április 24. 
május 8-12.

június 18. 
július 31. 

augusztus 30.

szeptember 7. 
október 22.

Megalakul a KGST.
Megalakul a Magyar Függetlenségi Népfront.
Mindszentyjózsefet életfogytig tartó fegyházbüntetésre 
ítélik.
Kezdetét veszi a szocalista munkaverseny-mozgalom.
Országgyűlési -  „egypárti” -  választások, a Népfront a sza
vazatok 90%-át szerzi meg.
Kormányrendelettel megszünteúk a Budapesti Áru- és Ér
téktőzsdét.
Feloszlatják a NÉKOSZ-t.
Az országgyűlés elfogadja az új alkotmányt.
Az országgyűlés megválasztja az Elnöki Tanácsot, elnö
ke Szakasits Árpád lesz.
Törvényrendelettel megszüntetik az iskolai vallásoktatást.
Kivégzik Rajk Lászlót és társait.
Az újjáalakult MTA megtartja első közgyűlését, elnöké
vé Rusznyák Istvánt választják.

Az országgyűlés törvényt alkot az első ötéves tervről.
Államosítják a 10 főnél több munkást foglalkoztató üze
meket.

A református és az evangélikus egyház püspökei felesküsz
nek a Magyar Népköztársaságra és az új alkotmányra.
Lemond Szakasits Árpád, az Elnöki Tanács elnöke.
Az országgyűlés Rónai Sándort választja meg az Elnöki 
Tanács elnökévé.
Megalakul a DISZ.
Államosítják a könyvkiadókat.
Megállapodás születik az állam és a katolikus egyház vi
szonyának rendezéséről.
Négy' kivételével feloszlatják a szerzetesrendeket. 
Tanácsválasztásokat tartanak.



1951
febr. 25.-márc. 2. 

március 10. 
április vége 

május 15-18.

június 17. 
június 28

július 21.

november 7. 

november 11. 

december 11.

1952
február 17. 
március 9. 

május 18.

augusztus 14.

1953
január 10. 
január 20.

március 5. 

május 17.

június 27-28.

július 4.

Az MDP II. kongresszusa.

A Minisztertanács munkanappá nyilvánítja március 15-ét.
Letartóztatják Kádár Jánost és társait.
Az országgyűlés törvényt alkot az Állami Egyházügyi Hiva
tal felállításáról.

Megkezdődnek a kitelepítések Budapestről.
A Legfelsőbb Bíróság 15 évi börtönbüntetésre ítéli Grősz 
József kalocsai érseket.
A Katolikus Püspöki Kar felesküszik az ország alkotmá
nyára.

Átadják a Sztálinvárosi Vasmű első három üzemét. 
Bevezetik az egységes társadalombiztosítást.
Megkezdi működését az Inotai Erőmű.

Törvényrendeletet hoznak a házingatlanok államosításáról.

Rákosi Mátyás 60. születésnapját „ünnepeli” az ország.
Minisztertanácsi rendelettel a felsőoktatásban bevezetik 
a felvételi vizsgákat.
Az országgyűlés Rónai Sándort elnökévé, Dobi Istvánt az 
Elnöki Tanács elnökévé, Rákosi Mátyást pedig a Miniszter- 
tanács elnökévé választja.

A Minisztertanács eltörli a kereseti és vagyonadót.

A Szovjetunió kormánya bejelenti, hogy Magyarország 
teljesítette a háborús jóvátételt.
Meghal Sztálin.

Az országgyűlési választásokon a Népfront a szavazatok 
98%-át szerzi meg.

Az MDP KV ülésén szó esik az elkövetett hibák kijavításá
ról, meghozzák a „júniusi határozatokat”.

Nagy Imre vezetésével új kormány alakul.



július 26. 

augusztus 20.

1954
március 13.

május 9. 
május 24-30. 

július 4.

július 22-23. 

október 23-24.

1955
március 25. 

április 14. 
április 18.

május 14. 
december 3. 

december 12. 
december 14.

1956
február 14-25. 

március 17. 
június 16. 
július 14. 

július 18-21.

október 6. 
október 22.

Beszüntetik a kitelepítéseket, az Elnöki Tanács részleges 
amnesztiát hirdet.
Felavatják a budapesti Népstadiont.

Péter Gábort, azÁVH volt vezetőjét életfogytiglani börtön
büntetésre ítélték.
Átadják a tiszalöki duzzasztóművet.
Az MDP III. kongresszusa.
Az V. labdarúgó-világbajnokság döntőjében a magyar vá
logatott 3:2-es vereséget szenved az NSZK-tól, aminek kö
vetkeztében Budapesten kisebb utcai zavargások törnek ki.
A börtönből kiszabadul Kádár János és több elítélt kommu
nista.
Megalakul a Hazafias Népfront.

A Kossuth Klubban megalakul a DISZ Petőfi Köre.
Az MDP KV minden pártfunkciójától megfosztja Nagy Imrét.
Az országgyűlés felmenti Nagy Imrét a miniszterelnöki 
tisztségéből, helyette Hegedűs Andrást nevezik ki.
Aláírják a Varsói Szerződést.
Nagy Imrét kizárják a pártból.
Kazincbarcikán felavatják a Borsodi Vegyi Kombinátot.
Magyarországot felveszik az ENSZ-be.

Az SZKP XX. kongresszusa.
A Petőfi Kör megtartja első nyilványos rendezvényét.
Felavatják a Péti Nitrogénműveket.
Megnyitják a Keleti-főcsatornát.
Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyást felmentik első titkári 
tisztségéből, helyette Gerő Ernőt választják meg.
Rajk László és társai újratemetése.
Diákgyűlések az ország egyetemein.



Tildy Zoltán köztársasági elnök (1947)



Szétlőtt vasúti vagon

A Jugoszláv Vöröskerezst első szállítmánya



AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM 
A MAGYAR SZÓ HASÁBJAIN
(1956. október 22.-1956. november 24.)

1956. október 22., hétfő
• Diákgyűléseket rendeznek a budapesti, miskolci, szegedi, pécsi és sopro

ni egyetemeken.

• A Petőfi Kör vezetőségi ülésén javasolják az MDP Központi Vezetőségének 
összehívását, Nagy Imre és mások bevonását a pártvezetésbe. Követelik Rá
kosi Mátyás kizárását a Központi Vezetőségből, valamint Farkas Mihály ügyé
nek nyílt tárgyalását.

• Gyűlést tartanak a budapesti Műszaki Egyetemen: 16 pontos követelést fogad
nak el.

A magyar pártküldöttség Szlovéniában
Magyar Szó, XIII. évf. 289. (3850.) sz.

Ljubljanából jelenti a TANJUG: A Magyar Dolgozók Pártjának küldöttsége, 
Gerő Ernő vezetésével, tegnapelőtt Postojnáról Ljubljanába érkezett. Tegnap 
délelőtt megtekintették a város nevezetességeit, és Gornjéra, majd Blédbe utaz
tak. Este érkeztek vissza Ljubljanába.

Külpolitikai kishírek
Magyar Szó, XIII. évf. 289. (3850.) sz.

A Magyar Tudományos Akadémia tegnapi ülésén egyhangúlag visszavette 
a tagok sorába Nagy Imre volt miniszterelnököt.

A szegedi egyetemen új egyetemistaszervezet alakult, amely statútumában 
leszögezték, hogy az íy szervezet követi a pártot a szocializmus építésének útján 
és elvei Marx és Lenin tanításain alapszanak.

1956. október 23., kedd
• A Szabad Nép Új, tavaszi seregszemle című vezércikkében üdvözli az ifjúság 

követeléseit.
• A reggeli órákban a Nyugati pályaudvarra megérkezikjugoszláviából a ma

gyar párt- és kormányküldöttség. A delegáció azonnal az Akadémia utca



17-ben levő pártközpontba megy, ahol megkezdi ülését a kibővített Poli
tikai Bizottság.

• Délelőtt a Szabad Nép székházában rendkívüli pártgyűlést tartanak; a lap 
küldöttsége Horváth Márton főszerkesztő vezetésével az MDP KV Politi
kai Bizottsága elé terjeszti politikai követeléseit.

• Losonczy Géza lakásán Nagy Imre -  aki 22-én éjszaka tért vissza a főváros
ba egy badacsonyi szüretről -  megbeszélést tart Haraszti Sándorral, Újhe
lyi Szilárddal, Vásárhelyi Miklóssal, Jánosi Ferenccel és Gimes Miklóssal.

• Debrecenben a bölcsészkar hallgatói tüntetést szerveznek. A BM megyei 
főosztálya elé vonuló tüntetőkre az épületből tüzet nyitnak: hárman éle
tüket veszítik.

• 12 óra 53 perckor a Kossuth rádió ismerteti a belügyminiszter tüntetést til
tó közleményét.

• 14 óra 23 perckor a Kossuth rádióban újabb belügyminiszteri közleményt 
olvasnak be, amely engedélyezi a tüntetést.

• A 15 órakor kezdődő tüntetés a pesti oldalon a Petőfi-szobortól indul, míg 
a műegyetem hallgatói a budai Duna-parton vonulnak, a két csoport a Bem- 
szobornál találkoznak.

• 15 óra 30 perckor a magyar rádió őrségének megerősítésére 30 AVH-s 
érkezik.

• 17 óra körül az első tüntetők megérkeznek a Bem-szobortól a Kossuth térre.
• 17 óra tájban a rádió épületénél is tüntetők jelennek meg, akik a diákság 

16 pontjának beolvasását követelik.
• 18 óra körül a Kossuth térről a tüntetők egy része a Dózsa György úti Sztá- 

lin-szoborhoz vonul.
• 18 óra után a Honvédelmi Minisztérium őrzésére kirendelik a budapesti őr

zászlóalj egy századát, három harckocsit és a Kossuth Tüzértiszti Iskola hall
gatóit.

• A Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke riadót rendel el a piliscsabai és 
aszódi gépesített ezredek részére.

• 19 óra körül két rendőrségi riadóautót vezényelnek a rádióhoz.
• 20 óra körül a Kossuth Tüzértiszti Iskola növendékei visszaverik a felkelők 

támadását.
• 20 órakor Gerő Ernő beszédet mond a rádióban, melynek provokatív hang

vétele tovább szítja az indulatokat.



• Megkezdődik az MDP Központi Vezetőségének rendkívüli ülése, amely 
másnap hajnalig folyamatosan ülésezik.

• 20 és 21 óra között a rádió védelmére újabb katonai és AVH-s alakulato
kat rendelnek ki.

• 21 óra körül a Kossuth téren Nagy Imre beszél a tüntetőkhöz, majd átmegy 
az Akadémia utcai pártközpontba, ahol folyamatosan ülésezik az MDP Köz
ponti Vezetősége.

• 21 óra körül tűzharc bontakozik ki a rádiónál.

• Magyar idő szerint 21 óra tájban Moszkvában ülést tart az SZKP KB Elnök
sége. Zsukov tájékoztatást ad a magyarországi helyzetről. Mikojan tiltakozá
sa ellenére a szovjet csapatok Budapestre való bevonulása mellett döntenek: 
parancsot adnak a székesfehérvári szovjet hadtestnek Budapest elfoglalásá
ra. Döntés születik, melynek értelmében Mikojant, Szuszlovot és Szerovot 
Budapestre küldik.

• 21 óra 30 perc körül a tüntetők ledöntik a Sztálin-szobrot.

• 22 óra után a tüntetők megostromolják a Szabad Nép székházát, ennek kö
vetkeztében a lap néhány napig nem jelenik meg.

• 22 óra 30 perc körül riadóztatják a kárpátaljai és romániai szovjet egysé
geket, és elindítják őket Magyarország felé.

• Budapest több pontján támadások érik a telefontközpontokat, nyomdákat, 
rendőrőrsöket és laktanyákat.

• Az éjszaka folyamán Katonai Bizottságot alakítanak, melynek elnöke Kovács 
István, tagjai Fehér Lajos, Földes László, Mező Imre, Piros László és Bata 
István. A bizottság a HM épületében kezdi meg működését.

• A miskolci egyetemen diákparlament alakul.

• A nap folyamán tüntetések zajlanak Debrecenben, Mosonmagyaróváron, 
Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron.

Véget ért a jugoszláv-magyar pártközi megbeszélés
Közös határozatot hoztak 

Magyar Szó, XIII. évi. 290. (3851.) sz.

Eszékről jelenti a TANJUG: A Magyar Dolgozók Pártjának küldöttsége, Gerő
Ernő első titkár vezetésével, tegnap reggel Eszékre utazott. A különvonat pon
tosan 7.30 órakor futott be a feldíszített eszéki vasútállomásra. A küldöttséggel



együtt utazott Lazar Kolisevski, aJKSZ Végrehajtó Bizottságának tagja, és több 
más jugoszláv vezető'.

A vasútállomáson Karlo Mrazovic, a Horvát Kommunisták Szövetsége Köz
ponti Vezetőségének tagja, Ilija Pikanovic, a járási bizottság titkára, Bunjevac 
Matija, a járási népbizottság elnöke, és Pericin Marko, a helyőrség parancsnoka 
fogadta a vendégeket.

A magyar vendégek mindjárt megérkezésük után folytatták útjukat a belyei 
birtok felé. Meglátogattak egy termelő-parasztszövetkezetet és megtekintették 
a belyei birtokot.

Délután megtartották az MDP és aJKSZ küldöttsége megbeszéléseinek 
záróülését. A küldöttség üszteletére Aleksandar Rankovic, aJKSZ Végrehajtó 
Bizottságának titkára vacsorát adott.

A megbeszélésekről közös közleményt adtak ki.
Aleksandar Rankovic díszvacsorát rendezett a vendégek tiszteletére. A ma

gyar küldöttség tegnap este különvonaton visszaindult Budapestre.

1956. október 24., szerda
• Hajnali 2-3 órakor Malinyin hadműveleti főcsoportfőnök törzsével meg

érkezik a fővárosba, ahol Lascsenko altábornaggyal együtt a Honvédelmi 
Minisztériumban rendezik be főhadiszállásukat.

• 34  óra körül Budapestre érkeznek az első szovjet páncélos egységek.

• Mikojan és Szuszlov Budapestre érkezik, ahol először a HM épületében ta
lálkoznak a honvédelmi és belügyminiszterrel, valamint a KV-tagok egy cso
portjával. Később az MDP-központban tárgyalnak.

• 4 óra 30 perckor a Kossuth rádióban beolvassák a kormány közleményét, 
amely az előző napi eseményeket ellenforradalmi, reakciós elemek fegyve
res támadásának minősíti.

• Az MDP KV újjáválasztja a Politikai Bizottságot és a Titkárságot. Határozat 
születik Nagy Imre miniszterelnöki kinevezéséről -  a Kossuth rádió ezt 8 
óra 13 perckor jelenti be.

• 8 óra 45 perckor a rádióban közlik, hogy a konnánv statáriumot rendelt el.

• 9 óra 18 perckor gyülekezési és kijárási tilalmat rendelnek el. A fővárosban 
leáll a munka és a közlekedés.

• A felkelők megtámadják és elfoglalják a csepeli kiegészítő parancsnokságot.

• A bevonuló szovjet csapatok ellenállásba ütköznek a Juta-dombnál: 36 
felkelő esik fogságba.



• A felkelők megtámadják a Kossuth Tüzértiszti Iskolát, a tűzharc több halá
los áldozatot követel.

• A felkelők elfoglalják a rádió épületét -  az adást már hajnal óta az Ország
házban kialakított stúdióból sugározzák.

• A Roosevelt téren felvonuló tüntetőkre a BM épületét védő AVH-sok tüzet 
nyitnak, a sortűznek halálos áldozatai vannak.

• Délben Nagy Imre rádióbeszédet mond, amelyben a harc beszüntetésére 
szólít fel. ígéretet tesz az 1953. júniusi kormányprogram folytatására.

• A déli órákban a felkelők elfoglalják az Atheneum Nyomdát, ahol megkez
dik a röpcédulák sokszorosítását.

• Az Egyesült Izzóban megalakul az első munkástanács.

• A VIII. és IX. kerület déli részén fegyveres csoportok szerveződnek, amelyek 
az Üllői út-Nagykörút kereszteződésén vívnak heves harcokat a szovjetekkel.

• A rádió környékén folytatódnak a harcok, délután kigyullad a Nemzeti Mú
zeum.

• 19 óra 17 perckor Grősz József kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke rádió- 
nyilatkozatában elítéli a vérontást, a rend és a nyugalom megtartására 
szólít fel.

• 20 óra 30 perckor ülést tart az MDP KV Politikai Bizottsága, amelyen Hege
dűs András tart beszámolót az aktuális helyzetről. Az ülésen jelen van Miko- 
jan és Szuszlov is.

• Moszkvában a kelet-európai pártvezetőket tájékoztatják Hruscsov varsói meg
beszéléseiről és a magyarországi helyzetről.

• Az SZKP KB Elnökségének kibővített ülésén Liu Sao-csi, a kínai KP vezető
je is részt vesz és támogatja a szovjetek Lengyelországgal és Magyarországgal 
kapcsolatos lépéseit.

Bizalom, egyenrangúság, véleménycsere
Meghívták Magyarországra a JKSZ küldöttségét 

Közleményt adtak ki a jugoszláv-magyar pártközi megbeszélésről 
Magyar Szó, XIII. évf. 291. (3852.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG:
Belgrádban tegnap közleményt adtak ki ajugoszláv Kommunisták Szövet

sége és a Magyar Dolgozók Pártja képviselőinek megbeszéléséről.



A közlemény így hangzik: A Magyar Dolgozók Pártjának küldöttsége, a 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Vezetőségének meghívására, októ
ber 15-étől 22-éig Jugoszláviában tartózkodott.

A küldöttség tagjai: Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártjának első titká
ra, valamint Apró Antal, Hegedűs András, Kádár János és Kovács István, az 
MDP Politikai Bizottságának tagjai, megbeszélést folytattak Josip Broz Titó- 
val, a JKSZ főtitkárával, és a JKSZ Végrehajtó Bizottságának tagjaival, ezen kí
vül több megbeszélést folytattak a JKSZ Központi Vezetősége és a Jugoszláv 
Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége képviselőivel: Aleksandar Rankovictyal, a 
JKSZ Végrehajtó Bizottságának titkárával, Svetozar Vukmanovictyal, Vladimír 
Bakarictyal és Lazar Kolisevskivel, a JKSZ Végrehajtó Bizottságának tagjaival, 
Dobrivoje Radisavijeviccsal és Dusán Petrovictyal, a JKSZ Központi Vezetősé
gének tagjaival, valamint Belgrád, Szarajevó, Zágráb és Ljubljana politikai, tár
sadalmi és gazdasági életének vezető embereivel.

AJugoszláv Kommunisták Szövetsége és a Magyar Dolgozók Pártja képvise
lőinek megbeszélése baráti szellemben, az őszinteség és a kölcsönös megértés 
légkörében folyt és megegyeztek a következőkben:

A két párt képviselői örömmel állapítják meg, hogy az utóbbi időben enyhült 
a nemzetközi feszültség, kiszélesültek a nemzetközi kapcsolatok, s tovább fejlő
dött az államok közötti aktív koegzisztencia. Az a véleményük, hogy még na
gyobb erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy megbeszélések révén meg
oldják az olyan nemzetközi problémákat, mint a leszerelés, a tömegpusztító 
fegyverek betiltása, a kollektív biztonsági rendszer megteremtése, a német nép 
demokratikus egyesülése, a szuezi kérdés békés megoldása stb. Ebben a légkör
ben megnövekedett az ENSZ tekintélye és szerepe is. Az uj tagok -  köztük a 
Magyar Népköztársaság -  felvételével az ENSZ elindult az egyetemesség felé ve
zető úton, ami csak erősítheti szerepét a világbéke megőrzésében. Mindez hoz
zájárul az államok közötti bizalom és kölcsönös együttműködés fejlődéséhez.

AJugoszláv SZNK és a Magyar NK együttműködésének további erősítése, 
a két szomszédos nép barátságának továbbfejlesztése, valamint a világbéke és 
a haladás érdekében szükség van a JKSZ és az MDP, mint a két szomszédos 
országban a marxizmus-leninizmus elvei alapján a szocalizmus felépítéséért 
harcoló két párt kapcsolatának és együttműködésének továbbfejlesztésére.

A két párt együttműködésének a teljes bizalom, őszinteség, nyíltság, egyen
rangúság, önkéntesség, belügyekbe való be nem avatkozás és véleménycsere 
alapján kell fejlődnie -  beleértve az elvi álláspontokról kiinduló és a szocaliz-



mus fejlődésének érdekeivel számoló, építőjellegű és elvtársi bírálat szabad
ságát is. A fenti elvek következetes alkalmazása lehetetlenné teszi azoknak a 
hibáknak a megismétlődését, amelyek a múltban olyan komoly kárt okoztak 
a munkásmozgalomnak.

A JSZK és az MDP képviselői egyetértenek abban, hogy ezt az együttműkö
dést gyakorlatilag egyéni érintkezések, vélemény-, kiadvány- és delegációcsere, 
pártmunkások látogatása stb. Formájában kell megvalósítani, és ki kell használ
ni az együttműködés során jelentkező és hasznosnak bizonyuló egyéb formákat 
is. Hangsúlyozták a további széles körű véleménycsere és a párt, állami és társa
dalmi tevékenység tapasztalatai tanulmányozásának szükségességét is. A szoci
alista fejlődés gazdag tapasztalatainak kicserélése és felhasználása értékes segít
séget nyújt a szocializmus ügyének az egyes országokban, ha ezeket a tapaszta
latokat minden külső kényszer nélkül, szabadon és a teljes önkéntesség alapján 
használják fel. A JKSZ és az MDP képviselői különös figyelmet szenteltek a 
két ország kölcsönös kapcsolatai fejlesztésének is. Megegyeztek abban, hogy 
támogatják a megfelelő szervek együttműködését, különösen gazdasági és kul
turális téren, ahol nagy lehetőség van az együttműködés továbbfejlesztésére, 
és ahol már az utóbbi időben megmutatkoztak az eredmények is. Az a tény, 
hogy a két szomszédos országot hagyományosan közös gazdasági érdekek fű
zik össze, és hogy mindkettőben folyamatban van a szocializmus építése, ked
vező körülmény gazdasági kapcsolataink, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi 
és közlekedési együttműködésünk fejlesztésére. E célból serkenteni kell a meg
felelő szervek és testületek együttműködését a meglévő lehetőségek kivizsgá
lására, és a kölcsönösen haszonnal járó megfelelő egyezmények megkötésé
re. A két párt képviselői rámutattak, hogy a kulturális együttműködés serken
tése érdekében szükség van a kulturális konvenció megkötésére.

A Magyar Dolgozók Pártjának központi vezetősége meghívta a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetségének központi vezetőségét, hogy küldjön delegációt 
Magyarországra. AJugoszláv Kommunisták Szövetségének központi vezetősége 
elfogadta a meghívást.

Új szakasz kezdődik a jugoszláv-magyar viszonyban
Gerő, Kádár és Hegedűs a megbeszélésekről

Magyar Szó, XIII. évi. 291. (3852.) sz.

A Magyar Dolgozók Pártja küldöttségének tagjai elindulásuk előtt válaszol
tak a Borba és a Politika munkatársainak kérdéseire.



Gerő Ernő, az MDP első titkára a Borba munkatársának adott válaszában 
elmondta, hogy a Jugoszláviában folytatott megbeszélések igen hasznosak 
voltak, mert a kölcsönös megértésről tanúskodtak, és nagymértékben hozzá
járultak nemcsak a két párt, hanem a két nép közeledéséhez is. Előrevitték a 
szoros együttműködést minden téren, és a magyar delegáció meggyőződése, 
hogy ezzel ly szakasz kezdődik a jugoszláv-magyar viszonyban.

Gerő Ernő ezen kívül beszélt Magyarország belső fejlődésének kérdései
ről, és elmondta, hogy Magyarországnak továbbra is az MDP Központi Veze
tőségének júliusi határozatában megszabott úton kell továbbfejlődnie. Eze
ket a döntéseket kell konkretizálni és továbbfejleszteni. Szem előtt kell tarta
ni, hogy a szocializmus építése és a nép életszínvonalának emelése párhuza
mosan halad, hogy a kormány és a pártpolitika megvalósításába be kell von
ni a nép széles rétegeit, és biztosítani kell megértésüket és támogatásukat. 
Ezzel kapcsolatban tovább kell fejleszteni a népi demokrácia rendszerét is, ki 
kell szélesíteni, és el kell mélyíteni a demokráciát Magyarországon, hogy a dol
gozókat bevonhassák az ország, a gazdaság és a kultúra továbbfejlesztésébe. Ez 
a mi legfőbb célunk -  mondta végül Gerő Ernő.

Kádár János, az MDP Központi Vezetőségének titkára és Hegedűs András 
magyar miniszterelnök a Politika munkatársának nyilatkozott. Elmondták, hogy 
jugoszláviai útjukon aJKSZ képviselőivel, a jugoszláv államvezetőkkel és az egy
szerű emberekkel való találkozásaik során mindenütt a várakozást felülmúló 
szívélyes fogadtatásra találtak.

Kádár János hangsúlyozta, hogy a megbeszélések légköre elvtársi és nyílt 
volt, és legfontosabb eredménye éppen az, hogy helyreállt a kölcsönös bizalom. 
Ez pedig rendkívül nagyjelentőségű. A továbbiakban elmondta, hogy Tito 
elnök, aJKSZ főtitkára sokban hozzájárult, hogy a megbeszéléseken már kezdet
ben ilyen légkör alakuljon ki. Tito elvtárs érdeme -  mondotta -  hogy széles 
látókörű álláspontjával mindjárt kedvező légkört teremtett a kölcsönös megér
téshez.

Végül hozzátette, hogy a két párt viszonya a jövőben a marxizmus és a 
szocializmus elvei alapján fejlődik tovább, vagyis azokon az elveken, amelyeken 
a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és a Szovjet Kommunista Párt viszonya 
is nyugszik. Éppen ez a biztosíték az egyenrangúságra, a kölcsönösségre és a 
belügyekbe való be nem avatkozásra.

Hegedűs András miniszterelnök elmondta, hogy ez az együttműködés 
különös jelentőséget nyer, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy Magvaror-
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szág rendkívül tevékeny szerepet játszott a Jugoszlávia ellen régebben folyta
tott káros hadjáratban. Véleménye szerint a két párt együttműködését most 
helyezték először igazán egészséges és igazán közvetlen alapra.

Kádár János még hozzátette: meggyőződtek arról, hogy Jugoszlávia tény
leg alkotó módon alkalmazza a marxizmust. Mindketten hangsúlyozták, hogy 
elsősorban az érdekelte őket, hogy mit alkalmazhatnak mindebből Magyaror
szágon, persze anélkül, hogy másolnának és elfeledkeznének a sajátos magyar 
körülményekről.

A magyar vezetőkre nagy hatást gyakorolt az, hogy a jugoszláv elvtársak nyíl
tan beszéltek tapasztalataikról, de állandóan hangsúlyozták, hogy minden moz
galomnak a maga útján kell haladnia, és saját körülményeit figyelembe véve 
kell döntenie arról, hogy mit használhat fel mások tapasztalataiból.

Kádár és Hegedűs véleménye szerint Magyarországon a dolgozók egészsé
ges irányt vettek politikai és gazdasági téren egyaránt. AJugoszláv Kommunis
ták Szövetségével és Jugoszláviával való viszony rendezése véleményük szerint 
többek között már Magyarország belső fejlődésének eredménye.

Megbeszélések után
Magyar Szó, XIII. évf. 291. (3852.) sz.

Megfontolt, komoly érdeklődéssel figyeltük a fejlődési folyamatot Magyar- 
országon, és ugyanígy kísértük a nagyvonalú jugoszláv-magyar pártközi tárgya
lást. A megbeszélések és a kiadott hivatalos közlemény lezárt egy súlyos, káros 
korszakot, voltaképpen alapvetően új kapcsolatot teremtett a két párt és a 
két ország között. Nyílt, őszinte és végre teljesen egyenjogú tárgyalások foly
tak, és az eredmény nem maradt el.

A tárgyalásokat megelőzően fokozatosan eltávolították a közös szocialista út
ra torlódó gátakat, a magyarországi fejlődés a kívánatos és baráti irányba tere
lődött.

A megbeszélésen a jövőt tervezték, és bátran állíthatjuk, hogy jó  kilátással. 
A két ország hagyományos gazdasági kapcsolatai erőteljesen megindultak, tere
bélyesednek, azonban még távolról sincs kihasználva minden lehetőség. Lefek
tették a gazdasági kooperáció, az erőművek közös építésének, az országok 
közötti munkamegosztás stb. elvi alapjait, ugyanúgy a szükséges és kívánatos 
kultúrkapcsolatok alaptételeit is.

A legfelsőbb szinten megtartott jugoszláv-magyar pártközi megbeszélések 
a szocialista elvek szellemében folytak, és éppen ezért, valamint az elért ered-



mények nyomán a szocializmus fejlődését szolgálják világméretben is. A most 
lefektetett elvek sikeres megvalósítása nemcsak a két ország javát szolgálja, 
de hatással lesz a haladó mozgalmakra, továbbá a békét szolgálja Közép-Eu- 
rópában. j

Külpolitikai kishírek
Magyar Szó, XIII. évf. 291. (3852.) sz.

Tegnap megnyitották az osztrák-magyar határt és a helyi osztrák lakosság 
útlevél nélkül Magyarországra mehetett, hogy meglátogassa rokonait.

1956. október 25., csütörtök
• 5 órakor Piros László belügyminiszter közleményben szólítja fel a felkelő

ket a fegyverek október 26-án 10 óráig történő beszolgáltatására.

• A rádióban 5 óra 38 perckor elhangzik az MDP budapesti bizottságának 
munkába szólító felhívása. Csupán az iskolák számára rendelnek el további 
szünetet.

• Kora reggel megbeszélést tartanak a Politikai Bizottság és a Katonai Bizott
ság tagjai. A Katonai Bizottság helyteleníti a kijárási tilalom feloldását és 
a felkelés elfojtásához szükségesnek tartja a szovjet csapatok bevetését.

• 6 óra 23 perckor a rádió ismerteti a minisztertanács közleményét, mely sze
rint az „ellenforradalmi puccskísérletet” felszámolták.

• A reggeli órákban szovjet és magyar alakulatok visszafoglalják a rádió rommá 
lőtt épületét.

• Tüntetés a BM Deák téri épületénél, melyen a foglyok szabadon bocsátását 
követelik.

• 10 és 11 óra között 10 ezer ember vonul a Kossuth térre, akikre 11.15-kor 
tüzet nyitnak.

• A Kossuth téri sortűzzel egy időben az MDP KV Politikai Bizottsága dönt 
Gerő Ernő leváltásáról, valamint Kádár János első titkárrá való kinevezé
séről -  mindezt a rádió 12 óra 32 perckor jelenti be.

• Obersovszky Gyula szerkesztésében megjelenik az Igazság nevű lap.

• Az ELTE Bölcsészkarán megalakul az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság.
• Délután összeül az MDP Központi Vezetősége, hogy'jóváhagyja a PB dé

lelőtti személyi döntéseit. A Katonai Bizottság élére Apró Antalt nevezik 
ki Kovács István helyett, tagok lesznek még Münnich Ferenc és Nógrádi 
Sándor is.



• 15 órakor Kádár János, majd Nagy Imre mond rádióbeszédet. Kádár János 
szerint a tüntetők zöme becsületes j ó  szándékú ember, de ellenforradalmi 
elemek csatlakoztak hozzájuk. Nagy Imre reformokat ígér és felveti a szov
je t csapatok kivonásának lehetőségét.

• Délután Budapesten ismét fellángolnak a harcok. A Kilián laktanya bevéte
lét követően Maiéter Pál ezredes tűzszünetet köt a felkelőkkel.

• Csepelen megalakulnak a munkástanácsok.

• A moszkvai Pravda cikke szerint Magyarországon „összeomlott a népellenes 
kaland”. Kárpátalja és Románia irányából újabb szovjet csapatok lépik át 
a magyar határt.

Nagy Imre, az új miniszterelnök felhívása 
a rend helyreállítására

Bejelentette a gazdasági és a politikai élet 
következetes demokratizálását 

A társadalmi szervezetek és a munkaközösségek határozatukkal 
a kormányt támogatják 

Megválasztották az új Politikai Bizottságot 
Magyar Szó, XIII. évf. 292. (3853.) sz.

A magyarországi eseményekről beérkezett hírügynökségi jelentéseket idő
rendi sorrendbe foglalva közöljük az alábbiakban.

Gerő Ernő rádióbeszéde
Tegnapelőtt este nyolc órakor Gerő Ernő, az MDP első titkára rádióbeszé

det mondott:
Kijelentette, hogy a Magyar Dolgozók Pártja vezetősége a legszilárdabban 

eltökélte, hogy a szocializmus építését az 1956. júliusi döntések szellemében 
folytatja. Ezek a döntések előtérbe helyezték a legfontosabb feladatokat, azon
ban nem tudtak mindjárt megoldást találni a nép valamennyi kérdésére. Elítél
te azokat, akik meg akaiják dönteni a munkásosztály uralmát, lazítani akar
ják Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatait. Kijelentette, hogy ezek a törek
vések nem ingatják meg a pártvezetőséget, hogy tovább haladjon az útján. 
Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kíván beavatkozni más országok be- 
lügyeibe, és ezért nem avatkozik Lengyelország belügyeibe sem. Foglalkozott 
Magyarország útjával a szocializmusba és rámutatott, hogy az országnak szá
mos sajátos problémája, sajátos gazdasági és politikai helyzete van, ezért szük-
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séges, hogy külön módszereket alkalmazzon a szocializmus építésében. Kívá
natos -  mondotta -  hogy lassabban fejlődjünk, hogy* az zökkenőmentes legyen. 
Kifejtette, hogy felül kell vizsgálni a második ötéves tervet, és meg kell változtat
ni a falupolitikát. Bejelentette végül, hogy október 30-ára összehívták a Közpon
ti Vezetőség plenáris ülését.

A budapesti rádió este 10 órakor közölte, hogy a tömeg kívánságára Nagy 
Imre a parlament előtt beszédet mondott.

A budapesti rádió első híre az eseményekről
A következő hír tegnap reggeli 4.50 órakor érkezett.
A budapesti rádió közölte, hogy „fasiszta ellenforradalmi elemek” megtá

madtak több budapesti középületet, támadást intéztek az államvédelmi szervek 
ellen. A rend helyreállítása érdekében további rendeletig betiltottak minden 
gyülekezést és felvonulást. A közbiztonsági szerveket utasították, hogy a kormány 
rendelet megszegői ellen a legszigorúbban lépjenek fel.

Az új Politikai Bizottság megválasztása
A Kossuth rádió tegnap 8.15 órakor közölte, hogy a Magyar Dolgozók Párt

jának Központi Vezetősége október 24-én tartott ülésén a Központi Vezető
ség tagjai közé megválasztotta Donáth Ferencet, Losonczy Gézát, Lukács Györ
gyöt, Münnich Ferencet és Nagy Imrét.

Az íy Politikai Bizottság tagjai a következők: Apró Antal, Gáspár Sándor, 
Gerő Ernő, Hegedűs András, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Köböl 
József, Marosán György', Nagy Imre és Szántó Zoltán.

Tagjelöltnek Losonczy Gézát és Rónai Sándort választották meg. A Közpon
ti Vezetőség megerősítette Gerő Ernőt első titkári tisztségében.

Titkároknak Donáth Ferencet, Kádár Jánost és Kállai Gyulát választották meg.
A Központi Vezetőség javasolta, hogy a Magyar Népköztársaság elnöki 

tanácsa nevezze ki Nagy Imrét a minisztertanács elnökének, Hegedűs András 
eddigi miniszterelnököt pedig a minisztertanács első elnökhelyettesének.

Végül a Központi Vezetőség utasította a Politikai Bizottságot, hogy dolgoz
zon ki javaslatot a párt és az. ország előtt álló feladatok megoldására.

A statárium elrendelése
A Kossuth rádió 8.45 órakor közölte a minisztertanácsnak az egész ország 

területére vonatkozó rendeletét a statáriumról. A rögtönítélő bíróságok halál
lal büntetik a következő cselekményeket: a népköztársaság megdöntésére



irányuló cselekményt, a lázadást, a lázadásra bujtogatást, az e célból megtar
tott gyülekezést és csoportosulást, a gyilkosságot, rablógyilkosságot, gyújtoga
tást, robbanóanyag tartását, a közbiztonság ellen irányuló bűncselekményeket, 
a hatóság elleni erőszakot, valamint az egyének ellen irányuló erőszakot.

A rögtönítélő bíráskodást a közlemény elhangzásával életbe léptették.

A szovjet csapatok segítségét kérték
A budapesti rádió 9.15 órakor közölte, hogy az „ellenforradalmi bandák” 

az éjszaka folyamán súlyos helyzetet teremtettek. Megtámadták és betörtek kö
zépületekbe és megöltek sok polgárt, honvédet és az államvédelmi szervek több 
tagját. A közlemény szerint az államszerveket meglepetésszerűen érintette a 
támadás, és ezért a Varsóban, a keleti népi demokratikus országok között megkö
tött katonai, azaz a Varsói Szerződés értelmében segítségért folyamodtak a Ma
gyarország területén állomásozó szovjet csapatokhoz. A szovjet alakulatok a ké
résnek eleget téve részt vesznek a rend helyreállításában, és utána visszavo
nulnak állomáshelyükre.

A kormány felhívta Budapest lakosságát, hogy őrizze meg nyugalmát, és 
mindenben segítse a magyar és a szovjet katonai egységeket a rend helyreál
lításáért folytatott harcukban.

Lakáselhagyási tilalom
A rádió 9 órakor közölte a Belügyminisztérium közleményét, amely szerint 

az ellenforradalmi elemek még mindig garázdálkodnak a városban és kijárá
si tilalmat rendelt el.

A délutáni órákban a budapesti rádió közölte, hogy a kijárási tilalmat tegnap 
este hat órától ma reggel hat óráig meghosszabbították.

Nagy Imre rádiószózata
Tegnap a déli órákban a budapesti rádió közvetítette Nagy Imre, a Magyar 

Népköztársaság minisztertanácsa új elnökének rádiófelhívását a főváros lakossá
gához, és adását a nap folyamán többször megismételte.

Nagy Imre miniszterelnök a következőket mondta:
Budapest népe, közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszünte

tés érdekében ma 14 óráig beszüntetik a harcot és leteszik fegyverüket, mente
sülnek a statáriális eljárás alól. Egyúttal kijelentem, hogy minden erőnkkel 
megvalósítjuk az 1953. júliusi kormányprogram elvi alapját úgy, ahogy azt 
annak idején a parlamentben kifejtettem. Megvalósítjuk országunk követke



zetes demokratizálását a párt, az állam és a gazdasági élet minden területén. 
Kövessék felhívásunkat, szüntessék be a harcot, biztosítsák a rend és a nyuga
lom helyreállítását, és nézzünk előre országunk jövője érdekében. Térjetek 
vissza a békés alkotómunkához.

Felelősségteljes percekben szólok hozzátok -  mondotta Nagy Imre -  mint 
tudjátok, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és az elnöki tanács 
bizalmából, mint a minisztertanács elnöke, átvettem a kormány vezetését. Min
den lehetősége megvan annak, hogy politikai programomat, a magyar népre 
támaszkodva, a kommunisták vezetésével a kormány megvalósítja. A prog
ram lényege, mint tudjátok, a magyar közélet széles körű demokratizálása a 
szocializmus építésében, a mi nemzeti sajátosságainknak megfelelő magyar 
út megvalósítása, nagy nemzeti céljainknak, a dolgozó tömegek életkörülmé
nyeinek gyökeres megjavítása. Ahhoz azonban, hogy a munkához közös erő
vel veletek együtt hozzáláthassunk, a legelső dolog a rend, a fegyelem, a nyu
galom megteremtése. A békésen tüntető magyar ifjúsághoz csatlakozva el
lenséges elemek félrevezettek sok jóhiszemű dolgozót, és a népi demokrácia, 
a néphatalom ellen fordultak. A legelső és mindenek előtt álló feladat, most, 
hogy a helyzetet sürgősen konszolidáljuk.

A miniszterelnök ezután mindenkit felszólított, hogy őrizze meg nyugalmát, 
álljon ellen a provokátoroknak, segítsen helyreállítani a rendet, és támogassák 
a rendfenntartó közegeket. A kormány el van szánva -  mondotta -  hogy nem 
engedi letéríteni magát a demokratizálás és a program megvalósításának útjá
ról. Nem a bosszúállás, hanem a megbékélés politikáját folytatja, és ismételte, 
hogy mindazok, akik önkéntesen leteszik a fegyvert, elkerülik a statáriális eljá
rást. Felszólította a munkásokat, hogy védjék meg a gyárakat és a gépeket. Ki
jelentette, hogy a kormány programját hamarosan részleteiben is kifejti, és azt 
a rövidesen összeülő országgyűlés vitatja meg. Befejezésül a következőket mon
dotta: „Álljatok a párt mögé, álljatok a kormány mögé. Bízzatok abban, hogy 
a múlt hibáin tanulva megtaláljuk a helyes utat hazánk felvirágoztatására.”

A szervezetek felhívása a rend érdekében
A kora délutáni órákban a budapesti rádió mikrofonján több szervezet a 

nyugalom megőrzésére és a rend helyreállítására hívta fel a város lakosságát.
A budapesti városi tanács felszólította a lakosságot, hogy őrizze meg nyugal

mát, és közölte, hogy a városban elegendő élelmiszer van, habár a fosztoga
tók komoly nehézséget okoztak a közellátásban.



A Magyar Nők Országos Szövetségének felhívása arról szólt, hogy az ellen- 
forradalmi elemek kihasználták a demokrácia fejlődését, és az ifjúság békés 
tüntetését arra használták fel, hogy a népi demokrácia ellen küzdjenek.

A budapesti közlekedési és építészeti fakultás közös ifjúsági bizottsága szin
tén a fegyelemre és a rend helyreállítására szólított fel. A bizottság hangoztat
ta, hogy a város és az ország lakossága tömörüljön Nagy Imre és a leninista szel
lemben átalakított Központi Vezetőség mögé. Nem vérontással -  mondja a fel
szólítás -  hanem a munka folytatásához szükséges rend helyreállításával kell 
harcolni.

Munkásőrségek védik a gyárakat
A Kossuth rádió ezután közölte, hogy a Lánchídnál harcoló ellenforradal

mi csoport 120 tagja megadta magát, miután előzőleg kitűzte a fehér zászlót. 
Közölte, hogy a csoportban több „megtévesztett ifjú” is volt. A Rádai utcai fém
gyárban megadta magát egy nagyobb csoport.

Több üzemben fegyveres munkásőrséget alakítottak a gyárak és a gépek 
megvédésére. Fegyveres őrség alakult az Ikarusz gyárban, az autóalkatrész-gyár
ban, a Ganz-Danubiusban és több más budapesti gyárban.

A budapesti rádió tegnap 2 órakor közölte, hogy a minisztertanács este 6 
óráig meghosszabbította a fegyverrel küzdő csoportok megadásának határide
jét, amely esetben nem esnek statáriális eljárás alá.

1956. október 26., péntek

• 4 óra 30 perckor a rádió beolvassa a minisztertanács közleményét, mely
ben Budapest lakosságát a teljes kijárási tilalomról értesítik. 5 óra 47 perc
kor újabb közleményt adnak ki, mely szerint 10 és 15 óra között engedélye
zik az utcán való tartózkodást.

• A Népszavában megjelenik a szakszervezetek programja és közreadják az 
írók hat pontját, melyek értelmében tűzszünetet, amnesztiát, a szovjet 
csapatok kivonását, munkástanácsok megalakítást és Nagy Imrével az élen 
íy kormányt követelnek.

• Az MDP KV Politikai Bizottságának reggeli ülésén az új kormány összetéte
léről tárgyalnak.

• A Központi Vezetőség ülésén Kádár János javaslatára először elfogadják a 
helyzet politikai megoldásának platformját, de a Katonai Bizottság meg
érkezése után a felkelés fegyveres leverése mellett döntenek.



• A Központi Vezetőség Rendkívüli Bizottságot választ, melynek tagjai Apró 
Antal, Hegedűs András, Kádár János, Münnich Ferenc, Nagy Imre és Szántó 
Zoltán.

• 16 óra 13 perckor a Kossuth rádió beolvassa az MDP KV nyilatkozatát, mely 
lényeges változásokat ígér, de feltétlenül a harcok azonnali beszüntetéséi 
követeli.

• Délután a rádióban közzéteszik az Elnöki Tanács amnesztiarendeletét, 
amely azokra a felkelőkre vonatkozik, akik 22 óráig leteszik a fegyvert.

• A Széna téren felkelőcsoport alakul Szabó János vezetésével.

• Kecskeméten nehéztüzérséget vetnek be a felkelők ellen, ennek következ
tében többen életüket vesztik.

• Mosonmagyaróváron sortüzet adnak le a felvonuló tömegre, a halálos áldo
zatok száma meghaladja az ötvenet.

• Miskolcon is tüzet nyitnak a tüntetőkre, több AVH-st meglincselnek.

Gerő helyett Kádár János az első titkár
A légkör fokozatosan enyhül 

Kádár János és Nagy Imre rádióbeszéde
(Magyarországi telefonjelentés)

Magyar Szó, XIII. évf. 293. (3854.) sz.

Az utolsó napok megrendítő és lázas ütemű eseményei után ma még mindig 
forrongásban találtuk Budapestet. Egyes helyeken még folynak harcok, a bizony
talanság még nem engedett fel teljesen. Helyenként még láthatók barikádok, 
a légkör azonban fokozatosan enyhül. Ehhez jelentősen hozzájárult az MDP 
és az államvezetésben történt mai változás: Gerő Ernő leváltása. A párt élére 
Kádár János került, aki az utóbbi éveket a börtönben töltötte, és csak rövid
del ezelőtt rehabilitálták. A párt júliusi plénumán került vissza a Központi 
Vezetőségbe. Mint ismeretes, Nagy Imre már az előző nap a kormány élére ke
rült. Ezt a változást az egész magyar nép örömmel fogadta.

Ma reggel fél 6 órakor léptem át Horgosnál a határt. Abban a pillanatban 
még nem hittem, hogy szemtanúja leszek annak, amiről az alábbiakban -  Hor
gosra visszatérve -  beszámolok. Magyarországon ugyanis szünetel a külföldi te
lefonkapcsolat és Horgosra kellett visszatérnem, hogy telefonálhassak.

A Budapestre vezető nemzetközi országúton csak több feltartóztatás után 
sikerült Soroksárig, a főváros külvárosáig érnem. Itt azután katonai közegek
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véglegesen feltartóztattak, és utasítottak, hogy térjek vissza. Több emberrel be
széltem, akik szemtanúi voltak a lövöldözésnek, látták a tüntetéseket és az el
lenforradalmi csoportok szétverését. Arról beszéltek, hogy a tüntetések a fegy
veres csoportok szétugratása után is tartanak.

Szeged és Budapest között láttam a kormány felszólítására a főváros felé 
haladó szovjet csapatokat.

A Kossuth rádió rövid időközökben állandóan megismétli felszólítását a 
rend helyreállítására és jelenti, hogy a felkelők ellenálló csoportjait úgyszólván 
teljesen felszámolták, hogy az ellenforradalmárok kis csoportokban behúzód
nak a házak kapuiba és menekülnek a városból. A tüntetések azonban tovább 
tartanak. Erőteljesen követelik: Gerőnek menni kell -  addig nem tágítunk.

A rádió felszólítja a tüntetőket, hogy ne gátolják az ellenforradalmi csopor
tok felszámolását és ürítsék ki az utcákat, térjenek haza vagy tartózkodjanak 
munkahelyükön.

Érthető tehát, hogy milyen lelkesedést váltott ki a tüntető tömegben és a 
magyar népben Gerő Ernő felmentése az első párttitkári tisztségből. A tömeg 
ugyanis fogadta az tyonnan megválasztott Politikai Bizottság és a kormány 
felhívását, hogy tűzze ki a házakra a nemzetiszín lobogót. Ez a jelmondat ma 
reggelig hivatalosan ellenforradalmi ténykedés volt, ma azonban az ország füg
getlenségét és önállóságát hivatott hirdetni. A tömegek már október 23-án 
este követelték, akkor, amikor a Központi Vezetőség ülésezett.

Ma már megállapíthatjuk, hogy a harcot lényegében elfojtották, azonban 
a tüntetések tovább folynak. Itteni vélemények szerint a harc részbeni elfojtá
sa nem a tankok és ágyúk beavatkozásának az eredménye, hanem a tüntetők 
által erőteljesen követelt és a vezetőségben bekövetkezett változások hatása.

Értesülésünk szerint a tüntetők arra kényszerítették a vezetőséget, hogy ha
tározottan vesse el a haladó és a maradi erők szándékolt egyezkedését, és vi
lágosan foglaljon állást az ország élete demokratizálásáért, a függetlenségért 
és az önállóságért.

Azt hiszem, azzal jellemezhetem legjobban a dolgozó ember érzelmeit, ha 
elmondom annak az öregembernek a kijelentését, akivel még Gerő felmenté
se előtt az úton találkoztam. Megkérdeztem tőle, hogy mi történik errefelé. 
Azt válaszolta: „Fiam, most az egyszer igazán haza akarunk menni, de úgy látszik, 
nem sikerül.”

Felhozok még egy példát egy parasztasszonyról, aki szintén Gerő leváltása 
előtt szólt hozzám, miközben a mellettünk elvonuló tankokat nézte: „Csak az



a baj -  mondta -  hogy mi, parasztok itt, a faluban nem vagyunk elég szerve
zettek, és nem segíthetünk Nagy Imrének.”

Pápai Zoltán Kossuth-díjas mezőgazdasági kutató, a Bács-Kiskun megyei 
Hazafias Népfront elnöke, országgyűlési képviselő többek között a következő
ket mondta beszélgetés közben: „Véleményem szerint nem lett volna szabad, 
hogy véres harcokra kerüljön sor. Nem is történt volna meg, ha a párt Közpon
ti Vezetősége, illetve a Politikai Bizottság idejében levonja a már tíz nap óta 
zajló belpolitikai eseményekből a szükséges tanulságot. Mindez nem történt 
volna meg, ha tudomásul veszi és megszívleli a lentről jövő jelzéseket. Vélemé
nyem szerint Gerő elvtárs kedd esti rádióbeszédétől egészen mást várt az ország 
népe. Nem vagyok hivatásos politikus, és nem ismerem a politikai élet kulissza- 
titkait, de az a véleményem, hogy a kedd esti beszéd alaposan elmérgesítette 
a helyzetet Budapesten.

Az események most is, tudósításom készítése közben, állandóan mozgásban 
vannak és további változások is várhatók. A nép megvan elégedve Kádár János 
nyilatkozatával, hogy az ország az egyenlőség, egyenjogúság és be nem avatko
zás alapján kívánja rendezni viszonyát a Szovjetunióval, és Nagy Imre bejelen
tésével, hogy a rend helyreállítása után a szovjet csapatok visszavonását kérik. 

Este 7 órakor ismét átmegyünk Magyarországra, egyelőre Kecskemétig.
Apró Mátyás

Kádár János rádióbeszéde
Tegnap a délutáni órákban Kádár János beszédet mondott a budapesti 

rádió mikrofonjába. Bejelentette, hogy a párt Politikai Bizottsága súlyos helyzet
ben bízta meg a Központi Vezetőség első titkári tisztségével. „A súlyos helyzet
nek -  mondotta -, amelybe kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek 
keverednek benne. Ifjúságunk egy része békésen indult, és a részvevők nagy 
többségének céljaiban becsületes felvonulásába néhány óra múlva a bekapcso
lódott népellenes ellenforradalmi elemek szándéka szerint a népi demokrácia 
az állam hatalma ellen irányuló fegyveres támadássá fajult.”

Tudatta, hogy a pártvezetőség elhatározta, hogy a fegyveres támadást min
den lehetséges eszközzel visszaverik. „A dolgozó nép, a munkásosztály, a paraszt
ság népköztársaságunkban megtestesült hatalma -  folytatta -  számunkra szent, 
és szent kell hogy legyen mindenki számára, aki nem kívánja vissza népünk 
nyakára a régi igát, a tőkések és a bankárok, a nagybirtokosok uralmát. Ez a 
fegyveres támadás vérontást, pusztítást és súlyos anyagi károkat okozott és



fog okozni mindaddig, amíg egcsz dolgozó népünk segítségével teljesen végét 
nem vetjük.”

Ezután a párt Központi Vezetősége nevében az egész néphez, elsősorban 
a főváros népéhez fordult és támogatását kérte a feladat megoldásában. Majd 
a következőket mondotta: „A párt vezetését az az eltökélt szándék hatja át, hogy 
a rend mielőbbi helyreállítása után kerülgetés nélkül nyíltan szembenézzen 
mindazokkal az égető kérdésekkel, amelyek megoldása halaszthatatlanná vált. 
Mindezeket a feladatokat a párt, állami és társadalmi életünk demokratizmu
sának útján a reális lehetőségek figyelembevételével és késlekedés nélkül akar
juk megoldani.” Végül elmondta, hogy a párt Központi Vezetősége javasolja 
a kormánynak, hogy amint helyreállították a rendet, a Szovjetunió és Magyar- 
ország között teljes egyenjogúság, baráti együttműködés és az internaciona
lizmus szellemében folytasson tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a két szoci
alista ország közötti kérdések minkét fél számára igazságos rendezésére. „Mun
kások, kommunista elvtársak, legyetek állhatatosak és szilárdak, védjétek meg 
a népi hatalom rendjét, szocialista államunkat, a dolgozó nép jövőjét” -  fejez
te be beszédét Kádár János.

Nagy Imre tegnapi beszéde
Közvetlenül utána Nagy Imre szólalt meg a rádióban:
„Kisszámú ellenforradalmár felbujtó népköztársaságunk rendje ellen fegyve

res támadást indított -  mondotta -  amelyet Budapest dolgozóinak egy része 
az ország helyzete felett érzett elkeseredése következtében támogatott. Ezt az 
elkeseredést fokozták a múlt súlyos politikai és gazdasági hibái, amelyek helyre
hozását a nép általános óhaja feltétlenül megköveteli.”

Ezután elmondta, hogy a vezetés alatt álló kormány elhatározta, hogy' az 
eseményekből a legmesszemenőbben levonja a tanulságot. A rend helyreállítá
sa után összehívják az országgyűlést, és a miniszterelnök benyújtja reformprog
ramját, amely minden fontos kérdést felölel. Bejelentette, hogy kormánya 
tárgyalásokat kezdeményez a Szovjetunióval a két ország közötti kapcsolatokról, 
a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról. Ezt pedig a ma
gyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, a pártok és a szocialista 
országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függedenség alapján kívánják meg
oldani. Bejelentette, hogy' a szovjet csapatok beavatkozását a létérdek tette szük
ségessé, és a rend helyreállítása után haladéktalanul visszarendelik őket. Ki
jelentette, hogy' akik nem az államrendszer megdöntésére fogtak fegyvert és



a harcot haladéktalanul beszüntetik, azokkal szemben, a megbékélés szellemé
ben, nagylelkűséget tanúsítanak, és nem alkalmazzák a statáriális eljárást. Ellen
ben szigorúan megbüntetik azokat, akik továbbra is fegyverrel támadnak, gyújto
gatnak és fosztogatnak. Végül hangoztatta, hogy be kell fejezni a tragikus 
harcot, és meg kell szüntetni a hiábavaló vérontást.

Támadás a Szabad Nép ellen
A budapesti rádió bejelentése szerint a Szabad Nép című lap sem tegnap

előtt, sem tegnap reggel nem jelent meg. A rádió tudatta, hogy tegnap a déli 
órákban azonban árusították a lapot. A hír szerint a lap szerkesztőségét és 
nyomdáját kedden este megtámadták. A nyomdászok és az újságírók a támadás 
közben is folytatták munkájukat, éjféltájt azonban a támadóknak sikerült betör
ni az épületbe, miután előzőleg felgyújtották a Szabad Nép könyvesboltját.

Tegnap a nyomda folytatta munkáját. Az épület körül még harcok folytak 
és az elkészített lapot nem tudták átadni a terjesztőknek. A tegnap megjelent 
újság értesítéseket közöl az utóbbi két nap eseményeiről.

A Petőfi Kör felszólítása
A budapesti rádió híre szerint a Belügyminisztérium tegnap délután jelen

tette, hogy a Baross utca és környékén fegyveresek megtámadtak arra járó gyalo
gosokat. Hasonló hírek érkeztek a város több más részéből is. A minisztéri
um ismételten felszólította a lakosságot, téijen haza, és ne tegye ki magát ve
szélynek.

A Magyar Távirati Iroda alkalmazottai üdvözletüket küldték az MDP Politi
kai Bizottságának abból az alkalomból, hogy Kádár Jánost megválasztották első 
titkárnak.

A Petőfi Kör nevében felszólították az ifjúságot, hogy térjen vissza a munká
hoz és a tanuláshoz, és ne ontson drága embervért. Az ifjúság készüljön fel -  
mondja a felhívás -  az igazi demokrácia építésére, a szocializmus magyar út
jára és vesse bizalmát Nagy Imre kormányába.

A támadók tömegesen leteszik a fegyvert
A Kossuth rádió tegnap reggel 4 órás jelentése szerint Budapesten a helyzet 

lényegesen javult a megelőző esthez mérten. 5.30 órakor azt jelentette, hogy 
a támadók tömegesen leteszik a fegyvert és szétszélednek. Egyes csoportok Sorok
sár felé vonulnak vissza. Egy fosztogatócsoport teherkocsikon átkelt a Dunán, és 
a nyugati határ irányába haladt. Intézkedéseket tettek, hogy a határőrség feltar



tóztassa őket. Budapesten csak néhány fegyveres csoport harcolt a Rákóczi úton, 
a Magdolna utcában, a vasútállomás környékén és a Ferencvárosban. A rádióhí
rek szerint a közbiztonsági szervek rövidesen lefegyverzik az említett csoportokat.

A stúdió körül még harcolnak
Ugyancsak a Kossuth rádió reggeli adása szerint a stúdió körül még tartot

tak a harcok. A támadók kisebb csoportjai folytatták a lövöldözést. Remélhető
leg -  mondotta a bemondó -  a reggeli órákig teljesen megtisztítják a rádió stú
dióját. Kisebb, néhány emberből álló csoportok kószálnak az utcákon, vagy' a 
kapualjakban helyezkedtek el, az éjszaka és a hajnal sötétjét arra használták ki, 
hogy lövöldözzenek. A hadsereg és a rendőrség egységei átfésülik a várost, és 
a nappal beállta után felszámolják az ellenállást tanúsító támadókat.

1956. október 27., szombat
• Az MDP KV Politikai Bizottságának reggeli ülésén véglegesítik az uj kormány 

összetételét.
• A minisztertanács elnöke a lakosság ellátásának biztosítására közellátási 

kormánybiztosságot alakít.
• Csepelen az AVH-sok segítségével visszafoglalják a rendőrkapitányságot.
• A Corvin közi felkelők fegyverszünetről tárgyalnak. Követeléseik között sze

repel a szovjet csapatok kivonása, a Varsói Szerződésből való kilépés, a sza
bad választások megtartása és Veres Péter miniszterelnökké való kinevezése.

• Tiszakécskén vadászgép lő a tüntető tömegre.
• Neves írók és művészek memorandumot intéznek a kormányhoz, melyben 

követelik a nemzeti demokratikus törekvések támogatását.
• Az éjszaka folyamán Nagy Imre és Kádár János tárgyalásokat folytatnak a 

szovjet megbízottakkal.
• Az ország minden részében munkástanácsok alakulnak.
• Csepelen és a XIII. kerületben fegyveres munkászászlóaljat alakítanak a 

„munkáshatalom és a népi demokratikus rend megvédésére”.

A központi pártvezetőség nyilatkozata
Nem enyhül a magyarországi helyzet 

Magyar Szó, XIII. év i 294. (3855.) sz.

Kiküldött szerkesztőnk jelenti, hogy az előző napokhoz mérten a helyzet 
nem enyhült, és a lakosság izgatottsága tovább tart.



A pártvezetőség délután rádión közvetített kiáltványának hatását nem lehet 
fölmérni, sem annak, hogy a rádióba többször bejelentett új kormánylista 
beolvasása elmaradt. A pártvezetőség érezhető huzavonája mindenképpen 
megnehezíti a helyzetet.

Általános amnesztia tegnap éjjel 10 óráig
A budapesti rádió tegnap este közvetítette az MDP Központi Vezetősége 

és a kormány felhívását a rend helyreállításáért küzdő fegyveres erőkhöz. Felhív
ták őket, tegyenek meg mindent a vérontás megszüntetésére. A kormányt az 
a cél vezérli, hogy egyetlen jóhiszemű ember se essék áldozatul, ezért a megbé
kélés jegyében kiterjesztette az amnesztiát mindazokra, akik tegnap este 22 
óráig megadták magukat.

Felszólították a katonaságot, hogy a Párt és a kormány utasítása szerint jár
jon el, és emberségesen bánjon azokkal, akik a megszabott határidőig leteszik 
a fegyvert, és utána bocsássák őket szabadon. A határidő letelte után -  mondja 
végül a felhívás -  kíméletlenül le kell számolni azokkal, akik folytatják a harcot 
a néphatalom ellen.

A budapesti rádió jelentése szerint a főváros harmadik kerületében több 
fegyveres csoport letette a fegyvert és élt az amnesztiarendelettel. Miután letet
ték a fegyvert, hazabocsátották őket.

A Központi Vezetőség nyilatkozata
A budapesti rádió bemondója tegnap délután a mikrofonba olvasta a Ma

gyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozatát:
A két világháború óta nem voltak ilyen tragikus napjai hazánknak. Testvér

harc dúl hazánk fővárosában. Ezrekre tehető a sebesültek, és százakra a halot
tak száma. Haladéktalanul véget kell vetnünk a vérontásnak. Ennek biztosítá
sára a Központi Vezetőség a következő intézkedéseket teszi:

Először, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége javaslattal fordul 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnökségéhez, hogy tegyen előter
jesztést népköztársaságunk elnöki tanácsához új nemzeti kormány választásá
ra. Ez a kormány arra hivatott, hogy maradéktalanul jóvátegye a múlt hibáit és 
bűneit, és az egész nemzetre támaszkodva megoldásra segítse népünk minden 
jogos követelését. Népünk kimeríthetetlen erejével megteremti a jólét, a füg
getlenség és a szocialista demokrácia szabad országát. A Központi Vezetőség, 
Nagy Imre elvtárs vezetésével, a legszélesebb nemzeti alapon megalakuló kor
mány tagjaira javaslatot tesz.



Másodszor, az új kormány tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal, hogy 
a függetlenség, a teljes egyenjogúság és a belügyekbe való be nem avatkozás 
alapján rendezze az országaink közötti viszonyt. Ennek első lépéseként a rend 
helyreállítása után a szovjet csapatok haladéktalanul visszatérnek támaszpont
jaikra. Magyarország és a Szovjetunió teljes egyenjogúsága megfelel mindkét 
ország érdekének, mert csak ezen az alapon épülhet fel a valóban testvéri és 
megbonthatatlan magyar-szovjet barátság. Ezen az alapon alakul most újjá 
Lengyelország és a Szovjetunió viszonya.

Harmadszor, a Központi Vezetőség helyesnek tartja az üzemi munkástaná
csok megválasztását a szakszervezeti szervek közreműködésével. A munkás
osztályjogos anyagi követelésének kielégítése érdekében béremelést kell vég
rehajtani. Ennek mértékére anyagi lehetőségeinkhez képest maximális erőfe
szítéseket kell tenni, mindenekelőtt az alacsony keresetűeknél kell végrehajta
ni. A kormány a harcban való részv ételért amnesztiát ad a fegyveres harc minden 
résztvevőjének. Ennek egyetlen feltétele a fegyverek azonnali, de legkésőbb 
ma este 10 óráig való letétele.

Ötödször, a Központi Vezetőség és a kormány nem hagy kétséget az iránt, 
hogy a szocialista demokrácia talaján áll, de ugyanakkor szilárd elhatározása, 
hogy megvédi népi demokráciánk vívmányait, és nem tágít a szocializmus ügyé
től. Programja alkalmas minden becsületes magyar hazafi egyesítésére. A 
Központi Vezetőség nem feledkezik meg arról, hogy vannak népi demokrá
ciánknak elkeseredett és mindenre elszánt ellenségei, és felhívja a kommunis
tákat, a magyar dolgozókat, mindenekelőtt a munkásokat, a fegyveres erőket, 
a volt partizánokat, a néphatalom szilárd oltalmazok, hogy azokat, akik népköz- 
társaságunk államhatalma ellen fegyverrel támadnak, ha a megadott határidő
ig nem teszik le a fegyvert, kíméletlenül semmisítsék meg.

Hatodszor, a rend helyreállítása után haladéktalanul hozzáfogunk mind
azoknak a változásoknak kidolgozásához, melyeket népgazdaságunk irányítá
sa, a mezőgazdasági politika, a népfrontpolitika és pártunk vezetése, valamint 
egész munkája terén meg kell valósítanunk, hogy a szocialista demokrácia elvei 
teljes mértékben érvényesüljenek. Az egész néppel folytatott eszmecsere útján 
előkészítjük és megvalósítjuk a demokratikus és szocialista, az önálló és függet
len Magyarország nagy nemzeti programját.

A nemzet egysége, testvériesülése örökre váltsa fel az öldöklő testvérharc 
e tragikus korszakát. Hegedjenek be a sebek, amelyeket önmagunkon ejtettünk. 
Ha élni akarunk, új életet kell kezdenünk. Csak rajtunk múlik, hogy a szörnyű



megpróbáltatások után a belső béke, a félelem nélküli élet, a jólétet teremtő 
termelőmunka, a szabadság, a jog és az igazság legyen népünk osztályrésze.

Éljen a független, demokratikus és szocialista Magyarország!
Budapest, 1956. okt. 26.

A lengyel és magyar eseményekről
A külügyi államtitkárság sajtóértekezlete

Magyar Szó, XIII. évf. 294. (3855.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG: Branko Draskovic a külügyi államtitkárság 
tegnapi rendes sajtóértekezletén a következőket mondotta a lengyelországi 
helyzetről: A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Vezetőségének VIII. 
plénuma, amely, mint ismeretes, megválasztotta az új vezetőséget, élén Vladislav 
Gomulkával, több messze ható döntést hozott az ország életének további demok
ratizálásáról.

Ezzel Lengyelországban létrejött az elengedhetetlen feltétele és lehetősé
ge annak, hogy a szocializmus fejlődése új és erős lendületet kapjon.

Különös jelentőségű az a tény, hogy a legutóbbi lengyelországi események 
igazolták a lengyel munkásosztály magas öntudatát és a lengyel nép egységét.

A magyarországi eseményekkel kapcsolatban a következőket mondotta:
Nagy* Imre miniszterelnök és Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártja teg

nap megválasztott első titkára nyilatkozatai és beszédei képet adnak a Buda
pesten lejátszódó eseményekről és az eseményeket előidéző okokról.

Ezekből a nyilatkozatokból kitűnik az is, hogy az, amit a mai vezetőség szük
ségesnek tart megtenni, a széles néprétegek követelésének vonalán mozog.

Arra a kérdésre, hogyjugoszlávia hogyan tekint a szovjet csapatok ma
gyarországi beavatkozására, Draskovic a következő választ adta: „Ha idejében 
számoltak volna a tragikus budapesti eseményekhez vezető okokkal, akkor 
meggyőződésünk szerint ezekre az eseményekre nem került volna sor.”

Végül a külügyi államtitkárság szóvivője elmondta, hogy az algériai mozga
lom öt vezetőjének letartóztatása kétségtelenül joggal keltett aggodalmat a 
világközvéleményben, és csak megnehezíti az algériai-francia viszony rendezését.

Budapest ellátását szolgáló rendelkezések
Magyar Szó, XIII. évf. 294. (3855.) sz.

A budapesti rádió tegnapi jelentése szerint a kormány felszólította az élel
miszercikkeket gyártó üzemek, kenyérgyárak és pékműhelyek vezetőit és alkal



mazottait, hogy 10 és 15 óra között tartsák nyitva az üzleteket és segítsék a lakos
ság ellátását.

A pénzügyminiszter elrendelte, hogy a gyárak, vállalatok és az állami intéz
mények igyekezzenek a munkásoknak és az alkalmazottaknak fizetést, illetve 
megfelelő előleget adni.

Megengedték a házak elhagyását
A Kossuth rádió adása szerint a belügyminiszter elrendelte, hogy a lassan 

helyreálló rend lehetővé tette a főváros lakosságának, hogy délelőtt 10 óra és 
délután 3 óra között kimenjen az utcára, és beszerezze a szükséges ellátási cik
keket. A rádió közölte, hogy az időpont esetleges meghosszabbítását később je
lentik. Ez azonban elmaradt.

Munkástanács az Egyesült Izzóban
A budapesti rádió szerint tegnap délután az újpesti Egyesült Izzó villanyé

gőgyárban megalakult az első munkástanács. A bejelentő után a bemondó név 
szerint felolvasta a munkástanács tagjait.

Izgalom Csehszlovákiában
Az Újvidéki Rádió tudósítójának telefonjelentése

Magyar Szó, XIII. évf. 294. (3855.) sz.

A véres magyarországi zavargások nagy izgalmat keltettek a csehszlovák köz
véleményben. A hivatalos körök és a csehszlovák lapok ellenforradalmi puccs
kísérletnek nevezik a már három napja tartó budapesti harcokat, és arról be
szélnek, hogy mindezt a szocializmus ellenségei, tehát Csehszlovákia ellensé
gei robbantották ki. Erről vitatkoznak a pártüléseken, az alapszervezetekben, 
és határozatokban fejezik ki ragaszkodásukat a Csehszlovák Kommunista Párt 
vezetősége iránt. Éberségre, elővigyázatosságra és a proletár internacionaliz
mushoz való hűségre szólítanak fel.

A közvélemény azonban részletesebb tájékoztatást vár a magyarországi ese
ményekről, a vérontás okairól és arról, hogy miért kérték fel a szovjet csapa
tokat a zavargások elfojtására. Kétségtelen, hogy a csehszlovák dolgozók együtt 
éreznek a magyar dolgozókkal abban a kívánságban, hogy a vérontás végül 
szűnjön meg. Csehszlovákiában nagy érdeklődéssel figy elték a magyar és len
gyel politikai élet demokratizálásának folyamatát.



A Szabad Nép tegnapi vezércikke
„Nyugalom és rend kell, elég volt a vérontásból!”

Magyar Szó, XIII. évf. 294. (3855.) sz.

Három napon át vér folyt Budapest utcáin. Legyen vége, legyen rend, nyuga
lom, béke. Valósuljon meg az, amiért olyan sokan meghaltak, amit a magyar 
nép java akar. Magyarország legyen független, demokratikus ország, amely a 
maga magyar útján halad a szocializmus felé. Beszélni fogunk még, mert beszél
nünk kell még az okokról, amelyek a felkelést kiváltották. Beszélni fogunk a 
nyomasztó felelősségről, amely egy népünktől elidegenedett gonosz, a pártái 
nem azonos vezetőklikket terhel. Beszélni fogunk e klikk politikájának hibái
ról, bűneiről és vakságáról. Beszélni fogunk arról, hogy a felkelésben nemcsak 
azok vettek részt, akiket az ország helyzete felett érzett elkeseredés vitt a fegyve
res harcok útjára, hanem valóban ellenforradalmi erők és más rossz elemek 
is. És beszélnünk kell majd arról, hogy a harc tüze, ha nem is volt salakmentes, 
mégis elég erős volt ahhoz, hogy fejlődésünk sok gátját elégesse. Ma még 
másról kell beszélnünk. Nagy Imre miniszterelnöksége, Gerő Ernő leváltása, 
Nagy Imre és Kádár János első nyilatkozatai, a kormány várható átalakítása 
azt mutatja, végre elkezdtük a helyes intézkedéseket. De még sokat, nagyon 
sokat kell cselekednünk, hogy' elmondhassuk: a gyakorlatban is megvalósulnak 
ifjúságunk, dolgozó népünk nemzeti és demokratikus követelései, s hogy 
hozzáláthassunk égető gazdasági, anyagi problémáink megoldásához, a népjó
lét emeléséhez. Ma még arról kell beszélnünk -  bár volna erő olyan meggyőző
déssel és hévvel mondanunk, ahogy' érezzük -, mindehhez nyugalom és rend 
kell. Nyugalom és rend kell, hogy egyetlen élet se vesszen el többé, hogy7 újra 
megtalálják egymást a szülők és a gyermekek, a házastársak és a szerelmesek, 
hogy' begyógyíthassuk a sebeket, megvigasztalhassuk a gyászolókat. Nyugalom 
és rend kell, hogy újra megindulhasson a munka, hogy’ biztosíthassuk Budapest 
élelmiszer-ellátását, rendbe hozhassuk fővárosunkat. Nyugalom és rend kell, 
hogy' Budapestről kivonják a szovjet csapatokat, hazahívják a magyarországi szov
jet haderőt, s igazságosan rendezzék a magyar-szovjet viszonyt. Nyugalom és 
rend kell, mert amnesztia kell. Nyugalom és rend kell, hogy7 a kormány és a nép 
alkotó hazafias programot dolgozhasson ki és hajthasson végre. Bölcs politika 
és megbízható karhatalom a demokratikus tömegek józan követelésének telje
sítésére és teljes határozottság a rendbontókkal szemben. Minderre szükség van 
ahhoz, hogy7 a nyugalmat és a rendet biztosítsuk. Ez a történelmi pillanat paran
csa. Erre fogjon össze a párt, a kormány és minden becsületes magyar hazafi!



1956. október 28., vasárnap
• A Corvin köz ellen hajnalban indított szovjet katonai akció kudarcba fullad.

• Ukrajna irányából újabb szovjet csapatok érkeznek Magyarországra.

• Hattagú pártelnökség alakul Kádár János elnökletével, tagjai Apró Antal, 
Nagy Imre, Münnich Ferenc, Szántó Zoltán és Kiss Károly.

• Az MDP KV Politikai Bizottsága Mikojan és Szuszlov részvételével tartott 
ülésén elfogadja a fordulatot jelentő új politikai platformot. Nagy Imre 
nemzeti demokratikus mozgalomnak nevezte az előző napok történéseit, 
az indokolt követelések teljesítésére tett ígéretet.

• Moszkvában ülést tart az SZKP KB Elnöksége, amelyen a Budapestről vissza
térő Szuszlov is részt vesz. Éles vitát követően Hruscsov javaslatára elfogad
ják az új magyar kormány platformját a szovjet csapatok Budapestről való 
kivonásával együtt.

• 13 óra 20 perckor Nagy Imre a Kossuth rádióban bejelenti az általános tűz
szünetet.

• 14 órakor a Nagy Imre vezette új kormány leteszi az esküt és megtartja 
alakuló ülését.

• 17 óra 25 perckor Nagy Imre a Kossuth rádióban beolvassa az új kormány 
nyilatkozatát. Bejelenti, hogy megegyezés jött létre a szovjet csapatok Buda
pestről történő kivonásáról, valamint ígéretet tesz az AVH megszüntetésére.

• A Népszavában megjelenik a Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnök
sége, az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság és a Magyar írók Szövetségének 
közös kilencpontos felhívása, melynek legfontosabb követelései: amnesz
tia, bizottság felállítása az események okainak feltárására, az AVH megszün
tetése, új nemzeti címer, március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítása.

• Megalakul a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága.

• Az ELTE Bölcsészettudományi Karán megalakul a nemzetőrség.

• Délután Pécsett megkezdődik Baranya megye munkástanács-küldötteinek 
közös értekezlete.

• Az MDP legkompromittáltabb vezetőit -  Gerő Ernőt, Hegedűs Andrást, Pi
ros Lászlót és Bata Istvánt -  Moszkvába szállítják.

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülést tart, amelyen a Szovjetunió ellenszavaza
ta és Jugoszlávia tartózkodása mellett napirendre tűzik a magyarországi 
helyzet megvitatását.



• Légihíd létesül Budapest és Bécs között a gyógyszer- és élelmiszer-segélyszál
lítmányok szállítására.

• XII. Pius pápa enciklikát ad ki, melyben támogatásáról biztosítja a magyaror
szági forradalmat és imát rendel el annak győzelméért.

Megalakult az új magyar kormány
Sok harcoló csoport letette a fegyvert 

Munkástanácsok és munkásőrségek alakulnak
Magyar Szó, XIII. évf. 295. (3856.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a tegnapra virradó éjszaka sokkal nyugod- 
tabban telt el Budapesten, mint az előzőek. Egyes helyeken távoli lövöldözés 
hallatszott. AIX. kerületben az elbarikádozott csoportok néha tüzeltek egyes 
épületekből. A XI. kerületben a mezőgazdasági fakultás épületéből szovjet tan
kokra lőttek és utána általános harc kezdődött.

A hírek szerint tegnapra virradóra 800 felkelő letette a fegyvert a kormány
csapatok előtt. A főváros különböző részein a felkelők csoportokban adják meg 
magukat. AIX. kerületben az éjszaka folyamán megtörték az ellenállást, és teg
nap folytatták az elszigetelt csoportok felszámolását.

Az elmúlt éjszaka, bár nyugodtabb volt az előzőeknél, egyes helyeken a 
fegyveres csoportok még mindig lövöldöztek a lakóházakból. Az I. és a X. kerü
letben kisebb méretű lövöldözés volt.

A budapesti gyárak munkásai munkástanácsokat alakítanak, és munkás
őrségeket formálnak, hogy megvédjék gy áraikat.

A kormánycsapatok megkezdték a kormány felhívásának eleget nem tevő 
felkelők felszámolását. Egyes hírek szerint a X. kerületben délután helyreállt 
a rend.

A Kossuth rádió jelentése szerint a XI. kerületi gyárakban munkástanácso
kat alakítottak. Ideiglenes munkástanács alakult a Csepel Autógyárban is.

A budapesti egyetemi város egyetemistái lakásaikban tartózkodnak.
Mint jelentettük, a kormány felhívta a felkelőket, hogy tegnapelőtt este 22 

óráig tegyék le a fegyvert, és ebben az esetben amnesztiát kapnak. A határidő 
letelte után megkezdték a felkelőcsoportok felszámolását. Az akció még tart.

Az új kormány
A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Dolgozók Pártjának Közpon

ti Vezetősége és a Hazafias Népfront országos elnöksége javaslatára a Magyar



Népköztársaság elnöki tanácsa kinevezte az új magyar kormányt. A miniszter- 
tanács elnöke Nagy Imre, alelnökci Apró Antal, Bognár József és Erdei Ferenc.

A kormány többi tagja: tárca nélküli miniszter Tildy Zoltán, külügyminisz
ter Horváth Imre, belügyminiszter Münnich Ferenc, honvédelmi miniszter 
Janza Károly, mezőgazdasági miniszter Kovács Béla, pénzügyminiszter Pósa Ist
ván, igazságügy-miniszter Molnár Erik, fémipari és gépészeti miniszter Csergő 
János, egészségiig)! miniszter Babics Antal egyetemi tanár, bányászati és energe
tikai miniszter Czottner Sándor, külkereskedelmi miniszter Bognár József, ke
reskedelmi miniszter TauszJános, vegyipari miniszter Szabó Gergely, könnyű
ipari miniszter Nagy Imréné, a kommunális ügyek minisztere Nezvál Ferenc, 
az állami birtokok minisztere Ribjanszki Miklós, élelmiszer-feldolgozó ipari mi
niszter Nyers Rezső, felvásárlási miniszter Gyenes Antal, építészeti miniszter 
Apró Antal, közlekedési és postaminiszter Bebrics Lajos, közoktatásiig)! minisz
ter Lukács György és iskolaiig)! miniszter Kónya Albert.

Az országos terviroda elnökévé Kis Árpádot nevezték ki. Az új kormány tag
jai tegnap reggel letették az esküt és átvették tisztségüket.

Házelhagyási tilalom
Tegnap reggel öt órakor a Kossuth rádió közölte a magyar fegyveres erők 

főparancsnokának napiparancsát, amely meghosszabbítja a kimenési tilalmat. 
Napiparancs szerint a város lakói csak a legszükségesebb élelmiszercikkek 
beszerzésére hagyhatják el lakóházaikat és legfeljebb délelőtt tíz óráig. Figyel
meztettek arra, hogy a fegyveres erők tüzelnek minden három embernél na
gyobb csoportra.

Az eldobott fegyverek beszolgáltatása
A budapesti rádió jelentése szerint a fővárosban folyik a rend helyreállítá

sa. A rádió beszámolt arról, bog)' a felkelők az utcákon, a kapualjakban vagy a 
lakóházakban hagyják fegyvereiket. Ezzel kapcsolatban felhívták a lakosságot, 
hogy a fegyvereket szolgáltassák be, vagy7 pedig értesítsék a rendőrséget és a 
katonaságot. A budapesti rádió figyelmezteti a lakosságot, hogy ne üljön fel 
az elszaporodott álhíreknek.

A budapesti rádió legújabb jelentése szerint a magyar fővárosban lassan hely
reáll a rend. AVI. kerületben nyugalom van. Valamennyi telefonközpont dol
gozik. A föld alatti telefonkábelek és a telefonközpontok nem szenvedtek na
gyobb kárt.
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Magyar Szó 1956. október 28. 
Megalakult az új magyar kormány



A budapesti városi tanács közleménye elismeréssel adózik a kereskedelmi 
hálózat és az élelmiszer-feldolgozó ipar munkásainak és alkalmazottainak és 
hangsúlyozza, hogy gyakran életük veszélyeztetésével biztosították a vizet, a 
gázt és a villanyáramot a város számára. Egyben felhívta a házfelelősöket, hogy 
zárják be a kapukat, mert a szétvert fegyveres felkelőcsoportok helyenként 
lövöldöznek és fosztogatnak.

Délután a budapesti rádió közölte Münnich Ferenc új belügyminiszter paran
csát is, amely elvárja, hogy a minisztériumok valamennyi tisztviselője és szerve 
az eddigi öntudattal és felelősséggel végzi munkáját.

Munkás-katona tanácsok Szolnokon
A budapesti rádió jelentése szerint Szolnokon, Budapesttől 100 kilométer

re keletre egyes fegyveres csoportok zavargásokat idéztek elő, és felforgató 
tevékenységet kezdeményeztek. A rend helyreállítására a városban munkás-ka
tona tanácsok alakultak. A tanácsok elnökévé Rónay alezredest nevezték ki. 
A munkás-katona tanácsok egységei a felfegyverzett munkások segítségével 
lefegyverzik a felforgatókat.

Nagy Imre küldöttségeket fogadott
A Kossuth rádió jelentése szerint Inota község háromtagú küldöttsége 

felkereste Nagy Imre miniszterelnököt és átadta az alumíniumkombinát dolgo
zóinak követelését. A küldöttséghez csatlakozott a November 7. gyár küldöttsé
ge is.

A küldöttség tagjai a Kossuth rádió útján közölték inotai munkatársaikkal, 
hogy a kormány nagyjából elfogadta követeléseiket és egyes követelésekről ké
sőbb tárgyal. Visszatérésük után beszámolnak látogatásuk eredményeiről.

A budapesti fémipari kombinát is delegációt küldött a minisztertanács 
elnökéhez. A rádió végül bejelentette, hogy Inota küldöttsége 15 kocsi élelmi
szert hozott Budapest lakóinak.

A szakszervezeti tanács közleménye a munkástanácsokról
A budapesti rádió közölte a Szakszervezetek Országos Tanácsának közlemé

nyét, mely szerint a magyarországi üzemeket igazgatásra átadják a munkások
nak és valamennyi üzemben munkástanácsot alakítanak. Ezen kívül a szakszer
vezet ígéri, hogy az új kormány emeli az alacsony munkabéreket és felhívja a 
munkásokat, hogy kezdjék meg a termelést és segítsék a kormányt az új, sza
bad, demokratikus, szocializmust építő Magyarország építésében.



A szakszervezet a mérnökökhöz fordul és közli velük, hogy Nagy Imre 
kormánya a gazdaság átszervezésének minden kérdésében kikéri majd a nép 
véleményét, és a fontos technikai kérdésekről tanácskozik a mérnökökkel. Fel
hívja őket, hogy támogassák Nagy Imre kormányát.

Röplapok és fegyveres csapatok a vidéken
A budapesti rádió 12 órakor közölte, hogy Budapesten nagyjából megtör

ték a fegyveres csoportok ellenállását, és most van folyamatban három nagyobb 
csoport felszámolása. A magyar hadsereg egységei a szovjet csapatokkal együtt 
megtisztítják az utcákat és összegyűjtik az eldobált fegyvereket. A rend teljes 
helyreállításáig érvényben marad a kimenési tilalom.

A rádió beszámol arról is, hogy az ország belsejében fegyveres csoportok 
kiszabadították a börtönből a rabokat, akik most veszélyeztetik a békés lakosság 
életét és vagyonát. így Oroszlányban több száz elítéltet kiengedtek, és azok 
most fosztogatnak a környéken.

Figyelmeztet arra, hogy a felkelők Pesten és az ország belsejében röpirato- 
kat szórnak, hogy ezzel zavart keltsenek. Felszólítja a lakosságot, hogy ne higgye
nek a röpiratoknak, amelyek nem állnak összhangban Nagy Imre miniszter- 
elnök nyilatkozatával, vagy az MDP Központi Vezetőségének deklarációjával.

Lengyel segély Budapestnek
A budapesti rádió jelentése szerint a lengyel kormány nagy mennyiségű 

gyógyszert és vért küldött Budapestre.
A Nemzetközi Vöröskereszt is értesítette a Magyar Vöröskeresztet, hogy 

több ország segélyt ajánlott fel Budapestnek. A Magyar Vöröskereszt az ajánla
tot köszönettel elfogadta.

Az USA, Anglia és Franciaország a Biztonsági Tanács elé 
terjeszti a magyarországi eseményeket

Magyar Szó, XIII. év i 295. (3856.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP:
Nagy-Britannia, Franciaország és az USA a Biztonsági Tanács ülésének sür

gős összehívását követelte a magyarországi események megtárgyalására. A 
Biztonsági Tanács elnökéhez intézett levélben a három nyugati nagyhatalom 
figyelmeztet a „külföldi haderő magyarországi akciójával előidézett helyzetre 
és a magyar nép jogának elfojtására”.



Adalékok a magyar és lengyel eseményekhez
Sepilov nyilatkozata

Magyar Szó, XIII. évf. 295. (3856.) sz.

A budapesti zavargásokról szóló első TASZSZ-jelentések után Sepilov kül
ügyminiszter nyilatkozott a magyar és lengyel eseményekről. Az Acker és Spaak 
belga államférfiak tiszteletére adott vacsorán a külügyminiszter kijelentette a 
belga újságírók előtt, hogy Lengyelországban nehézségek merültek fel ugyan, 
de a nép megtalálja leküzdésük útját. Kiemelte, hogy egész Lengyelországban 
megerősödött az együttműködés eszméje és a hazafias lendület is.

Magyarországról szólva Sepilov kijelentette, hogy ott a fejlődés irányát sok 
tényező befolyásolta. Az elégedetlenségeknek több oka van, de elsősorban az or
szág anyagi nehézségei és az adminisztratív bürokratikus módszerek váltották ki.

A szovjet külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország népe széles körű 
demokratizációt követel. Az utóbbi napokban az ifjúság és az egyetemi hallga
tók is tüntettek. Jelentkeztek olyan erők -  mondotta Sepilov -  amelyek megkí
sérelték, hogy a tüntetéseket népellenes célok megvalósítására használják ki.

Elmondhatjuk, hogy ezek ellenforradalmi elemek voltak -  mondotta, és rá
mutatott, hogy ezek az elemek népgyűlést szerveztek, és régóta előkészített za
vargásokat idéztek elő. Az volt a céljuk, hogy elfoglaljanak egyes intézményeket, 
elsősorban a rádióállomást. A kormány arra kényszerült, hogy a rend helyreál
lítása érdekében erőszakos eszközökhöz nyúljon, felhívással fordult a hadsereg
hez és az állambiztonsági szervekhez. Mivel az események azzal fenyegettek -  
mondotta Sepilov -  hogy az országban a széthúzó erők válnak úrrá, a magyar 
kormány a szovjet csapatok segítségét kérte. Olyan értesüléseket kaptunk -  
fejezte be Sepilov -  hogy a Központi Vezetőség Politikai Bizottságának ülé
sén Gerő Ernő eddigi első titkár beadta lemondását, és hogy első titkárrá Ká
dárt választották meg. A Föld azonban forog -  mondotta nyilatkozata végén 
Sepilov a köréje gyűlt újságíróknak.

Az Olasz KP véleménye
Az olasz kommunisták véleménye szerint sajnálatos jelenség az, hogy a magyar 

kormány nem volt képes saját erőivel visszautasítani az ellenforradalmi támadást, 
hanem az a felfogás vált úrrá, hogy a néphatalom és a szocialista államrend védel
mére szovjet segítséget kérjen -  állapította meg az Olasz Kommunista Párt ve
zetősége. Ez a Magyar Dolgozók Pártjának szemmel látható gyengeségét bizo
nyítja, de ez nem befolyásolhatja felfogásunkat, hogy az ellenforradalmi táma



dásnak meg kellett történnie, és hogy azt le is küzdötték. Ha valamilyen szeren
csétlenség folytán ez a támadás sikerrel járt volna, az a magyar nép számára a 
reakció és a polgárháború szörnyű és véres időszakát nyitotta volna meg. Az 
olasz kommunisták kifejezik óhajukat, hogy az ellenforradalom letörése után 
a magyar nép minél előbb hozzákezdjen a szocializmus békés építéséhez.

1956. október 29., hétfő
• A Szabad Nép első alkalommal jelenik meg a Kossuth-címerrel. A Hajnalo- 

dik című vezércikk mellett a lap közli a Lengyel Egyesült Munkáspárt üdvöz
letét és a vérontás beszüntetésére vonatkozó felhívását.

• Münnich Ferenc belügyminiszter bejelenti, hogy7 új, demokratikus rendőr
ség alakul.

• Nagy Imre a pártközpontból átteszi székhelyét a Parlamentbe, ezzel az az 
ország politikai központjává válik.

• Janza Károly honvédelmi miniszter tárgyal a felkelőcsoportok vezetőivel. 
A megállapodás értelmében a szovjet csapatok kivonását követően a felke
lők a magyar hatóságoknak átadják fegyvereiket, és részt vesznek az újjászer
veződő rendőrséggel a rend helyreállításában.

• A székesfehérvári szovjet különleges gépesített hadtest megkezdi a kivonu
lást Budapestről.

• Izrael megtámadja Egyiptomot, amivel kezdetét veszi a szuezi háború.
• Este Dudás József vezetésével elfoglalják a Szabad Nép székházát, amelyet 

a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány központjává nyilvánítanak.
• A Szabad Nép hasábjain az Értelmiség Forradalmi Bizottsága tíz pontban 

közli programját, melynek legfontosabb kitételei a következők: a kapcsola
tok rendezése a Szovjetunióval az egyenlőség elvén, a szovjet csapatok kivo
nása az ország területéről, a hátrányos külkereskedelmi szerződések hatá
lyon kívül helyezése, szabad választások megtartása, munkásigazgatás beve
zetése, a beszolgáltatási rendszer megszüntetése, október 23-a nemzeti ün
neppé nyilvánítása.

• Dulles amerikai külügyminiszter Hmscsovhoz intézett üzenetében leszöge
zi, hogy az Egyesült Államok nem tekinti potenciális katonai szövetségesnek 
a kelet-európai államokat.

• Ausztria az ENSZ-hez folyamodik a magyarországi vérontás megszünteté
sének érdekében, egyben jelzi, hogy közvetítői szerepet vállal.

• Varsóban szimpátiatüntetést tartanak a magyar nagykövetség előtt: a felke
lés mártírjainak emlékére virágokat helyeznek el.



Budapesten mindinkább helyreáll a rend
A helyzet vidéken még íendezetlen 

Kivonulnak a szovjet csapatok Budapestről
(Magyarországi telefonjelrtés)

Magyar Szó, XIII. évf. 296. (3857.) sz.

Kecskemét, 1956. október 28.
Kétnapi bekerítés után ma végre sikerült kitörnünk nekünk, jugoszláv újság

íróknak a harci gyűrűből, hogy olvasóinkat értesítsük legalább dióhéjban a ma
gyarországi események újabb fejleményeiről. Most ismét innen, Horgosról 
jelentkezünk.

A magyarországi események a napokban újabb fejleményekhez vezettek. 
Ennek jellemző tünete, hogy Pesten háromnapos csatározás után lassan elcsen
desedik minden. A város egyes részein itt-ott még hallatszik puskadörgés vagy 
gépfegyverkattogás. A rend helyreállításában most már nemcsak a honvédség, 
a rendőrség és a szovjet csapatok vesznek részt, hanem a felfegyverzett munkás
ság és ifjúság is. így például tegnap Angyalföldön, azaz Budapest XIII. kerü
letében megalakult a munkásbrigád, amelynek fő feladata segíteni a rend hely
reállítását és leküzdeni, azaz összefogdosni azokat az ellenforradalmi elemeket, 
akik az ország dolgozó népének, ifjúságának és munkásságának becsületes har
cát az ország szocializálásáért, saját reakciós céljaikra akarták kihasználni.

A Budapestről elmenekült ellenforradalmi elemek most szétszóródtak a vi
déki falvakban és városokban, ahol a faluk és városok lakosságának megmozdu
lását akarják kihasználni a maguk reakciós céljaira.

Milyen események játszódnak le a vidéken?
A pesti események hírére a vidéki községek és városok lakossága is szolida

ritást vállalva a pesti harcos munkásság és ifjúság megmozdulásával, tömeggyűlé
seken fejtik ki jogos követeléseiket az ország életének demokratizálására, a füg
getlenség megteremtésére és a múlt minden negatív maradványának minél előb
bi eltüntetésére, valamint a dolgozó emberek jogainak törvényes biztosítására.

A vidéki községek és városok lakossága, közöttük Kecskemét lakossága is
-  ahol a napokban tartózkodtunk és szemtanúi voltunk az itt lejátszódott esemé
nyeknek -  tömeggyűlésen adott hangot jogos követeléseinek. A nagygyűlésen 
jóindulatú tömeg gyűlt össze. Egyes zavarosban halászó bűnözők, néhány részeg
-  ahogy itt hívják őket: huligán, munkakerülő vérszemet kapva a kínálkozó ga- 
rázdálkodási alkalmon, kiszabadította a börtönből hasonszőrű társait. Ezek az



tán felbátorodtak a tömeg passzív magatartását látva, és kirakatokat vertek be, 
utcai elárusítóbódékat fordítottak fel, élelmiszerüzleteket fosztottak ki, köny
vesboltokból könyveket hordtak az utcára és gyújtottak fel (magyar klassziku
sok műveit is). Később pedig sikerült felkavarni a kedélyeket, letépték a lo
bogóról a köztársasági címert, a vörös csillagot, követelték a hatalom átvételét.

Mindez délután történt. Az esti órákban ezeket az elemeket egy kisebb 
ellenforradalmi csoport felfegyverezte és megkezdődött a lövöldözés. A város 
nagyobb épületeinek tetejéről, padlásairól, a templom tornyából lövöldöztek 
a honvédségre és a rendőrségre. A honvédség alakulatai pénteken egész éjjel 
és szombaton egész nap harcban álltak a körülbelül 500 főre növekedett csőcse
lékcsoporttal. Háromszázat közülük elfogtak, a többi pedig még ma, vasárnap 
is harcol, amikor ajelentést írom egy kecskeméti ház szobájának padlóján. Dö
rögnek az ágyúk, kattognak a gépfegyverek.

A kis ellenforradalmi szervezet politikai csoportja élén Horthynak egy 
volt vezérkari ezredese áll, akit egy pincében fogtak el golyószóróval a kezében. 
Ilyen reakciós eszmei osztályellenség állt egyes helyeken a csőcselék garázdál
kodása mögött.

Mindent egybevetve megállapítható, hogy a vidéki megmozdulásokban, 
melyek alapjában véve becsületes szándékkal kezdődtek, és óriási jelentősé
gűek lesznek a magyar dolgozó nép történetében, szocialistaellenes elemek 
is részt vettek és ezek is hozzájárultak a felesleges vérontáshoz. Ez annál is in
kább tragikus, mert az új kormány, a tömegmegmozdulás eredményeként, 
olyan széles alapokon épül fel, és személyi összetételében is garancia arra, hogy 
a nép jogos követeléseit megvalósítja, mert a maga programját is az iQúság és 
munkásság által benyújtott követelések meghallgatásával építette fel.

Nem szabad elhallgatni azonban, hogy néhány helyen a becsületes tömeg- 
megmozdulást a reakciónak sikerült részben saját szolgálatába állítania és 
megalakítani valamilyen forradalmi tanácsokat, gyanús múltú, szocialistaelle
nes elemeket is szóhoz juttatva, azaz beválasztva. így' történt Debrecenben és 
Veszprémben is. Legtöbb helyen azonban, ahol a tömegek éberek maradtak, 
a munkás-katona forradalmi tanácsok tiszták maradtak és hozzáláttak a rend 
helyreállításához, a termelés megindításához, a rendbontók ártalmatlanná 
tételéhez. Ez a helyzet például Székesfehérvárott, Miskolcon és Szolnokon.

Az eseményekkel egy időben a gyárak munkássága hozzálátott a munkás- 
tanácsok alakításához. A munkástanácsok fő feladata a termelés megszerve
zése és a gyár megvédése. A forradalmi tanácsokat az új kormány mind ez



ideig nem támogatja, viszont az üzemekben és gyárakban megalakult munkás- 
tanácsokat teljes mértékben támogatja.

Az eseményekben megmutatkozott a bürokratikus pártpolitika minden hi
ányossága, mert a helyi pártvezetők, a múlt tanítása alapján, a legtöbb helyen 
különváltan éltek a tömegektől, és most sem tudták feltalálni magukat, ezért 
nem véletlen, hogy éppúgy, mint a felelős vezetés kompromittált tagjainak, a 
tömeg nyomására távozniuk kellett lokális járási vág)' megyei viszonylatban is 
az ilyen elszakadtaknak.

A négy-öt napos vérontás után mindinkább helyreáll a rend és kezdődik a 
normális élet.

A Nagy Imre és Kádár János vezetésével kidolgozott kormány- és pártprog
ram bizonyára nagymértékben hozzájárni ehhez. , 'W ' '7 07 J Apró Mátyás

Új kormánynyilatkozat a magyarországi eseményekről
Nagy Imre rádióbeszéde 

Magyar Szó, XIII. évi. 296. (3857.) sz.
A budapesti rádió tegnap esti közlése szerint Nagy Imre, a Magyar Népköz- 

társaság minisztertanácsának elnöke kormánynyilatkozatot olvasott fel a rádió
ban az utóbbi napok tragikus magyarországi eseményeiről, amelyekben „az el
múlt évtized szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes következményei” nyilvánul
tak meg.

Nagy Imre kijelentette, hogy Magyarország történelme során a sors nem 
fukarkodott a népünket és nemzetünket sújtó csapásokkal. De ilyen megráz
kódtatást hazánk talán még sohasem élt át. A kormány elítéli azokat a néze
teket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom vol
na. Kétségtelen, hogy úgy', ahogy minden nagy7 népmegmozduláskor történ
ni szokott, az elmúlt napokat is felhasználták kártékony elemek közönséges 
bűncselekmények elkövetésére. Tény az is -  folytatta a továbbiakban -  hogy 
reakciós ellenforradalmi elemek is bekapcsolódtak, igyekeztek az eseménye
ket felhasználni a népi demokratikus rendszer megdöntésére. De az is vitatha
tatlan, hogy ezekben a megmozdulásokban elemi erővel bontakozott ki egy7 
nagy, egész népünket átfogó és eggyé forrasztó nemzeti demokratikus moz
galom. Ez a mozgalom célul tűzte ki, hogy biztosítsa nemzeti függetlensé
günket, önállóságunkat és szuverenitásunkat, kibontakoztassa társadalmi, gazda
sági, politikai életünk demokratizmusát, mert csak ez lehet a szocializmus alap
ja hazánkban.



Ezt a nagy megmozdulást -  mondotta a miniszterelnök -  az elmúlt történel
mi korszak súlyos bűnei robbantották ki. A helyzetet még súlyosabbá tette, hogy 
a vezetőség szinte a legutóbbi időkig nem szánta rá magát arra, hogy végle
gesen szakítson a régi bűnös politikával. Főleg ez vezetett a tragikus testvérhar
choz, oly sok hazafi pusztulásához mindkét oldalon. E harcok közepette megszü
letett a demokratikus nemzeti egység, függetlenség és szocializmus kormánya, 
amely a népakarat igazi kifejezőjévé fog válni. Ez a kormány szilárd elhatározása.

Az új kormány, támaszkodva a nép erejére és ellenőrzésére, abban a remény
ben, hogy a nép teljes bizalmát megnyeri, nyomban hozzákezd a nép jogos kö
veteléseinek megvalósításához. A kormány munkáját hallatlanul nehéz kö
rülmények között kezdi el. A múlt örökségeként reánk maradt igen komoly 
gazdasági helyzet még súlyosabbá vált az elmúlt napok harcai következtében. 
Nagyon nehezek lesznek az előttünk álló hónapok is. A kormány tisztán látja 
munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk súlyos anyagi helyzetét. A 
kormány elsősorban a harcos magyar munkásosztályra kíván támaszkodni, 
de természetesen támaszkodni óhajt az egész dolgozó népre.

Nagy Imre hozzátette, hogy széles körű program kidolgozását határozták 
el, melynek keretében a munkásság megelégedésére rendezni kívánják a régi 
jogos követeléseket és kérelmeket, többek között a bér- és normakérdést, a mi
nimális bérek alsó határának és a legalacsonyabb nyugdíjak felemelését, figye
lembe véve a munkában eltöltött éveket és a családi pótlék növelését. A kormány, 
hogy a rendkívül súlyos lakáshelyzeten segítsen, a legmesszemenőbben támo
gatni fogja, hogy állami, szövetkezeti és magánkezdeményezésből minél több 
lakást építsenek. A kormány üdvözli az üzemi dolgozók kezdeményezését az 
üzemi demokrácia kiszélesítésére, helyesli a munkástanácsok megalakítását. A 
kormány erélyes kézzel véget vet a termelőszövetkezeti mozgalom és a tagosí
tás során elkövetett súlyos törvénytelenségeknek, nagyszabású tervet dolgoz 
ki az elhanyagolt és fejlődésben elmaradott mezőgazdasági termelés fellendíté
sére, termelőszövetkezeti és egyéni gazdaságok termelésének felvirágoztatá
sára, a termelési kedv helyreállítására. A kormány bátran épít a munkás, paraszt 
és diákifjúságra, az egyetemistákra, teret nyújt kezdeményezésüknek a megtisz
tuló politikai közéletben és rajta lesz, hogy az életbe induló fiatalok minél jobb 
anyagi körülmények közé kerüljenek.

A kormány felkarolja a nép kezdeményezésére létrejött új demokratikus 
önkormányzati formákat, arra fog törekedni, hogy azokat beiktassa az állami
gazgatásba.



A kormány a további vérontás megszüntetése és a békés kibontakozás bizto
sítása érdekében elrendelte az általános, azonnali tűzszünetet. Utasította a fegy
veres erőket, hogy csak akkor tüzeljenek, ha megtámadják őket. Ugyanakkor 
felhívja mindazokat, akik fegyvert fogtak, hogy tartózkodjanak minden harci 
cselekménytől, és fegyverüket haladéktalanul szolgáltassák be. A rend védelmé
re és a közbiztonság helyreállítására haladéktalanul megalakul az új karhata
lom a honvédség és a rendőrség alakulataiból, valamint munkások és az ifjúság 
felfegyverzett osztagaiból. A magyar kormány megállapodott a szovjet kormány
nyal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről, 
s az új karhatalom megalakulásával egyidejűleg elhagyják a város területét.

A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság 
és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állo
másozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság szellemében, 
a szocialista országok közötti egyenjogúság és nemzeti függetlenség alapján. A 
rend helyreállítása után egységes ty államrendőrséget szerveznek és az Állam
védelmi Hatóságot megszüntetik. Nagy Imre kijelentette, hogy senkinek semmi
féle bántódása nem eshet amiatt, hogy a fegyveres harcokban részt vett. A 
kormányjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé, hogy az ország címere ismét a 
Kossuth-címer legyen, hogy március 15-ét ismét nemzeű ünneppé nyilvánítsák.

Nagy Imre beszéde végén ezeket mondotta: „A keserűség és a harc óráiban 
az ember hajlamos arra, hogy az elmúlt 12 esztendőnek csak a sötét oldalát lás
sa. De ne engedjük tisztánlátásunkat elhomályosítani. Ennek a 12 esztendőnek 
vannak történelmi jelentőségű, maradandó, eltörölhetetlen eredményei, ame
lyeket ti, magyar munkások, parasztok, értelmiségiek, a Magyar Dolgozók Pártjá
nak vezetésével, kemény és áldozatos munkátokkal hoztatok létre. Megiyhodó 
népköztársaságunk számít arra az erőre és önfeláldozásra, amelyet ti az alkotó 
munkában megmutattatok, amely hazánk jobb jövőjének legfőbb biztosítéka.”

Tűzszünetet rendelt el a kormány
A Baranya megyei munkástanácsok értekezlete bizalmat 

szavazott a kormánynak
Magvar Szó, XIII. évi. 296. (3857.) sz.

A budapesti rádió híre szerint a Magyar Népköztársaság kormánya ma dé
lután az újabb vérontások elkerülése és a békés kibontakozás biztosítása érde
kében azonnali tűzszünetet rendelt el. A fegyveres erőket utasították, hogy csak 
akkor lőjenek, ha megtámadják őket.



A budapesti rádió másik hírében közli, hogy tegnap Pécsett megkezdődött 
a Baranya megye területén megválasztott munkástanácsok értekezlete. Az érte
kezlet a megye munkássága nevében bizalmat szavazott az új kormánynak.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 
üléséről kiadott közlemény

Magyar Szó, XIII. évf. 296. (3857.) sz.
A budapesti rádió közölte, hogy a Magyar Dolgozók Pártja Központi Veze

tősége 1956. október 28-án délelőtt ülést tartott. Megtárgyalta a politikai 
helyzetet és a következő határozatot hozta:

A Központi Vezetőség helyesli a Magyar Népköztársaság kormányának mai 
nyilatkozatát. Felhívja a párt minden szervezetét és minden tagját, hogy segít
sék elő a nyilatkozatban foglaltak megvalósítását. A Központi Vezetőség, tekin
tettel az előállott rendkívüli helyzetre, a harmadik pártkongresszustól a párt 
vezetésére kapott felhatalmazást egy hattagú pártelnökségre ruházta át, amely
nek elnöke Kádár János elvtárs, tagjai a következők: Apró Antal, Kiss Károly, 
Münnich Ferenc, Nagy Imre és Szántó Zoltán elvtársak. A pártelnökség felha
talmazása a lehető legrövidebb idő alatt összehívandó negyedik pártkongresszu
sig érvényes. A párt elnöksége munkájában a Központi Vezetőségre és a Politi
kai Bizottságra támaszkodik.

A kibontakozás felé
Magyar Szó, XIII. évf. 296. (3857.) sz.

Az esti órákban tették közzé a hírt, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának Köz
ponti Vezetősége átruházta jogkörét egy pártelnökségre, és hogy jóváhagyta 
Nagy Imre miniszterelnök legújabb kormánynyilatkozatát. Ez a két esemény 
részben új helyzetet teremt Magyarországon, és utat mutat a kibontakozás felé.

Az elégedetlenség és elkeseredés Magyarországon már régóta változásokat 
követel. A változások elodázása, a dolgozók jogos követeléseinek kisemmizé- 
se vezetett végül is az elmúlt napok tragikus, véres eseményeihez. Az előállt 
tragikus helyzetet lehetetlen volt úgy rendezni, hogy fasiszta ellenforradalmi 
megmozdulásnak bélyegzik, és katonai kérdésként kezelik. Pedig így cseleke
dett az első napokban az akkori vezetőség.

A végsőkig válságos és bonyolult helyzetben csak akkor tárult ki a kivezető 
út, amikor Nagy Imre kormánya tényleg hivatalba lépett, amikor a kormány 
programjában és nyilatkozataiban napvilágot láttak a dolgozók lényeges köve-



telesei, és amikor már lehetetlen volt nem félreállítani az útból azokat a veze
tőket, akik a múlt gyászos Rákosi-korszaknak bűneit tetézték az utóbbi két 
hét bűneivel.

A kibontakozás még sok bonyodalmat, erőfeszítést és megpróbáltatást tar
togat. De a kibontakozás felé vezető út megnyílt. Biztosítékok erre a nyilvános
ságra hozott szándékok, továbbá az a tény, hogy az új vezetőség, Kádár János
sal és Nagy Imrével az élen, a magyar társadalom leghaladóbb erőinek tevő
leges közreműködését veszi igénybe, és hogy cselekvésében a fő támasz a nép 
ereje és ellenőrzése. j

A magyar kormány jegyzéke az ENSZ-hez
Magyar Szó, XIII. évf. 296. (3857.) sz.

Magyarország képviselője az Egyesült Nemzetek Szervezetében átadta az 
ENSZ főtitkárának a magyar kormány jegyzékét, amely hangsúlyozza, hogy 
az 1956. október 22-e utáni magyarországi események a Magyar Népköztársa
ság kizárólagos belügyét képezik, nem veszélyeztetik a világbékét, és nem tartoz
nak az Egyesült Nemzetek hatáskörébe.

Vérplazmaszállítmány Lengyelországból
Magyar Szó, XIII. évf. 296. (3857.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG:
A varsói rádió közlése szerint az Egészségügyi Minisztérium úgy értesült, 

hogy a magyarországi zavargások áldozatai számára 700 kilogramm vérplazmát 
szállító repülőgép szerencsésen földet ért Budapesten. Lengyelországban újabb 
gyógyszerszállítmányt készítenek elő. Vérplazmán kívül antibiotikumokat, széru
mokat, kötszereket és egyebet szállítanak Magyarországra.

A Szabad Ifjúság felszólítása
Magyar Szó, XIII. évi. 296. (3857.) sz.

Budapesti rádiójelentések szerint a Szabad Ifjúság című lap vezércikkében 
felszólítja a magyar ifjúságot, hogy álljon a nemzeti egység kormánya és Nagy 
Imre mellé. A vezércikk megállapítja, hogy a Magyar Dolgozók Pártja vezető
ségéből eltávolították a Rákosi-politika azon követőit, akik hibát hibára halmoz
tak. A lap hangsúlyozza, hogy ma a Magyar Dolgozók Pártja élén Kádár János 
egykori angyalföldi munkás, a népi jogok kipróbált harcosa áll, aki éveket 
töltött Rákosi börtönében.



A Szabad Ifjúság felszólítja az ifjakat, hogy tegyenek meg mindent a béke, 
a rend helyreállítása, a jobb élet megvalósítása érdekében. A lap hangsúlyozza, 
hogy a nép és a Párt vezetésével kezébe vette az ország sorsának irányítását és 
megszilárdítja a dolgozók szocialista hatalmát.

Az egyetemi forradalmi tanács felhívása
A budapesti rádió tegnap reggel beolvasta a honvédelmi miniszter közle

ményét, amely szerint a Honvédelmi Minisztérium és a budapesti egyetem for
radalmi tanácsa felszólítja a még mindig fegyveresen ellenálló személyeket, 
hogy adják át fegyverüket a forradalmi tanács tagjaival helyszínre érkező karha
talmi alakulatoknak. A közlemény hozzáteszi, hogy a honvédelmi miniszter sza
vatolja a felkelőknek, hogy a fegyverletétel után szabadon távozhatnak csa
ládjukhoz vagy munkahelyükre. Ha nem adják át a fegyvert az amnesztia elle
nére és tovább veszélyeztetik felelőtlen lövöldözésükkel a békés polgárok életét 
és a néphadsereg tagjait, az összes következményekért rájuk hárul a felelős
ség -  mondja a közlemény.

Tárgyalások a felkelők és a kormánycsapatok között
A budapesti rádió tegnap reggel hat órakor továbbította a katonai parancs

nokság közleményét, amely szerint tegnapelőtt este tárgyalások kezdődtek a 
felkelők és a kormány fegyveres erői között. A tárgyalást a felkelők kérték.

A rádió egyben jelentette, hogy az elmúlt éjjel a fővárosban nagyjából nyuga
lom volt.

Tegnap kezdődött a vita
A Biztonsági Tanács a „magyarországi helyzetről”

(Állandó tudósítónk telefonjelentése)

Magyar Szó, XIII. évf. 296. (3857.) sz.

New York, október 28.
A Biztonsági Tanács e havi elnöke (a francia delegátus) a három nyugati 

hatalom követelésére ma estére összehívta a Biztonsági Tanács rendkívüli 
ülését a „magyarországi helyzetről”. A megfigyelők szerint az USA, Nagy-Britan- 
nia és Franciaország azért siet vitára bocsátani „az idegen csapatok magyaror
szági akcióját”, s azért kerül sor erre a sürgős vasárnapi ülésre, mert nem 
akarják elszalasztani a helyzetből adódó propagandaelőnyöket. Ugyanis a 
magyarországi jelentések szerint a zavargások szűnnek és Nagy Imre kormánya



ura a helyzetnek. Ugyanakkor a sietségben az is közrejátszik, hogy a három 
nyugati hatalom sürgősen ki akarja kényszeríteni a szavazást az előkészített 
amerikai határozati javaslatról, amelyre a Szovjetunió biztos vétóját várják.

Washingtoni, londoni és párizsi megfigyelők szerint ez a sürgős akció nem 
járhat gyakorlati haszonnal, de erkölcsi előnyt biztosít a Szovjetunióval szem
ben, különösen azokban az országokban, ahol a közvélemény figyelme a nyuga
ti gyarmati domináció elleni harcra összpontosul.

A három nagyhatalom követelését az ENSZ Alapokmányának 34. szakaszá
ra alapozza. Ez a szakasz előirányozza, hogy’ a Biztonsági Tanács vitát indíthat 
minden olyan viszályról vagy helyzetről, amely nemzetközi súrlódásokat eredmé
nyezhet, hogy megállapítsa, vajon a felmerült viszály vagy7 helyzet veszélyezte
ti-e a nemzetközi békét és biztonságot. A nyugati szövetségesek követelésüket 
azzal a szándékkal magyarázzák, hogy el kell ítélni az idegen fegyveres erő 
beavatkozását Magyarország belügyeibe, ám nem sikerült elhárítaniuk azt a be
nyomást, hogy az ő lépésük is ebbe a kategóriába sorolható.

Az amerikai sajtó, tolmácsolva a hivatalos álláspontot, éppen ebben látja 
a három nyugati hatalom pozíciójának gyengeségét.

így7 például a New York Herald Tribüné így7 ír Washingtonból:
A Biztonsági Tanács összehívását inkább propagandahúzásnak tekintik, 

mint tényleges szándéknak, hogy szankciókat szavaztassanak meg vagy kikény- 
szerítsék a szovjet csapatok kivonását Magyarországról. Ennek komoly techni
kai akadályai vannak. Az egyik például az, hogy Oroszországnak engedélye van 
arra, hogy csapatokat tartson a csatlós országokban, és ezek közül eddig egy7 
sem kért nemzetközi beavatkozást.

A New York Times mai száma ezt írja: A propagandajellegű követelésnek 
komoly szépséghibája van. A szovjet csapatok magyarországi állomásozását 
jóváhagyta a varsói egyezmény, amely keleti megfelelője az atlanti egyezmény
nek. Másrészt a szovjet csapatok beavatkozását, legalábbis az eddigi mérték
ben, a magyar kormány kérte olyan formában, mint ahogy7 annak idején a 
görög kormány kérte a brit csapatok bevetését a kommunisták ellen.

Az ENSZ-ben tehát ma kettős vita várható. Először is arról lesz szó, hogy7 
a magyarországi helyzetet egyáltalán napirendre lehet-e tűzni, és azután arról, 
hogy7 az ügyrendi csata megnyerése után mi a tanács további teendője.

Logikusnak tűnik, hogy7 tekintet nélkül a Biztonsági Tanács tagjainak állás
pontjára, meg kell hívni Magyarország képviselőit, hogy terjesszék elő, hogyan 
tekint Budapest, a leginkább érdekelt fél erre a vitára.



A Biztonsági Tanács ez ideig mindössze kétszer tartott rendkívüli ülést 
vasárnap. Először a koreai háború kitörésekor, másodszor pedig a guatemalai 
kormány követelésére, amikor külföldről bevetett fegyveres lázadók kíséreltek 
meg államcsínyt. Ezúttal a delegátusoknak alig marad idejük, hogy tanácskoz
zanak kormányukkal, ezért álláspontjaik úgyszólván óránként változhatnak, 
egészen a New York-i időszámítás szerint délután 4 órára kitűzött ülés kezdetéig.

J. Léd

Külpolitikai tárcánk: az új magyarországi 
vezetők életrajzából

Magyar Szó, XIII. évf. 296. (3857.) sz.
Kádár János, a Magy ar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Politikai Bi

zottságának első titkára 1910-ben született. Foglalkozása munkás, a Magyar 
Kommunista Pártba a háború előtt lépett be. A második világháború idején 
tevékenyen részt vett az ellenállási mozgalomban, egyik élenjáró szervezője. 
1944-ben letartóztatták, éppen akkor, amikor megkísérelte, hogy kapcsolatot 
teremtsen ajugoszláv Népfelszabadító Hadsereggel és partizánegységekkel, és 
hogy szoros együttműködést építsen ki velük. A háború után a Központi Ve
zetőség tagja lett és itt működött letartóztatásáig.

A Magyar Kommunista Párt 1948 és 1951-i kongresszusán kiváló szerve
zőképessége alapján a Politikai Bizottság és a párttitkárság tagjává választották.

Ellenezte elvtársának, Rajk Lászlónak halálos ítéletét, és ezért lemondott 
a belügyminiszteri tárcáról.

1951-ben letartóztatták és vádat emeltek ellene, hogy ellenséges tevékenység 
get folytatott az akkori magyar kormány ellen. A vádirat szerint tevékenysége 
Rajk Lászlóéhoz volt hasonló. 1954-ben rehabilitálták, és szabadon bocsátották.

Kádár János közismert személyiség a budapesti párttagság előtt. Eredményes 
munkát végzett a XIII. kerületi pártbizottságban, később pedig a Pest megyei 
tanács első titkára. Támogatta Nagy Imre miniszterelnök gazdaságpolitikai 
programját még akkor is, amikor Nagy Imrét már leváltották.

1956. július 21-én a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságába és titkár
ságába, később pedig Gerő Ernő akkori főtitkár helyettesévé választották.

Magas tisztségben Kádár János felelősségteljes párt-és tömegszervezeti mun
kát végzett. Kétségtelen, hogy* egyike azoknak, akik a mai Magyarországon a 
legnagyobb népszerűségnek örvendenek, mert határozottan szembeszállt a 
közlemúlt politikájával.



Nagy Imre egyetemi tanár, a magyar politikai, kulturális és közélet kiemel
kedő személyisége, a Tudományos Akadémia tagja, ismét a magyar kormány 
élére került.

Az első világháború után Somogy megyében szervezte a Magyar Kommu
nista Pártot, ahova 1921-ben érkezett a Szovjetunióból. Érdemeket szerzett a 
Magyar Szocialista Párt szervezése és vezetése terén is.

Az elmúlt háború idején, mint a Kossuth rádió szerkesztője a Szovjetunióban 
tartózkodott. A háború befejezése után visszatért az országba. Rábízták a belügy
miniszteri tárcát. Beosztásában azonban nem sokáig maradt meg, mert Ráko
si erélytelennek tartotta. 1947-ben kivált a kormányból és az országgyűlés elnö
ke lett. Ezután ismételten fontosabb kormánymegbízatásokat kapott, 1953-tól 
1955-ig pedig a minisztertanács elnöke és a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bi
zottságának tagja. Rákosival való viszálykodása miatt leváltották a minisztertanács 
elnöki tisztségéről és kizárták a Magyar Dolgozók Pártjából. A közelmúltban ismét 
a minisztertanács elnöke lett és beválasztották a párt Politikai Bizottságába is.

Apró Antal, a minisztertanács elnökhelyettese építőmunkás volt. A Magyar 
Kommunista Pártnak több mint húsz éve tagja. Állandóan Magyarországon élt 
és forradalmi tevékenységet fejtett ki a magyar munkásosztály soraiban. 1935- 
ben nagy építőmunkássztrájkot szervezett. A sztrájk idején együttműködik Rajk 
Lászlóval.

A háború után a Magyar Szakszervezeti Tanács elnöke lett. Széles körű te
vékenységet fejtett ki, hogy megjavítsa a magyar dolgozók helyzetét.

Ezt a munkáját Rákosi opportunizmusnak bélyegezte és azzal vádolta Aprót, 
hogy a szociáldemokrata párt eszmei befolyása alá került. Apró ezt visszauta
sította, és ezért leváltották tisztségéről és kizárták a párt Politikai Bizottságából.

Apró Antal nem békült meg Rákosi politikájával, és a Központi Vezetőség 
1953. júniusi plénumán élesen bírálta parancsuralmi rendszerét és önkényes
kedését. Ezekben a hónapokban Apró Antalt is felvették a Rákosi véleménye 
szerint gyanús elemek listájára, akiket be kell börtönözni.

Bognár József, a minisztertanács elnökhelyettese 1917-ben született Szombat
helyen. Apja mozdonyvezető volt. A budapesti egyetemen elvégezte a bölcsésze
ti fakultást, és már az egyetemen bekapcsolódott a politikai életbe. Mint a 
Kisgazda Párt tagja hamarosan kitűnt politikai képességeivel.

Első ízben 1946-ban, Nagy Ferenc kormányában vállalt miniszteri tárcát. A 
Tájékoztatásügyi Minisztériumot vezette. Ezután hosszabb ideig nem volt tagja 
a kormánynak.



Dr. Münnich Ferenc a Magyar Kommunista Párt régi gárdájába tartozik.
1917-ben az oroszországi hadifoglyok között szervezte a kommunista pártot.
Hazájába való visszatérése után részt vett Kun Béla forradalmában. Mint a nem
zetközi brigád tagja, harcolt a spanyol polgárháborúban is.

Münnich Ferenc jelenleg a Magyar Népköztársaság belgrádi nagykövete.
Rákosi uralma alatt ez a kiemelkedő harcos nem vett részt hazája politikai és
pártéletében, és nem volt tagja a Központi Vezetőségnek sem, ahová csak 1956.
október 24-én választották be.

1956. október 30., kedd
• Folytatódik a szovjet csapatok kivonulása Budapestről. Malinyin hadseregtá

bornok a különleges szovjet hadtest törzsének székhelyét Tökölre helyezi át.

• A minisztertanácson belül Kabinet néven szűkebb testület alakul, melynek 
tagjai Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, valamint állam
miniszteri minőségben Kádár János és Losonczy Géza, míg a Szociáldemok
rata Párt részére egy helyet fenntartanak a testületben.

• 14 óra 30 perckor a rádióban Nagy Imre bejelenti az egypártrendszer meg
szűnését és a koalíciós kormány megalakulását. Tildy Zoltán bejelenti a be
gyűjtési rendszer megszűnését.

• Megkezdődik Függeüen Kisgazdapárt és Petőfi Párt néven a Nemzed Paraszt
párt újjáalakítása.

• Fegyveres csoportok megostromolják és elfoglalják a budapesti pártbizott
ság Köztársaság téri épületét.

• A Demokrata Néppárt 1947-ben megválasztott országgyűlési képviselői Nagy 
Imréhez intézett levelükben bejelentik a párt működésének folytatását.

• Győrben megalakul a Dunántúli Nemzeti Tanács.

• Tildy Zoltán kijelenti: Mindszentyjózsefnek lehetővé kell tenni, hogy ismét 
ellássa hercegprímási teendőit.

• 18 órakor tárgyalások kezdődnek Nagy Imre, a fegyveres felkelők képvi
selői, a nemzeti forradalmi bizottmány tagjai, valamint a forradalmi értel
miség és a diákság képviselői között.

• 22 órakor kiszabadítják Mindszentyjózsef hercegprímást a házi őrizetből.

• A rádió felveszi a Szabad Kossuth Rádió nevet.

• A Magyar Függetlenség nevű lap közli a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizott
mány 25 pontos követelését.



• Elutazik a melbourne-i olimpián résztvevő 150 fős magyar csapat.
• Leváltják Kós Péter magyar ENSZ-megbízottat.

• A szovjet kormány kijelenti, hogy vállalja a kapcsolatok új alapokra helyezé
sét a szocialista országok között.

• Lengyelországban a magyar forradalommal való közösségvállalás jegyében 
tüntetéseket szerveznek.

• Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumban követeli Egyiptomtól a Szue- 
zi-csatorna körzetének kiürítését. Izrael elfoglalja a Sínai-félszigetet és a gá
zai övezetet.

• Ausztria határzárat rendel el az osztrák-magyar határon.

Csodálattal adózunk mindazoknak, 
akik ma Magyarországon a tragikus harcot az 

újjászületés korszakává teszik
Tito főtitkár levele a Magyar Dolgozók Pártjának elnökségéhez

Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.
Josip Broz Tito, a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének főtitkára a Közpon

ti Vezetőség nevében a következő levelet intézte a Magyar Dolgozók Pártja 
elnökségéhez:

Kedves elvtársak,
Jugoszlávia népei és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége már napok óta iz

galommal és aggodalommal figyeli a szomszédos Magyar Népköztársaságban 
lezajló tragikus összeütközésről szóló híreket. Mélyen sajnálják, hogy a felelős 
politikai tényezők hosszú évekig tartó téves és káros politikája ilyen súlyos helyze
tet idézett elő Magyarországon. Ez a politika szakadékot teremtett a dolgozó 
embereknek a szocialista fejlődésre irányuló törekvése és az állami és politi
kai vezetőség tevékenysége között, és végül a fegyveres harcokhoz vezetett.

Az események jelentősége túlnő Magyarország határain, mert közvetlenül 
érinti általában a nemzetközi szocialista fejlődés érdekeit is.

A jugoszláv állami és politikai vezetőség nem kíván beavatkozni a magyar 
munkásmozgalom belügyeibe. De éppen a Magyarországon ma lejátszódó ese
mények jelentősége miatt, a haladó szocialista törekvések és a magyar dolgozó 
nép érdekei iránt érzett szolidaritásból a Jugoszláv Kommunisták Szövetségé
nek Központi Vezetősége felhívja a magyar népet, hogy tegyen meg mindent 
a további vérontás beszüntetésére. Jugoszlávia dolgozói tökéletesen megértik
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a magyar népnek a múlt hibái és gonosztettei felett érzett elkeseredését. Rendkí
vül káros lenne azonban a magyar dolgozók és általában a szocializmus, vala
mint a népek közötti béke érdekeire, ha ez az igazolt elkeseredés aláásná a dol
gozók hitét a szocializmusban és a szocialista demokrácia szükségszerű fejlő
désében. A jugoszláv kommunisták és Jugoszlávia valamennyi dolgozója meg 
van győződve arról, hogy a szocializmus tudatos magyarországi harcosai nem 
engedik ezt meg, s nem engedik meg azt sem, hogy különféle reakciós elemek 
a jelenlegi eseményeket szocializmusellenes céljaikra használják fel. A Jugosz
láv Kommunisták Szövetsége és hazánk valamennyi dolgozója annál mélyebb 
csodálatot érez a szomszédos Magyarország haladó emberei iránt, akik ezek
ben a napokban hatalmas erőfeszítést tesznek, hogy a tragikus harcot az újjá
születés korszakává alakítsák és megvédjék népük szocialista jövőjét.

Ezért a jugoszláv közvélemény egyöntetűen üdvözli az új állami és politikai 
vezetőség megalakulását és a Magyar NK kormányának e hó 28-ai nyilatkozatát. 
Az íy magyar politikai és állami vezetőség politikai programjának lényeges ele
mei, mint például a közélet demokratizálása, a munkásigazgatás és általában 
a demokratikus önigazgatás bevezetése, a szocialista országok viszonyának ren
dezése az egyenrangúság és a szuverenitás tiszteletben tartása alapján, a szov
jet csapatok visszavonására vonatkozó megbeszélések kezdeményezése, valamint 
a magyarországi események reális értékelése a fenti kormánynyilatkozatban 
azt bizonyítja, hogy a jelenlegi állami és politikai vezetőség politikája és a ma
gyar dolgozók igazi szocialista demokratikus törekvései egybeolvadtak.

Ilyen körülmények között minden további vérontás csak kárt okozna a ma
gyar dolgozóknak és a szocializmusnak, csak a reakció és a bürokratikus eltor
zulás céljainak használna. Ezért a jugoszláv kommunisták és Jugoszlávia vala
mennyi dolgozója meg van győződve arról, hogy a magyar munkásosztály, amely 
ilyen magas szocialista öntudatról tett tanúságot, a Magyar Dolgozók Pártja 
és az egész hazaszerető magyar nép véget tud vetni a további testvérharcnak, 
mert ez beláthatatlan következményekkel járna nemcsak Magyarországra, 
hanem az egész nemzetközi munkásmozgalomra nézve is. Jugoszlávia népei, 
a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége sikert kíván ezekben az erőfeszítésekben 
a Magyar Dolgozók Pártja elnökségének, élén Kádár János elvtárssal és Nagy 
Imre elvtárs kormányának, abban a meggyőződésben, hogy a harcias magyar 
munkásosztály az új politikai program alapján és új politikai vezetőségével szo
ros kapcsolatban meg tudja valósítani a magyar nép igaz törekvéseit.

AJugoszláv Kommunisták Szövetségének Központi Vezetősége nevében:
Josip Broz Tito



Majdnem mindenütt megszűnt a lövöldözés
Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint tegnap éjfélkor, a minisztertanács tűz
szünetre vonatkozó döntése után majdnem mindenütt megszűnt a lövöldözés.

A Széna téren Nagy Imre nyilatkozata után a felkelők értekezletet tartottak 
és kijelentették, hogy egyetértenek a kormánynyilatkozattal. Ezután letették 
a fegyvert és elhagyták a teret. A hadsereg, a rendőrség és a felfegyverzett mun
kások mindent megtesznek a rend gyors helyreállításáért.

Mivel a helyzet javult, a Belügyminisztérium megengedte a város lakosságá
nak, hogy 9-16 óráig kijöjjön az utcára, beszerezni az élelmiszercikkeket. A 
csoportosulástilalom azonban továbbra is életben van.

Felhívás a munkára
A budapesti rádió felhívást intézett a budapesti munkásokhoz, hogy jelen

jenek meg munkahelyükön. Többek között felhívták az élelmiszeripari és közle
kedési munkásokat. A rádió egyben közölte, hogy a Dej hajógyár, az Ikarusz 
autógyár ma megkezdi a munkát. Az Egyesült Izzó gyár már megkezdte a ren
des termelést, a vágóhidak pedig biztosítják a húst és zsírt a lakosság számára.

Münnich Ferenc belügyminiszter a rádió útján elismeréssel adózott a mun
kások és a határőrök áldozatkészségének. Egyben elrendelte a határőregységek
nek, hogy továbbra is őrizzék harci készültségüket és biztosítsák Magyarország 
határait.

Megegyezés a kivonulásról
Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.

A magyar Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a felkelők és a kor
mánycsapatok megegyezése alapján a felkelők megkezdték a fegyverek átadá
sát a kormánycsapatoknak. A kiadott közlemény szerint a szovjet csapatok 24 
órával a fegyverletétel után kivonulnak Budapestről.

Dr. Münnich Ferenc belügyminiszter bejelentette, hogy megkezdődött a 
demokratikus rendőrség megszervezése. Az új rendőrségbe a régiek közül csak 
azokat veszik fel, akik ezt kiérdemelték.

A szovjet csapatok megkezdték a kivonulást Budapestről
A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint éjfélkor megkezdődött a szovjet csa

patok kivonulása Budapestről.



Gerő Ernő hívta a szovjet csapatokat
Tegnap Budapestről Varsóba érkezett a Tribuna Ludu állandó tudósító

ja. Nagyjából elmondta, hogy alakult a helyzet Pesten az utóbbi napokban.
Szerinte Gerő Ernő hívta meg a szovjet csapatokat, hogy lépjenek közbe, ami

kor kitört a felkelés. A legnagyobb hiba az volt, hogy kezdetben azt hitték, az 
ellenforradalmi elemek indították a felkelést. Később azonban megállapították, 
hogy a felkelők között nagy számban vannak haladó szocialista emberek, akik az 
ország további demokratizálása és a munkásigazgatás bevezetését követelik.

Egyes hírek szerint Mikojan és Szuszlov Budapestre érkezett.

A lengyel párt felhívása a magyar néphez
Varsóból jelenti a PAP:
A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Vezetősége felhívja a magyar né

pet, hogy vessen véget a vérontásnak. A felhívás szerint a LEMP Központi Veze
tősége ismeri az új kormány programját, nem akar beavatkozni Magyarország 
belügyeibe, de az a véleménye, hogy ez a program összhangban áll a magyar 
nép érdekeivel. Az a véleményünk -  mondja a felhívás -  hogy ezzel a program
mal egyetérthet valamennyi magyar hazafi, beleértve azokat is, akik pillanatnyi
lag még a barikás másik oldalán vannak.

A felhívást Gomulka, a LEMP első titkára és Cirankiewicz, a minisztertanács 
elnöke írta alá.

Jugoszláv segély Magyarországnak
Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.

A Szövetségi Végrehajtó Tanács elhatározta, hogy a Jugoszláv Vöröskereszt 
útján gyógyszer- és egyéb segélyt nyújt a magyarországi Vöröskeresztnek.

Napirenden a magyarországi helyzet
Elhalasztották a Biztonsági Tanács ülését 

Jugoszlávia tartózkodik a szavazástól
Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP:
A Biztonsági Tanács tegnapelőtt este 9 szavazattal a Szovjetunió ellenében 

és Jugoszlávia tartózkodása mellett napirendre tűzte a magyarországi helyzet 
kérdését, majd a vitát bizonytalan időre elhalasztotta.



A szavazást megelőzően Szoboljev szovjet delegátus tiltakozott a kérdés na
pirendre tűzése ellen. Szerinte a három nyugati nagyhatalom tevékenységének 
csak az a célja, hogy „felbátorítsa a fasiszta elemek gonosztevő tevékenységét 
és megbontsa a nemzetközi békét”. Dr. Joze Brilej jugoszláv delegátus szerint 
a magyar kormánynak időt kell adni a béke helyreállítására, és biztosra veszi, 
hogy a magyar kormány és a nép megoldást talál a jelenlegi nehézségekre. 
Ezért a jugoszláv delegáció nem támogatja a kérdés napirendre tűzését.

A szavazás után meginduló vitában Lodge amerikai delegátus felhívta a 
Szovjetuniót, hogy vessen véget magyarországi beavatkozásának és „a magyar 
nép ellen irányuló akciójának”. Szerinte a magyarországi helyzet ellentétben 
áll az ENSZ Alapokmányával. Dixon angol delegátus is arról beszélt, hogy' az 
idegen csapatok beavatkozása ellenkezik az ENSZ Alapokmányával. A francia 
delegátus szerint rögtön véget kell vetni a vérontásnak, és a szovjet csapatoknak 
vissza kell vonulniuk. Szoboljev szovjet delegátus felszólalásában pedig azt állí
totta, hogy a „reakciós ellenforradalmi földalatti mozgalmat” amerikai segítség
gel fegyverezték fel. Az ülés végén dr. Kós magyar delegátus bejelentette, hogy 
még nem kapott utasítást kormányától. Ezután az ülést elhalasztották.

A minisztertanács ülése
Az első intézkedések

Magyar Szó, XIII. évi. 297. (3858.) sz.

A budapesti rádió közleménye szerint Nagy' Imre elnökletével ülést tartott 
az új magyar minisztertanács. Az ülésen jelen volt Dobi István, az elnöki tanács 
elnöke és Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke is. A kiadott közlemény szerint 
a minisztertanács meghallgatta Nagy Imre jelentését a politikai helyzetről és 
jóváhagyta a kormánynyilatkozatot.

Egyben meghallgatták a közellátási kormánybizottság jelentését a lakosság 
élelmiszer-ellátásáról és megadták a szükséges utasításokat. Döntöttek a har
cokban megrongált épületek kijavításáról. A betört ablakok kijavítása érde
kében növelik a hazai üvegtermelést, és külföldről is hoznak be ablaküveget.

Tildy Zoltán tárca nélküli miniszter javaslatára elrendelték a tagosítás be
szüntetését és utasították a Földművelésügyi Minisztériumot a tagosításról szó
ló törvényerejű rendelet módosítására. Döntést hoztak a kisiparosok anyagi el
látásának és adóztatásának módosításáról. Bizottságot alakítottak a beszolgál- 
tatási rendszer módosítására. Kivonták forgalomból a történelem-tankönyve
ket, és utasítást adtak arra, hogy a tankönyvekből töröljék a személyi kultusz



alatt kidolgozott részeket. A Külügyminisztérium az ülés végén beszámolt arról, 
hogy több ország és a Nemzetközi Vöröskereszt segélyt ajánlott fel Magyaror
szágnak. A minisztertanács elfogadta a segélyt.

Határozott lépések
Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.

A tragikus, véres magyarországi eseményeket külföldön igen eltérően ítélik 
meg. Saját kívánságaikból kiindulva vannak, akik úgy akarják elkönyvelni a 
múlt hét eseményeit, mint a szocializmus csődjét Magyarországon. Vannak 
olyan vélemények, amelyek ezt a hatalmas tömeget mozgató eseményt ellenfor
radalmi megmozdulásnak bélyegzik.

Ma már Magyarország miniszterelnöke és pártvezetősége elmondhatja az 
igazságot erről a harcról. Megteheti nem utolsósorban éppen a céltudatos, vér
áldozatos harc következtében. Elutasíthatják a méltaüan megbélyegezést a tra
gikus elesett áldozatok nevében, és a barikád mindkét oldalán küzdő tömegek 
nevében, hisz nagy többségük nem az ország szocialista rendje ellen küzdött, 
hanem azért, hogy azt megszabadítsák sztálinista béklyóitól, hogy az ország 
nemzetközi helyzetét függeden országhoz méltóan, elvszerűen, a szocialista el
vekhez híven rendezzék.

Hogy mi robbantotta ki közvetlenül a véres, tragikus eseményeket, ki 
mindenkinek volt érdekében az, hogy a kedd délutáni pesti tömegmegmoz
dulás ilyen tragikus fordulatot vegyen, arra most nehéz megfelelni, és a jövő
ben is nehezen fogják megállapítani. Egy azonban bizonyos, minden ellenfor
radalmi és reakciós, elzárkózó irányzat ellenére akkor is, amikor az események 
a végsőkig kritikus szakaszhoz értek, a tömegmegmozdulás megőrizte alapvető 
demokratikus és haladójellegét. Ennek megfelelően a kibontakozás csak ak
kor vált lehetővé, amikor négy véres nap után valóban megtörtént az első ha
tározott lépés, hogy elvessék a sztálinista múlt bilincseit, és háttérbe szorítsák 
a Rákosi-féle hitelét vesztett rendszer személyi képviselőit.

Magyarország eddigi tragikus helyzetéből következett, hogy létezhettek ve
zetők, akik nem tudták értékelni, és akik megengedhették maguknak, hogy ne 
tudják értékelni a dolgozó nép demokratikus, szabadságszerető és haladó kíván
ságait és követeléseit. Ma már bekövetkezett a Rákosi-Gerő-féle vezetés és 
politika csődje. Erkölcsileg és politikailag végleg megbukott Magyarországon 
az a sztálini gyakorlat, hogy egy haladó megmozdulást ellenforradalminak 
bélyegezzenek, és idegen fegyveres erőre támaszkodva leszámoljanak vele.



Ha a szocializmus ügye csapásokat is szenvedett, azt nem a tragikus esemé
nyek okozták, hanem az a politika és gyakorlat, amely többek között kirobban
totta ezeket a véres, fájdalmas eseményeket. A magyar nép kívánságának megfe
lelő demokratikus kibontakozással csak nyerhet a szocializmus Magyarországon.

Nagy Imre kormánya és a Kádár János vezetése alatt álló pártelnökség előtt- 
sok nehézség és gádó körülmény tornyosul. De az ország megtette a kibonta
kozás felé az első határozott lépéseket. r j

Moszkvai lapok a magyarországi eseményekről
Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.

Tegnap a moszkvai lapok először közöltek hírmagyarázatot a magyarorszá
gi eseményekről. A cikkek szerint Magyarországon „ellenforradalmi puccsra 
került sor, amelynek az volt a célja, hogy megdöntse a népi demokratikus hatal
mat és a szocialista rendszert”.

A puccsot a szovjet lapok szerint „hosszú idő óta gondosan előkészítették”.
Másrészről a szovjet lapok arról írnak, hogy a magyarországi zavargás „közvet

len következménye egyes imperialista hatalmak aknamunkájának, amelyek 
még mindig nem mondtak le arról, hogy megdöntsék a népi demokratikus 
rendszereket Kelet-Európában és visszaállítsák a kapitalista rendszert”.

Az eseményeket elemezve a szovjet hírmagyarázók azt állítják, hogy „a reak
ciós elemek kihasználták a belső nehézségeket és fegyverrel a kezükben indul
tak a szocialista hatalom megdöntésére, s eközben sikerült elcsábítaniuk a ma
gyar dolgozók egy részét”. j  p

A Szabad Nép válasza a Pravdának
Magyar Szó, XIII. évf. 297. (3858.) sz.

A budapesti rádióban tegnap felolvasták a Szabad Nép cikkét, a lap fele
letét a moszkvai Pravda Népellenes kaland Magyarországon című írására. A 
Szabad Nép megállapítja, hogy az, ami Budapesten történt, nem volt sem nép
ellenes és nem volt kaland sem. A továbbiakban azt írja a lap, hogy öt napig 
vérzett Budapest, de „a szívekben a hazaszeretet és demokrácia eszméi éltek, 
a szocialista demokrácia jelszavai túlharsogták a reakciót, az ellenforradalom 
jelszavait. Pest és Buda forradalmi népe szabadságot akart, valódi népszabad
ságot, önkény, terror és félelem nélküli életet”. A nép több kenyeret és nemze
ti függetlenséget követelt. Ez volna-e hát „a népellenes kaland” -  teszi fel a kér
dést a Szabad Nép. Az, ami összeomlott, az a Rákosi-Gerő-klikk uralma volt, 
ez az, ami valóban népellenesnek nevezhető.



Válaszában a Szabad Nép tovább a következőket írja: a Pravda cikke azt ál
lítja, hogy a budapesti lakosság felkelését az angol-amerikai imperialisták akna
munkája váltotta ki. Ez az állítás -  írja a lap -  mélységesen sérti Budapest 
másfélmillió lakosságát, akik testben és lélekben részt vettek a tüntetésekben 
és együtt éreztek vagy egyetértettek a nagy népmegmozdulás hazafias és demok
ratikus céljaival. Ez a tragikus, véres, de egyben felemelő öt napig tartó harc 
nem aknamunka eredménye volt, hanem, sajnos, saját hibák és bűnök váltották 
ki. A lap felrója, hogy nem védték a nemzeti függetlenséget. Az 1848-as márci
usi ifjúság mindenekelőtt a nemzeti függetlenséget követelte, és ez ma is az 
ifjúság legfontosabb követelménye, hogy országuk szabad és független legyen 
és békében és barátságban éljen a Szovjetunióval.

A Pravdának adott válaszában a továbbiakban a következőket írja a Szabad 
Nép: öt napig dúlt a véres testvérháború, hisszük, már véget ért. Megtorlásra 
van szükség, büntetni azokat, akik hatalmukat és életüket féltve előidézték 
ezt a harcot, akik tüzelést rendeltek el a parlament előtt, büntetni kell a tünte
tők közé kevert, börtönből szabadult bűnözőket, büntetni kell majd, de semmi
képpen sem azt kell felszámolni, amiről a Pravda ír. A magyar nép harcát nem 
tudta, és ma már senki sem akaija felszámolni! A harc, ha drága áron is, de 
meghozta gyümölcsét, győzelemre juttatta a szabadság eszméjét, és ezzel meg
hozza a békét, a nyugalmat és az alkotómunka kezdetét -  fejezi be cikkét a Sza
bad Nép.

Gyógyszersegély érkezik Budapestre
Tegnapelőtt este több mint 160 liter vér érkezett repülőgépen Budapestre. 

Az egészségiig)! intézmények már elegendő gyógy- és kötszerrel is rendelkez
nek. Az elmúlt napokban az egészségügyi hálózat 3500 sebesültet részesített 
segélyben, rendkívül súlyos körülmények között. Most azonban már lehetséges 
biztosítani a polgárok egészségvédelmét és a szükséges gyógyszereket. A Kossuth 
rádió szerint az egész ország a sebesültek segítségére sietett.

Külföldről is érkezett segély. Két repülőgép Varsóból vért és gyógyszert szál
lított Budapestre. A Magyar Vöröskereszt felhívására Varsóban és több más len
gyel városban egymásután jelentkeznek az önkéntes véradományozók.

Ezen kívül Bécsből két repülőgép hozta a Nemzetközi Vöröskereszt gyógv- 
és kötszerküldeményét. Továbbá tejport és egyéb konzerveket, élelmiszere
ket hoztak. A Magyar Vöröskereszt kapcsolatba lépett a Nemzetközi Vöröske
reszttel és sürgős vér- és gyógyszerszállítmányt kért több ezer ember számára.



A Magyar Vöröskereszt mindent megtett, hogy a gyógyszert szállító repülőgé
pek leszállhassanak Pesten.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa felhívta a magyar parasztságot, hogy 
liszttel, tejjel, főzelékfélével, burgonyával és egyéb élelmiszerekkel lássa el 
Budapestet. Egyben felhívták a parasztokat, hogy bízzanak az új kormányban 
és programjában.

Alakul a nemzetőrség
A budapesti rádió nyilvánosságra hozta a fővárosi rendőrkapitányság felhí

vását, mely szerint a kormánynyilatkozat alapján elkezdődött a nemzetőrség 
megszervezése. Felhívja a munkástanácsokat, hogy a munkástanácsok révén je
lentkezzenek a nemzetőrségbe. A nemzetőrség feladata -  mondja a felhívás 
-  hogy a munkások a rendőrséggel, a honvédekkel és az egyetemistákkal együtt 
biztosítsák a rendet és biztonságot.

A fővárosi egyetemisták szervezete is felhívja az egyetemistákat, hogy csatla
kozzanak a nemzetőrséghez. A felhívás szerint a kormány eleget tett az ifjú
ság követeléseinek. A szovjet csapatok visszavonulnak, és a rend fenntartását 
a honvédekből, rendőrökből, egyetemistákból és munkásokból álló nemzetőr
ség veszi át.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa is a rend helyreállítására és a nemze
tőrséghez való csatlakozásra hívta fel a munkásokat. A kiadott közlemény szerint 
a nemzetőrség a rend helyreállításáig teljesít szolgálatot.

Elhalasztották a magyar országgyűlés ülését
A budapesti rádió jelentése szerint megalakult az országos nemzeti bizott

ság, hogy egybehangolja a különböző helyi önkormányzati szervek munkáját. 
A bizottság sajtó és rádió útján hozza nyilvánosságra az önkormányzati szervek 
előtt álló feladatokat és szabja meg hatáskörüket.

Ezzel egy időben Rónai Sándor, a magyar országgyűlés elnöke kijelentette, 
hogy elhalasztják a tegnapra összehívott ülést.

A szakszervezet a kormány intézkedéseiről
A magyar Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke nyilatkozatot adott, 

amely szerint az elnökség teljes egészében helyesli Nagy Imre miniszterelnök 
programnyilatkozatát. A budapesti rádió szerint az SZOT elnöksége öröm
mel állapítja meg, hogy a kormány megvalósítja azokat a követeléseket is, ame
lyeket az elnökség néhány hónappal ezelőtt terjesztett elő.



Szegeden a munkástanács vette át a város igazgatását
A Kossuth rádió jelentése szerint Szegeden lelkesen fogadták Nagy Imre kor

mányának megalakulását és a kormánynyilatkozatot. Az ideiglenes városi mun
kástanács közölte, hogy a gyárak és intézmények által alakított ideiglenes váro
si munkástanács átvette a város igazgatását. Csak a katonai intézmények nem 
tartoznak hatásköre alá. A kormánydöntések és utasítások megszegése esetén 
a rendfenntartó közegek az ideiglenes munkástanáccsal együtt biztosítják a 
rendet. A tanács a polgárok javaslatai alapján dolgozza ki programját és rögtön 
a katonai igazgatás megszüntetése után átveszi a közigazgatást is.

1956. október 31., szerda

• Budapesten felfüggesztik a kijárási tilalmat.

• Mikojan és Szuszlov elhagyják Budapestet.

• Király Béla vezérőrnagyot Nagy Imre a Nemzetőrség főparancsnokává, és 
Budapest katonai parancsnokává nevezi ki, Maiéter Pál ezredes lesz a honvé- 
delmiminiszter-helyettes, Kovács István vezérőrnagy pedig vezérkari főnök.

• A Kilián laktanyában Király Béla elnökletével megalakul a Forradalmi Karha
talmi Bizottság.

• A Honvédelmi Minisztériumban megalakul a Forradalmi Honvédelmi 
Bizottmány.

• 8 óra 55 perckor Mindszentyjózsef megérkezik a budai érseki palotába.

• Délben az utolsó szovjet páncélosok is elhagyják Budapestet.

• Az MDP Elnöksége bejelenti a párt feloszlatását, majd Magyar Szocialista 
Munkáspárt néven új pártot alakít.

• Megalakul a Magyar Szociáldemokrata Párt; elnöke Kéthly Anna.

• Újjászerveződik a Nemzeti Parasztpárt, és Németh László javaslatára a Pető
fi Párt nevet veszi fel.

• Újjászerveződik a Magyar Függetlenségi Párt, elnöke Hornyák Tibor.

• Újjászerveződik a Keresztény Demokrata Néppárt, elnöke Mikó Árpád.

• Soltész Jenő vezetésével megalakul a Keresztény Front.

• A Rákóczi téri nagygyűlésen megalakul a Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt.

• Az SZKP KB Elnökségének ülésén döntenek a fegyveres intervencióról, 
aminek előkészítésével Zsukov marsaik bízzák meg.



• Az éjszaka folyamán újabb szovjet csapatok lépik át a magyar-szovjet határt.
• Poznanban a lengyel diákok tömeggyűlést tartanak, melyen támogatásuk

ról biztosítják a magyar népet.

• Diáktüntetések a magyar forradalom mellett Kolozsvárott, Nagyváradon és 
Marosvásárhelyen.

A koalíciós pártok együttműködésére alapozzák 
a kormányzást

Szűkebb kabinet létesült 
Rádiónyilatkozatok a legújabb intézkedésekről

Magyar Szó, XIII. évi. 298. (3859.) sz.

Nagy Imre nyilatkozata:
Nagy Imre, a magyar minisztertanács elnöke tegnap a budapesti rádió mik

rofonja előtt kijelentette, hogy a mind szélesebben kibontakozó forradalom 
és a demokratikus erők hatalmas megmozdulása válaszút elé állította Magyar- 
országot. „A nemzeti kormány -  mondotta Nagy Imre -  a Magyar Dolgozók 
Pártja elnökségével teljes egyetértésben a nemzet életében sorsdöntő elhatáro
zásra jutott és az ország életének további demokratizálása érdekében, az egypárt- 
rendszer megszüntetésével a kormányzást az 1945-ben újjászületett koalíciós 
pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezi.” Ennek megfelelő
en a nemzeti kormányon belül szűkebb kabinetet létesítettek, amelynek tagjai 
Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János, Losonczy 
Géza és a szociáldemokrata párt által kijelölendő személyiség.

A kormány előterjesztést tett a népköztársaság elnöki tanácsának Kádár Já
nos és Losonczy Géza államminiszterré való megválasztására.

Nagy Imre kijelentette, hogy a nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok 
parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Buda
pest területéről és közölte, hogy haladéktalanul megkezdik a tárgyalásokat a 
Szovjetunió kormányával a szovjet csapatoknak az ország területéről való ki
vonulásáról. A miniszterelnök bejelentette, hogy7 a nemzeti kormány elismeri 
a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati szerveket, 
rájuk támaszkodik, és támogatásukat kéri, majd felszólította a magyar népet, 
hogy őrizze meg a forradalom vívmányait, minden erővel biztosítsa a rendet, 
állítsa helyre a nyugalmat és álljon a nemzeti kormány mellé.



Tildy Zoltán bejelentése
Tildy Zoltán tárca nélküli miniszter tegnap este a budapesti rádióban beje

lentette, hogy a magyar kormány visszavonja Köss Péter ENSZ-beli megbíza
tását, és új delegációt küld az ENSZ-be, amely már ennek a kormánynak az 
álláspontját képviseli. Tildy többek között kijelentette, hogy a kormány meg
szünteti az eddigi begyűjtési rendszer hatályát és megvizsgálja a parasztság töb
bi jogos követelését. Az államminiszter felhívta az egyetemi ifjúságot, küldje el 
delegátusait a kormányhoz, amely megbízza majd a fegyveres alakulatok meg
szervezésével. Ezek az alakulatok a hadsereggel és a rendőrséggel felelősek 
lesznek a rend helyreállításáért és a forradalom vívmányainak megvédéséért.

Tildy ismételten felszólította a magyar népet a vérontás beszüntetésére, a 
rend és a béke gyors helyreállítására, és szabad független életet ígért Magyaror
szágnak. „Kicsiny nép vagyunk -  mondotta -  de a magunk országában, magya
rul és szabadon akarunk élni. Békében akarunk élni az egész világgal, külö
nösen szomszédainkkal.” Tildy kifejezte meggyőződését, hogy „a Szovjetunió 
népei és a Szovjetunió vezetői látni fogják, hogy amikor már egy szabad nemzet 
képviselőivel tárgyalnak, mennyire más lesz a viszony, mennyivel szebb lesz a 
megértés, a megbecsülés és a szeretet közöttünk”.

Tildy hangsúlyozta, hogy a kormány biztosítani kívánja a magyar népnek, 
hogy szabadon rendelkezzék jövője felől. Bejelentette a szabad választásokat. 
Ezzel kapcsolatban ismételten felszólította a lakosságot a rend helyreállítására, 
mert „a választásokat már csak az veszélyeztetheti, ha az országban nem tud 
helyreállni a belső békesség”.

Erdei Ferenc rádióbeszéde
Erdei Ferenc magyar miniszterelnök-helyettes tegnap este rádióbeszédet 

tartott, amelyben felszólította a magyar népet, hogy7 a magyar nemzeti forrada
lom építő erőit végleges diadalra juttassa. „A forradalmat -  mondotta Erdei 
-  habozás nélküli határozottsággal meg kell őrizni, elsősorban azoktól, akik 
vissza akarnak térni a régi útra, azoktól, akik anarchiába akarják fullasztani, 
és azoktól, akik a nép és a kivívott népi jogok ellen akaiják fordítani.”

Erdei Ferenc hangsúlyozta, hogy7 a bejelentett célok megvalósításához 
feltétlenül véget kell vetni a testvérháborúnak, majd felszólította a magyar 
parasztpártot, hogy7 álljon a nemzeti kormány melle, és minden erejével vegyen 
részt a Magyarország jövőjéért vívott harcban.



Kádár János nyilatkozata
Kádárjános, a Magyar Dolgozók Pártjának első titkára tegnap esti rádióbe

szédében a következőket mondotta:
Munkatársaim, dolgozó testvéreim, kedves elvtársak! A mély felelősségtől 

áthatva, hogy a testvérharc további vérontásaitól megmentsük népünket, dolgo
zó tömegeinket, kijelentem, hogy azokban a döntésekben, amelyekben a minisz
tertanács elnöksége ma határozott, a Magyar Dolgozók Pártjának elnöksége 
minden egyes tagja egyetértett. Én a magam részéről kijelenthetem azt is, hogy 
az előttem szólottakkal, Nagy Imrével, Tildy Zoltánnal, Erdei Ferenccel teljes 
mértékben egyetértek. A kommunistákhoz szólok, azokhoz a kommunistákhoz, 
akiket a párt soraiba az emberiség haladó eszméje, a szocializmus hozott és 
nem önző egyéni érdek. Képviseljék a mi tiszta, igazságos eszméinket, tiszta, 
igazságos eszközökkel.

Elvtársaim, munkatársaim, pártunkra az elmúlt évek rossz vezetése következ
tében nagy, súlyos terhek, árnyékok feküsznek. Ezektől teljes mértékben tisz
ta lelkiismerettel, bátor, egyenes elhatározással meg kell szabadulni. A párt so
rai meg fognak inogni, de én nem tartok tőle, hogy a tiszta, becsületes lelkű, 
őszinte szándékú kommunisták lesznek hűtlenek az eszméhez. Elhagynak ben
nünket majd azok, akik önző egyéni érdekből, karrierből vagy más szándékból 
csatlakoztak hozzánk. De ettől a tehertől és vezetőségünk egyes személyeinek 
múltbeli bűnei terheitől megszabadulva, ha bizonyos tekintetben elölről is, de 
kedvezőbb, tisztább feltételek között fogunk küzdeni eszméink, népünk, honfi
társaink, hazánkjaváért. Külön kérem minden egyes kommunistát, hogy mutas
son példát, emberhez, kommunistához méltó példát a rend helyreállításában, 
a normális élet megindításában, az élet elemi rendjének megalapozásában 
és az így szerzett becsülettel érdemeljük ki többi honfitársunk tiszteletét is.

Legújabb:
Salaj levele a magyar szakszervezetekhez

Magyar Szó, XIII. évf. 298. (3859.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG:
Duro Salaj ajugoszláv Szakszervezet nevében levelet intézett a magyar szak- 

szervezetekhez. Levelében kifejezte reményét, hogy a tragikus események nem 
okoznak kárt a szocializmus ügyének Magyarországon, hanem új lendületet 
adnak a szocialista demokrácia fejlődésének és javítanak a dolgozók helyzetén.



Ma befejeződik a szovjet csapatok kivonulása Budapestről
A budapesti rádió nyi Iván osságra hozta a Honvédelmi Minisztérium közle

ményét a szovjet csapatok kivonulásáról kötött egyezményről. A közlemény sze
rint tegnap 16 órakor megkezdődött a szovjet csapatok kivonulása Budapestről 
és ma be is fejeződik.

Forradalmi katonatanács alakult
A Kossuth rádió közölte, hogy megalakult Magyarország forradalmi katona- 

tanácsa. A tanács magáévá tette azt a követelést, hogy a szovjet csapatok vonul
janak ki Budapestről és egész Magyarországról. A nép támogatását kéri a 
rend helyreállításához. A közlemény egyben elmondja, hogy a hadsereg éléről 
eltávolítottak több embert, köztük Tóth Lajos, Hazai Jenő és Hídvégi vezér
őrnagyot, valamint Szabó István vezérezredest.

Rádiójelentés a budapesti helyzetről
Magyar Szó, XIII. évf. 298. (3859.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a tegnapra virradó éjszaka a legnyugod
tabb volt az utóbbi hat nap alatt. Csak elvétve volt lövöldözés, de annak sem 
volt áldozata. Néhol tűz ütött ki, de lokalizálták. Lassan rendeződik a főváros 
élelmiszer-ellátása is. Az Elelmiszerfeldolgozó-ipari Minisztérium felhívta a 
munkaközösségeket, hogyjöjjenek munkára és biztosítsák a polgárok akadályta
lan ellátását.

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint tegnapelőtt este a még hát
ramaradt fegyveres csoportok is megkezdték a fegyver letevését a szovjet csapa
tokat felváltó kormánycsapatoknak.

A fővárosban a telefonhálózat rendesen működik. Megkezdték a villamos- 
hálózat kijavítását, a földalatti vasút már megindult, rövidesen megindul az au
tóbuszközlekedés is.

Október 23-tól 28-ig a fővárosi tűzőrség 260 tüzet oltott el. A tűz jelentős 
anyagi kárt okozott, különösen az állami üzletekben. A Nemzeti Múzeum épüle
te is kárt szenvedett, de az épületben elhelyezett Nemzeti Könyvtárat sikerült 
megmenteni. A Nemzeti Színház és a képtárak érintetlenek.

Sok helyről, közöttük Győrből nagyobb mennyiségű élelmiszer és gyógy
szer érkezett a fővárosba. A Belügyminisztérium köszönetét mondott az eddig 
nyújtott segélyért.



Jugoszlávia segítsége a Magyar Vöröskeresztnek
Belgrádból jelenti a TANJUG: A Szövetségi Végrehajtó Tanács, mint jelen

tettük, úgy döntött, hogy a Jugoszláv Vöröskereszt révén két tonna gyógy
szert és kötszert szállít a Magyar Vöröskeresztnek. A szállítmányban lesz kötsz
er, penicillin, sztreptomicin és egyéb antibiotikum, morfium, kodein, sztrofan- 
tin, szulfamid és tetanusz elleni szérum. Ezen kívül egy vagon konzervet és egy 
vagon cukrot szállítunk a Magyar Vöröskeresztnek.

Légi úton érkezik a gyógyszersegély Budapestre
Bécsből jelenti a TANJUG: A hírügynökségek jelentése szerint a Vöröske

reszt szervezetek és egyéb szervezetek segélyt nyújtanak Budapestnek. A párizsi 
rádió jelentése szerint a Nemzetközi Vöröskereszt telefonkapcsolatba lépett 
a Magyar Vöröskereszt budapesti bizottságával.

Lengyelországból eddig összesen három repülőgép érkezett és mintegy 
2800 kg vért és gyógyszert szállított. Újabb szállítmányok rövidesen útnak indul
nak. A varsói lapok felhívták a lakosságot, hogy segítsék Budapest népét és 
gyűjtsenek önkéntes adományokat.

A Londonból érkező hírek szerint az angol légierő 15 repülőgépe Nagy- 
Britanniából elindult, hogy 72 tonna gyógyszert és élelmiszert szállítson Bécsbe 
és innen Magyarországra. A francia Vöröskereszt szintén gyógyszert és élelmi
szert küldött. Az USA-ból a szállító repülőgépek már a harmadik szállítmányt 
hozták.

A nyugatnémet Vöröskereszt 11 teherautót és négy betegszállító autót 
indított útra Magyarország felé. Bécsben most várnak egy vérszállító holland 
repülőgépet. Bécsbe érkezett egy olasz repülőgép is. Antibiotikumokat szállít 
a magyar sebesülteknek. Magából Ausztriából több szállítmány gyógyszert in
dítottak el Pest felé.

Leváltották a budapesti párttitkárt
Magvar Szó, XIII. évf. 298. (3859.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Dolgozók Pártjának budapesti 
bizottsága leváltotta Kovács István eddigi titkárt és helyébe Köböl Józsefet, az 
MDP Politikai Bizottságának tagját választotta. A bizottság felhívta a kommu
nistákat, hogy minden erővel vegyenek részt a rend helyreállításában és a mun
kásosztály hatalmának megvédésében. A fegyverviselésre alkalmas kommu
nistákat felszólítják, hogy rögtön jelentkezzenek a nemzetőrségbe.



A jugoszláv-magyar határon teljes a rend
Magyar Szó, XIII. évf. 298. (3859.) sz.

A JUGOPRESS munkatársának jelentése szerint a magyar határvidéken, 
a román határtól Baranyáig rendes ütemben folyik az élet. Az emberek lassan 
visszatérnek megszokott tevékenységükhöz.

A szegedi kórházba kecskeméti sebesülteket szállítottak.
A polgárok inflációveszélytől tartanak, és az árukereslet erősen megnöveke

dett. Várható, hogy 3-4 napon belül megindul a vasúti forgalom Jugoszlávia 
és Magyarország között.

A határ menti falvakban gyors ütemben folyik az új hatóságok kinevezése.
A bajai és Szeged környéki jugoszláv nemzeti kisebbség a magyar nép többsé

gével együtt harcolt az ország életének demokratizálásáért.
A Balaton és a Duna közötti szakaszon a helyzet még mindig bizonytalan. 

A telefonkapcsolat még nem állt helyre.

Budapest VIII. kerületében magyar csapatok 
váltották fel a szovjet egységeket

A budapesti rádió szerint a Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy Buda
pest VIII. kerületében magyar csapatok váltották fel a szovjet egységeket.

Ebben a kerületben a felkelők estig letették a fegyvert. A szovjet csapatok 
ma folytatják a kivonulást Budapestről, ha a magyar csapatok felváltják őket és 
biztosítják akadálytalan visszavonulásukat. A Honvédelmi Minisztérium felhívta 
a hazafiakat, hogy segítsék a honvédeket a nehéz feladat végrehajtásában.

Sepilov és Zsukov nyilatkozott a magyarországi helyzetről
Magvar Szó, XIII. évf. 298. (3859.) sz.

Moszkvából jelenti a TANJUG: Sepilov szovjet külügyminiszter tegnapelőtt 
este a török nagykövetségen rendezett fogadáson válaszolt a magyarországi 
helyzetre és a szovjet csapatok kivonulására vonatkozó kérdésekre. Arra a 
kérdésre, hogy a szovjet kormány megkapta-e az osztrák kormány üzenetét, 
melyben követeli a tűz beszüntetését Magyarországon -  Sepilov azt válaszol
ta, hogy a szovjet csapatok a magyar kormány kérelmére avatkoztak be, és 
máris beszüntették a tüzet. Hozzátette, hogy a szovjet csapatok kivonulnak Bu
dapestről, mihelyt a felkelők leteszik a fegyvert és megszűnik a veszély.

A felkelés okait fejtegetve hangsúlyozta, számolni kell azzal is, hogy Buda
pesten vannak körök, amelyek követelik az államapparátus munkájának javítá



sát és a nép jólétének emelését. Nem lehet tagadni azt a tényt -  mondotta -  
hogy voltak bürokratikus módszerek és fogyatékosságok az állami és helyi szer
vek munkájában. Komolyan figyelembe kell venni a munkások, parasztok és 
értelmiségiek követelését. Közismert azonban, hogy voltak ellenforradalmá
rok és gonosztevők is, akik mint a magyar kormány nyilatkozata mondja, a nép
hatalom aláásására törekedtek. Épp ezek fogtak fegyvert.

Elmondta, hogy ezek az elemek a felkelésre már régóta készülnek, majd 
így folytatta: „Minél előbb véget ér államellenes és társadalomellenes tevékeny
ségük, minél előbb helyreáll a rend, annál előbb vonulnak vissza támaszpontja
ikra a szovjet csapatok. Ha a fosztogató és gyújtogató gonosztevők leteszik a 
fegyvert, másnap már kivonulnak a szovjet csapatok.”

Az egyik újságíró megjegyzésére, hogy a magyar miniszterelnök megígérte 
a szovjet csapatok kivonulását az egész ország területéről, Sepilov csak annyit mon
dott: „Elmondtam mindent, amit a magyarországi helyzetről mondhattam.” 

Zsukov szovjet honvédelmi miniszter elmondta, hogy a szovjet csapatok a 
magyar kormány kérelmére avatkoztak be. Arra a kérdésre, hogy sok embert 
vesztettek-e a szovjet csapatok, azt válaszolta: nem hiszi, hogy súlyos veszteségek 
egyáltalán lehetnek. Megcáfolta azt a hírt, hogy újabb szovjet csapatok lépték 
át a magyar határt. Hozzátette, hogy a magyarországi helyzet javul. Magyaror
szágon olyan kormány alakult, amely élvezi a mi támogatásunkat, és amelyet 
a magyar nép is elismer -  mondotta.

Végül kijelentette, hogy kormánya nevében nem válaszolhat arra a kérdésre,
hogy a szovjet csapatok visszavonulnak-e Magyarországról.

/
Ujabb sorsdöntő események

Magyar Szó, XIII. é\f. 298. (3859.) sz.
Nagy Imre miniszterelnök vasárnapi nyilatkozata után úgy tűnt, hogy Ma

gyarország megtalálja az utat a demokratikus szocialista kibontakozás felé. Ma
gyarországon megszülettek a munkástanácsok, elvetették az eddigi fejlődés bü
rokratikus eltorzulásait, a lakosság demokratikus haladó követeléseinek nagy 
részét a kormányprogramjába iktatta.

De az ország mély válsága, amely véres zavargásokban csúcsosodott ki, a fegy
verek elnémulása után is tart. Kedd délután bejelentették, hogy koalíciós alapon, 
a kormányon belül szűkebb kabinetet alakítottak és hogy felállítják az egyko
ri baloldali koalíció polgári pártjait. Nagy Imre miniszterelnök „sorsdöntő ese
ménynek” nevezte ezt a lépést.



Ennek a döntésnekjelentőségét nehéz egyelőre külföldről felmérni. Vitán 
felül áll, hogy ez is bizonyítja, milyen mély válságba döntötte az országot a múlt 
időszak bűnös Rákosi-Gerő-vezetésc, és hogy tovább bonyolódik a helyzet a ki
bontakozás szempontjából.

A helyzetet az tette különösen bonyolulttá, hogy elemi erővel robbant ki 
az elégedetlenség és tiltakozás, hogy hatalmas tömegek mozdultak meg akkor, 
amikor a politikai vezetőségen belül tovább tartott a válság és ezért végzete
sen kullogott az események mögött, tág teret engedve a szocialistaellenes erők 
politikai tevékenységének.

Ezért emelte fel szavát Tito elvtárs a JKSZ nevében, a megnyugvás érdeké
ben, támogatva azokat a haladó erőket, akik ezekben a tragikus napokban min
den erejüket latba vetik, hogy megvédjék népük szocialista jövőjét, mert rend
kívül káros lenne, ha az igazolt elkeseredés aláásná a dolgozóknak a szocia
lizmusba és a szocialista demokrácia szükségszerű fejlődésébe vetett hitét.

Ma még, az MDP-t ért válság következtében, a forradalmi magyar munkás- 
osztály politikai súlya az események sodrában nem jutott kellő erővel kifejezés
re. Ez még nem jelenti azt, hogy e tekintetben nem fog változni a helyzet az 
ország politikai válságából kivezető úton.

A csehszlovák kormány távirata a magyar kormányhoz
Magyar Szó, XIII. évi. 298. (3859.) sz.

Prágából jelenti a CTK: A csehszlovák kormány a magyar kormányhoz inté
zett táviratában üdvözölte a kormánv erőfeszítéseit a vérontás beszüntetésej
és a béke helyreállítására. A csehszlovák kormány biztosra veszi, hogy ezek az 
erőfeszítések a magyar nép érdekeit szolgálják, és hogy a fegyveres csoportok 
rövidesen leteszik a fegyvert, hogy megmentsék a magyar nép vívmányait.

Ezzel egy időben két csehszlovák repülőgép gyógyszerekkel elindult Buda
pest felé.

1956. november 1., csütörtök

• 7 óra 30 perckor a szovjet csapatok körülveszik és lezárják a magyar repülő
tereket.

• A magyar kormány egyoldalúan felmondja a Varsói Szerződést és kinyilvá
nítja az ország semlegességét.

• Nagy Imre miniszterelnök tiltakozik Andropov szovjet nagykövetnél az el
len, hogy újabb szovjet csapatok vonulnak be az országba.



• Ajugoszláv nagykövetségen Szántó Zoltán és Losonczy Géza tárgyalást foly
tat Dalibor Soldatic jugoszláv nagykövettel.

• Délután megalakul a Fővárosi Nemzeti Bizottság.

• Megalakul a Politikai Foglyok Országos Szövetsége, a Magyar Cserkészszö
vetség és a Keresztény Magyar Párt.

• Münnich Ferenc és Kádár János a szovjet nagykövetségre meg)7, ahonnan 
Moszkvába szállítják őket.

• 20 órakor a rádió közli Mindszenty József hercegprímás rövid nyilatkozatát.

• 22 órakor a rádióban felvételről elhangzik Kádár János beszéde, melyben 
bejelenti az MSZMP megalakulását, és ígéretet tesz a múlt politikájával 
való szakításra.

• Jugoszláv javaslatra, 22 órára az ENSZ Biztonsági Tanácsa összehívja az 
ENSZ Közgyűlését, melyen az Egyesült Államok kezdeményezésére felhív
ják Izraelt az Egyiptom ellen indított támadás leállítására.

• Bécsben a magyarországi helyzet kapcsán ülést tart a Szocialista Interna- 
cionálé, Magyarországot a Magyar Szociáldemokrata Párt nevében Kéthly 
Anna és Révész András képviseli.

• Hruscsov tájékoztatja a lengyel vezetőket a Magyarországgal kapcsolatos szov
jet tervekről.

Budapest utcáin
Nagy Imre a tömegek előtt

(Magyarországi telefonjeleiitésünk)

Magyar Szó, XIII. évi. 299. (3860.) sz.

Budapest, október 31-én
Három napja tartózkodom a forradalom tüzében égő Budapesten, és végre 

ma sikerült jelentkeznem.
Nyolcadik napja folyik a harc az ország függetlenségéért és szabadságáért 

a forradalmi ifjúság és a munkásság vezetésével. E harc eredményeként íy kor
mány alakult, tegnap héttagú szűkebb kabinetet is létesített, a szovjet csapatok 
pedig -  ahogy mi újságírók értesültünk -  teljesen elhagyták a fővárost. A koa
líciós együttműködésen alapuló kormányzás négy pártra támaszkodik, a kommu
nista, a kisgazda, a szociáldemokrata és a nemzeti parasztpártra. A kabinet 
tagjai Kádárjános, Nagy Imre, Tildy Zoltán, Erdei Ferenc, Kovács Béla, Losonczy



Géza és egy helyet fenntartottak a szociáldemokraták részére. Ezzel lezárult egy 
egész nép felkelésének első szakasza. Igaz, hogy még ma is folynak tisztogató 
harcok a gyűlölt Államvédelmi Hatóság tagjai ellen.

Tegnap, sőt ma is többször kerültünk puska- vagy géppisztolytűzbe, hol az 
egyik, hol a másik sarkon állította meg kocsinkat a felkelők őrsége, igazoltattak 
vagy figyelmeztettek bennünket, hogy ne menjünk be az utcába, mert ÁVH-so- 
kat füstölnek ki valamelyik házból, vagy szovjet könyveket és lapokat égetnek. 
Több helyen láttunk az utcákon felakasztott vagy agyonvert ÁVH-s tiszteket, 
nagy felirattal a nyakukban.

Pest utcái tele vannak a nagy harc nyomaival: felfordított, kiégett motoros 
járművekkel, villamosokkal, páncélos gépkocsikkal, leszakadt villamosvezeté
kekkel, felszántott kövezettel és barikádokkal.

De ma nem ez jellemzi Pestet, hanem hogy a szovjet páncélosok kivonu
lása után ma először rengeteg ember van a nemzetiszín zászlós és gyászlobogós 
utcákon. Olyan, mintha egész Pest kint lenne az utcákon. Óriási érdeklődéssel 
figyel a tömeg minden jelenséget, hol erre, hol arra szaladnak az emberek, 
hogy közelről láthassák, mi történt, milyen tyságot vagy röpcédulát osztogatnak 
teherautóról vagy autókról. Újságot csak valóságos közelharccal lehet kapni, 
pedig van már sok és annyiféle irányzatú, hogy senki se tud elmenni rajtuk.

A pestiek azt mondják, hogy ma már mindenki ad ki lapot és röpcédulát. 
Tegnap és ma a régi lapok közül nemcsak a Népszavát és a Magyar Nemzetet 
láttam, de egy sereg ty lapot: Magyar Függetlenség, Igazság, Egyetemi Ifjúság. 
A Szabad Nép és a Szabad Ifjúság már néhány napja nem jelenik meg.

Habár viszonylag elcsendesedett a fegyveres harc, és csak itt-ott hallatszik 
puska- vagy géppisztolylövés, a tömegek rettentő izgatottak. Nem is csoda, hi
szen megkezdődött a politikai pártok toborzása, mindenki pártot alakít és har
col a tömegekért. A szovjet csapatok kivonulása és az ÁVH feloszlatása után a 
honvédség, a rendőrség és a felkelők őrjáratai cirkálnak az utcán, tartják 
fenn a rendet és védik a személyi biztonságot és a tulajdont, és a legnagyobb 
szigorral lépnek fel mindenkivel szemben, aki valamilyen bűncselekményre 
vetemedik ezekben a nehéz napokban.

Ma délután Nagy Imre miniszterelnök beszélt a Kossuth-szobornál össze
gyűlt nagy tömeg előtt. Ez volt az első személyes kapcsolata a tömegekkel.

Ma Kecskeméten is voltunk. Ezen az úton ma szovjet tankok helyett fello
bogózott és jelszavakkal-díszített élelmiszer-szállító teherkocsik százait láttuk. 
A vidék nagy odaadással küldi az élelmiszert a harcos Budapest lakosságának.



Kecskeméten értesültünk arról, hogy ott is, akárcsak az egész vármegyében 
egymásután alakulnak a különféle pártok, s követelik régi székházaikat és vagyo
nukat. Az ország összes helységeiben, éppúgy, mint a fővárosban, különféle 
forradalmi tanácsok alakulnak, s mindegyik kiadja saját kiáltványát és röpiratát, 
több-kevesebb pontba foglalva követeléseit.

Egyben mindannyian megegyeznek: a szovjet csapatok hagyják el az orszá
got, az AVH-t oszlassák fel, és tagjait ne sorozzák be semmilyen szervezetbe. 
A többi pontok azonban már nagyon eltérők. Sőt vannak köztük egészen ellent
mondók is.

Ma kiderült az is, hogy a Kossuth rádió két napig hazudott a forradalmi 
eseményekről, többek között arról, hogy nagy Imre is részt vett a szovjet csapa
tok behívásában. Ezt Gerő és társai csak azért híresztelték, hogy bemocskol
ják Nagy Imrét. Ennek következtében a Nagy Imre ellenes hangulat tegnap 
délután már odáig fajult, hogy a nemzetiszín és gyászlobogókkal felvonuló tün
tetők közül egyesek azt kiáltozták: „Le a véres kezű Nagy Imre kormányával, 
akasztófára Nagy Imrét!”. Ma azonban némileg változott a helyzet. Nagy Imre 
megjelenése a tömegek között sokat javított megcsorbult tekintélyén.

Végül még azt, hogy ebben a három napban sokat voltam az ágyútűztől 
hangos pesti utcákon és beszéltem nagyon sok különféle foglalkozású és néze
tű emberrel, öreggel és fiatallal. Ez nem is nehéz, mert mindenki beszélni akar. 
Voltam a forradalmárok főparancsnokságán is a harcok idején, velük is beszél
gettem. Elgondolásaik meglehetősen különbözőek az élet kibontakoztatásáról 
és az ország jövőjéről. Egyet mindannyian hangoztattak, hogy nem akarják a 
régit, a Horthy-rendszert, de egységes távlatot nem látnak a kibontakozásra. 
Akikkel beszéltem, inkább azt latolgatták, hogy melyik párt milyen eséllyel 
indul a bejelentett választásokon.

Az átszervezett szakszervezeti vezetőség az általános munkáshangulatnak meg
felelően egyik fő céljául tűzte ki az üzemek és gyárak munkás-önigazgatásának, 
azaz a munkástanácsoknak minél előbbi megszervezését. Ez biztosítja az ország 
haladó, demokratikus életének anyagi alapjait, azt, hogy az ország munkássága 
részt vesz az új társadalmi élet anyagi alapjainak irányításában, valamint a kiter
melt javak elosztásában.

Egyes jelek azonban arra mutatnak, hogy bizonyos erők szándékosan aka
dályozzák a munkástanácsok megszervezését. Hisszük azonban, hogy Magyaror
szág munkássága és az ország demokratikus erői elég erősek lesznek arra, hogy 
elsöpörjék az ilyen és hasonló akadályokat, hogy a munkásság nem engedi ki



kezéből sorsának irányítását, s minden erejével harcolni fog azért, hogy új 
alapokon fejlessze a szocialista demokrácia anyagi alapjait, és ezzel biztosítsa 
egy valóban demokratikus társadalmi élet új alapokon való kibontakozását. Eb
ben megkapja a haladó értelmiség támogatását is. . Mf, .6 ™ b b Apro Maly.(ls

Nagykövetünk Nagy miniszterelnöknél
Magyar Szó, XIII. évf. 299. (3860.) sz.

Soldatic budapesti nagykövetünk felkereste Nagy Imre miniszterelnököt és 
félórás beszélgetést folytatott vele.

Megalakult a Szociáldemokrata Párt 
Magyarországon

Magyar Szó, XIII. évf. 299. (3860.) sz.
A budapesti rádió jelentése szerint Budapesten megalakult a Szociáldemok

rata Párt. Megválasztották a végrehajtó bizottságot, élén Kéthly Annával, főtit
kár Kelemen Gyula. A vezetőség jó része börtönben volt Rákosi idejében. A 
Népszava, a párt hivatalos sajtószerve, tegnap megjelent.

Tegnap megalakult a Kisgazdapárt ideiglenes végrehajtó bizottsága is. Kiss 
Sándor, a Magyar Parasztszövetség elnöke, egyesülésre hívta fel a Kisgazdapár
tot és a Nemzeti Parasztpártot. Az egyesülésre vonatkozó megbeszélések megkez
dődtek.

Az új forradalmi tanács szervezi a fegyveres 
hatalmat Magyarországon
Magyar Szó, XIII. évf. 299. (3860.) sz.

A budapesti rádió beolvasta Nagy Imre miniszterelnök üzenetét, amelyben 
a minisztertanács nevében tudomásul vette és jóváhagy ta a fegyveres erők 
ideiglenes forradalmi bizottságának megalakítását. A forradalmi bizottság a 
harcokban részt vevő egységek, a hadsereg, a rendőrség és a most alakuló mun
kás- és ifjúsági egységek képviselőiből alakult.

Mindszentyt szabadon bocsátották
Magyar Szó, XIII. évf. 299. (3860.) sz.

A budapesti rádió közleménye szerint a magyar kormány szabadon bocsá
totta és rehabilitálta Mindszenty érseket, aki 1948 óta van börtönben.



A szovjet kormány hajlandó tárgyalni
Magyarország katonai kiürítéséről és a szocialista országok 

közötti viszonyról 
Magyar Szó, XIII. évf. 299. (3860.) sz.

Moszkvából jelenti a TASZSZ:
A szovjet kormány tegnapelőtt este a következő nyilatkozatot tette közzé a 

Szovjetunió és a többi szocialista ország viszonyáról:
A békés koegzisztencia, a barátság és valamennyi országgal való együttmű

ködés politikája volt és maradt a Szovjetunió külföldi kapcsolatának alapja. Ez 
a politika legteljesebben és legkövetkezetesebben érvényesül a szocialista orszá
gok kölcsönös viszonyában. A szocialista nemzetek nagy közösségének országai 
a szocialista társadalom megépítésének közös eszméi és a proletár internaci
onalizmus elvei alapján csak a teljes egyenjogúság, megbecsülés, területi integ
ritás, nemzeti függetlenség és szuverenitás, a belügyekbe való be nem avatko
zás alapján építhetik fel kölcsönös kapcsolataikat. Ez természetesen nem zárja 
ki, sőt ellenkezőleg, lehetővé teszi a szocialista országok szoros testvéri együttmű
ködését és a kölcsönös segítséget gazdasági, politikai és kulturális téren. Ezen 
az alapon a második világháború után sok európai és ázsiai országban megala
kult a népi demokrácia rendszere, megerősödött és bebizonyította életerejét.

Az új rendszer felépülésének folyamatában és a társadalmi viszonyok mély 
forradalmi átalakulásában sok nehézség, végre nem hajtott feladat és hiba volt, 
beleértve a szocialista országok kölcsönös viszonyában elkövetett hibákat is, 
amelyek megsértették a szocialista országok egyenrangúságának elvét.

A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa erélyesen elítélte 
ezeket a hibákat és a Szovjetunió feladatául tűzte, hogy a többi szocialista or
szággal való kölcsönös kapcsolataiban következetesen alkalmazza a népek egyen
rangúságának lenini elvét. Kimondta, hogy az vy élet megteremtésének útján 
megindult valamennyi országban figyelembe kell venni a történelmi múltat és 
az ország sajátosságait.

A szovjet kormány kitartóan végrehajtja a XX. kongresszus történelmi dönté
seit, mert ezek lehetővé teszik a szocialista országok együttműködésének továb
bi erősítését, valamennyi szocialista ország szuverenitása tiszteletben tartásának 
megingathatatlan alapján.

A nemrégiben lezajlott események szükségessé tették, hogy megfelelő 
nyilatkozatot adjunk a Szovjetunió álláspontjáról a Szovjetunió és a többi szoci
alista ország kölcsönös viszonyát illetően, elsősorban gazdasági és katonai téren.



A szovjet kormány kész a többi szocialista ország kormányával tárgyalni 
azokról az intézkedésekről, amelyek biztosíthatják a szocialista országok gazda
sági kapcsolatának továbbfejlesztését és erősítését, hogy ily módon kiküszöböl
jék a nemzeti szuverenitás, a gazdasági viszony kölcsönös hasznossága és az 
egyenrangúság elve megsértésének minden lehetőségét.

Ezt az elvet alkalmazni kell a szakértőkre is. Ismeretes, hogy a kezdeti szakasz
ban, amikor a szocialista rendszer kialakulófélben volt, a Szovjetunió a népi 
demokratikus kormányok kérelmére bizonyos számú szakértőt -  mérnököt, 
agronómust, tudóst és katonai tanácsadót -  küldött ezekbe az országokba. 
Az utóbbi időben a szovjet konnány több ízben felvetette a szocialista államok
nak a tanácsadók visszahívásának kérdését.

Katonai téren a Szovjetunió és a népi demokráciák kölcsönös viszonyának 
jelentős alapköve a varsói egyezmény, amelynek keretében az aláíró felek megfe
lelő katonai és politikai kötelezettségeket vállaltak magukra, beleértve azt a kö
telezettséget, hogy egyetértésben teszik meg a szükséges lépéseket védelmi ere
jük növelésére, népeik békés fejlődésének, határaik és területük sérthetetlen
ségének biztosítására, valamint az esetleges agresszió leküzdésére.

Közismert, hogy a szovjet csapatok a varsói egyezmény keretében és a kor
mányok egyezményével összhangban állomásoznak Magyarországon és Romá
niában.

A Lengyel Köztársaság területén a szovjet csapatok a potsdami négyhatalmi 
egyezmény és a Varsói Szerződés alapján tartózkodnak. A népi demokrácia 
többi országaiban nincs szovjet hadsereg.

A szocialista országok kölcsönös biztonsága érdekében a szovjet kormány 
kész a varsói egyezményt aláírt szocialista országokkal megtárgyalni a szovjet 
csapatoknak a fent említett országok területén való állomásozásának kérdését. 
A szovjet kormány ily módon abból az általános elvből indul ki, hogy a varsói 
egyezmény bármelyik tagállama csapatainak állomásozása a varsói egyezmény 
egy másik tagállamának területén valamennyi érdekelt fél egyezménye alap
ján és csak annak az országnak a beleegyezésével történik, amelynek területén 
a csapatok állomásoznak vagy7 kérelmére állomásozni fognak.

A szovjet kormány szükségesnek tartja, hogy nyilatkozzék a magyarországi 
eseményekkel kapcsolatban. Az események megmutatták, hogy a magyar dolgo
zó nép, amely a népi demokratikus rendszer alapján nagy' eredményeket ér el, 
joggal teszi fel a gazdasági fejlődés komoly fogyatékosságai felszámolásának, 
a lakosság életszínvonala további emelésének és az állami apparátus bürokra
tizmusa elleni harcnak kérdését. A dolgozó nép igazságos és haladó mozgal



mához azonban hamarosan sötét reakciós és ellenforradalmi erők csatlakoz
tak, amelyek ki akarják aknázni a dolgozó nép egy részének elégedetlensé
gét, hogy aláássák a népi demokrácia alapjait Magyarországon és visszaállít
sák a régi kapitalista nagybirtokos rendszert.

A szovjet kormány az egész szovjet néppel együtt mélyen sajnálja, hogy a ma
gyarországi események vérontáshoz vezettek.

A magyar kormány kérelmére a szovjet kormány beleegyezett abba, hogy 
a szovjet csapatok behatoljanak Budapestre és megsegítsék a magyar hadse
reget és a magyar hatóságokat a rend helyreállításában a városban.

Ezzel egy időben a szovjet kormány kész tárgyalásokat kezdeni a Magyar NK 
kormányával és a varsói egyezmény többi tagállamával a Magyarországon állo
másozó szovjet csapatok kérdéséről.

A Magyar NK szocialista vívmányainak megvédése most a munkások, parasz
tok, az értelmiség és az egész magyar dolgozó nép legfőbb és szent feladata.

A szovjet kormány meg van győződve arról, hogy a szocialista országok né
pei nem engedik meg a külső és belső reakciónak, hogy megingassák a népi 
demokratikus rendszer alapját, amit minden országban a munkások, parasztok 
és az értelmiség önfeláldozó harcával és munkájával teremtettek és erősítettek 
meg, s minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy eltávolítsák az akadályokat a de
mokratikus országok további erősödésének, országuk függetlenségének és szu
verenitásának útjáról, és hogy tovább fejlesszék országuk szocialista alapját, gaz
daságát és kultúráját, az egész dolgozó nép anyagi jólétének és kulturális színvo
nalának emelésére, és megszilárdítsák a szocialista országok testvéri egységét 
és a kölcsönös segítséget a béke és a szocializmus nagy ügyének erősítésére.

Magyarország munkásosztályára hárul a legnagyobb 
felelősség a további fejlődésért

Duro Salaj levele a magyar szakszervezetekhez
Magyar Szó, XIII. évf. 299. (3860.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG:
Duro Salaj, a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség Központi Tanácsa nevében 

levelet intézett a magyar Szakszervezetek Országos Tanácsához:
Az országukban lejátszódó események tragikus alakulása -  mondja többek 

között a levél -  izgalmat keltett Magyarország haladó erőinek barátai körében. 
Barátaik világszerte meg vannak győződve arról, hogy -  a múlt visszatérését 
nem kívánó néptömegek ereje következtében -  ezekből a véres összeütközések-



bői tanulságot vonnak le, és ezek az események nem okoznak kárt a szocia
lizmus ügyének Magyarországon, hanem új serkentést adnak a szocialista de
mokrácia fejlődésének és a dolgozók életszínvonala javításának.

Magyarország munkásosztályára hárul a legnagyobb felelősség, a törté
nelmi felelősség nemcsak a jelenlegi események közvetlen következményeiért, 
hanem országuk szocialista fejlődésének további irányáért is. A munkásosz
tály mindebben vezető és döntő szerepet játszhat és kell játszania. Meggyőző
désünk, hogy a munkásosztály és szervezetei elég erővel és szocialista öntu
dattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a további vérontást, hogy véget 
vessenek a szükségtelen testvérharcnak, és egyben eredményesen küzdjenek 
a haladó törekvésekért és a magyar nép szocialista jövőjéért.

A magyar szakszervezetek követelése, amelyeknek megvalósítása az ország 
demokratizálását, valamint a dolgozók anyagi helyzetének javítását jelentené, 
a munkástanácsok megalakításának első lépései -  reméljük, hogy továbbfej
lődésük a munkásosztály tudatos irányításával történik -  kedvező hatást vál
tottak ki hazánkban, mint annak bizonyítéka, hogy szakszervezeteik kiveszik 
részüket a történelmi eseményből és kifejezik a munkástömegek tényleges 
törekvéseit. Követelései és javaslataik megvalósítása nagy előrehaladást jelent 
majd országuk munkásosztályának és szakszervezetének életében. Kedves elv
társak, súlyos és nagy erőfeszítést kívánó, de építőjellegű alkotómunka előtt 
állnak a szocialista társadalom kiépítésében, olyan demokratikus formák út
ján, amelyek biztosítják a szocialista viszonyok kibontakozását. Ez az alkotómun
ka csak békében és rendezett körülmények között lehetséges. Minden további 
vérontás megnehezítené az eléjük tűzött feladatok végrehajtását. Forrón kíván
juk, hogy minden feltételt megteremtsenek a békés alkotómunkához.

Kedves elvtársaink, legyenek meggyőződve arról, hogy ajugoszláv munkás- 
osztály és szakszervezet rokonszenve a maguk oldalán áll, azoknak az oldalán, 
akik harcolnak a szocialista demokráciáért, a magyar nép igazi érdekeiért, azok
nak az oldalán, akik szabad viszonyt akarnak teremteni az emberek között és 
független, egyenrangú viszonyt az államok között.

Kérjük, tolmácsolják érzelmeinket és szolidaritásunk kifejezését a magyar 
szakszervezeti szövetség tagjainak és országuk egész munkásosztályának.

1956. november 2., péntek
• Nagy Imre miniszterelnök a nap folyamán többször tiltakozik Andropov 

szovjet nagykövetnél az újabb szovjet csapatok Magyarországra való érke
zése miatt.



• Apró Antal, Kiss Károly, Marosán György és Nógrádi Sándor a tököli szov
jet katonai támaszpontra távoznak.

• 9 órától ülésezik a kormánykabinet: a Varsói Szerződés felmondásáról 
tárgyaló delegáció élére Losonczy Gézát, a szovjet csapatkivonásról tárgya
ló élére Maiéter Pált és Erdei Ferencet nevezik ki.

• Szolnokon Konyev marsall parancsnoksága alatt létrehozzák a Magyarorszá
gon állomásozó szovjet csapatok főparancsnokságát.

• Miskolcon megalakul az Észak- és Kelet-magyarországi Nemzeti Tanács.

• Kádár János és Münnich Ferenc részt vesznek az SZKP KB Elnökségének 
ülésén.

• Bukarestben Hruscsov a román és csehszlovák vezetőket tájékoztatja a 
magyarországi fegyveres beavatkozás tervéről. Hruscsov még aznap felkere
si Szófiát is, majd Brionin találkozik Titóval.

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a magyarországi helyzet megvitatása végett 
rendkívüli közgyűlés összehívását szorgalmazza.

• Az Irodalmi Újságban megjelenik Németh László Emelkedő nemzet című 
írása, valamint Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse.

• A Magyar írók Szövetsége megválasztja Forradalmi Bizottságát.

• XII. Pius pápa személyes megbízottat küld Budapestre.

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 10 szavazattal egy ellenében elfogadja a ma
gyarországi kérdés napirendre tűzését.

A magyar kormány felmondta a varsói egyezményt
Nagy Imre követeli a szovjet csapatok azonnali kivonulását

(Magyarországi telefonjelentésünk)

Magyar Szó, XIII. évf. 300. (3861.) sz.

Budapest, november 1.
Ma a parlamentben is nagy volt a sürgés-forgás és az izgalom. Nagy Imre 

miniszterelnök ma átvette a külügyminiszteri tárcát is. Éppen ott voltunk a mi
niszterelnökségen, amikor Nagy Imre magához hívatta Andropovot, a budapes
ti szovjet nagykövetet, és magyarázatot kért tőle a magyar kormánynak arról 
az értesüléséről, mely szerint újabb szovjet katonai páncélos és tüzéregységek 
lépték át a szovjet-magyar határt. A nagykövet megígérte, hogy azonnal in
formációt kér kormányától. Nagy miniszterelnök kormánya nevében a lege



rélyesebben követelte, hogy a szovjet csapatok azonnal vonuljanak ki az ország 
területéről Bejelentette továbbá, hogy Magyarország felmondja a Varsói Szerző
dést. Egyben kinyilvánította Magyarország semlegességét és a magyar kormány 
nevében az ENSZ-hez fordult és kérte a négy nagyhatalmat, hogy garantálja 
Magyarország függetlenségét. Táviratban fölkérte az ENSZ főtitkárát, hogy az 
ENSZ rendkívüli közgyűlésén vitassák meg a Magyarországon előállt helyzetet.

Nagy miniszterelnök a nagykövettel való beszélgetéséről értesítette a fő
városba akkreditált diplomatákat.

Ez a hír még inkább fölzaklatta az amúgy is izgatott kedélyeket Pesten.
Egész Magyarország olyan ma, mint a méhkas. Találóan fejezte ki ezt az 

egyik lap vezércikke, amikor azt írta, hogy egész Budapest és az egész ország iz
zik, s ez az izzás még csak most vette kezdetét. Nem is csoda, hiszen a harcok 
okozta romok eltakarításához még hozzá sem fogtak, máris elkezdődött a 
politikai harc különféle pártok alakítására. Ez, úgy látszik, eltereli a figyelmet 
a fő dologról, a rend és személyi biztonság helyreállításáról, valamint a 9 nap
ja tartó általános sztrájktól megbénult gazdasági élet felélesztéséről.

A nagy nemzeti felszabadító megmozdulás egységesítette a legkülönbözőbb 
pártállású és világnézetű erőket, a jövő kibontakoztatásáról azonban már na
gyon megoszlanak a vélemények. Mindenki igyekszik megszervezni a maga 
pártját. A régi pártok közül négynek a székházában lázas előkészületek foly
nak. Nagy a sürgés-forgás, a megbukott kormány minisztereinek gépkocsijai 
most a pártszékházak előtt rekesztik el az utcát, nagy feliratokkal jelezve, 
hogy melyik párté a kocsi.

A kisgazdák kerületi székházai előtt hangszórók hirdetik, hol és mikor lehet 
beiratkozni. Ez a helyzet a többi párttal is. Aktivitásban azonban minden párton 
túltesz a Kisgazdapárt.

Pestre és a vidékre is jellemző, hogy a politikusok el vannak foglalva pártjuk 
megszervezésével. A felkelők különféle önálló csoportjainak küldöttei ez alatt 
valamilyen új egységes karhatalom megszervezéséről tárgyalnak már egy pár 
napja. Ezeket az erőfeszítéseket erősen megnehezíti a politikusok széthúzá
sa. A felkelők különféle csoportjainak fegyveres alakulatai pedig tovább folytat
ják a tisztogatást az AVH besáncolt töredékei ellen. Ez ma már pogromnak ne
vezhető, mert már az AVH-val együttműködőket is emlegetik. Ha valakit ezek 
közül elfognak, minden bíróság nélkül, a helyszínen végeznek vele. Ez az el
járás azonban már fölháborítja az embereket. A tömegek lassan föleszmélnek, 
hogy a 9 napja tartó általános sztrájk súlyos következményekkel jár a nemzet-
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gazdaságra. Már csak két napra való szene van az országnak, de a sztrájkolok 
még mindig nem állnak munkába, mert a pesti rádió sztrájktörőnek és az ország 
ellenségének nevez mindenkit, aki felveszi a munkát.

Az általános pártszervezéssel elfoglalt politikusok nagyon nehezen nyilatkoz
nak pártjuk álláspontjáról az ország távlatait illetően. Tegnap délután először 
fejtette ki pártja álláspontját Kovács Béla, az újjáalakult Független Kisgazdapárt 
főtitkára, világosan kijelentve, hogy a régi világról ne álmodjon senki, a grófok, 
a bankárok és a kapitalisták világa végérvényesen lejárt. Nem kisgazda az igazán, 
aki ma úgy gondolkodik, mint 1939-ben vagy 1945-ben. Az elmúlt tíz év tapasz
talatai alapján kell megszabni a párt programját. Külpolitikai kérdésekről szól
va megállapítja, hogy az ország népének szabadságharca az orosz tankok el
len nem azt jelenti, hogy Magyarország ellenségének tekinti az orosz népet. 
Minden állammal egyenrangú kapcsolatot kell teremteni. Az ország sorsát nem 
szabad egyes tömbök érdekével összekapcsolni, a magyar nép semleges Magyar- 
országot kíván.

Ma végre bejutottam a szociáldemokraták Konti utcai székházába is. Itt 
Kéthly Anna, a szociáldemokrata párt vezetője fogadott, de mivel egy delegá
ció élén éppen útra készült Bécsbe, a II. Internacionálé elnökségének ülésére, 
már nem volt ideje hosszabb beszélgetésre. Megígérte azonban, hogy elsőnek 
fogad, ha visszajön Bécsből.

Távozása után elbeszélgettem Kelemen Gyula főtitkárral. Szerinte az ország 
politikai helyzete még távolról sem konszolidálódott, legalábbis annyira nem, 
hogy lehetővé váljék a konkrét politikai munka. Pártja számít a régi tagságra, 
nagyrészt szakszervezeti munkásokra és parasztokra is, mivel pártjuk munkás
párt, s a kommunistáknak a munkások soraiban nincs semmi tekintélyük. A 
párt programját a helyzet tisztázódása után kell majd jól megvitatni. A szoci
áldemokrata párt tevékenysége, úgy tűnik, nem felel meg az események gyors 
fejlődésének. A fejlődés ugyanis mindinkább jobbra tolódik. Ezt mutatja az a 
hangnem, amellyel bejelentették Mindszenty ma esti rádióbeszédét.

Kelemen főtitkár szerint teljes egészében elfogadják azt a külpolitikai alapot, 
amelyet Kovács Béla, a Kisgazdapárt főtitkára vázolt. De erről még beszélni
ük kell a II. Internacionálé elnökségével. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a Magyar Szociáldemokrata Párt nem független. Belpolitikai kérdések
ben igyekeznek megőrizni a szocializmus vívmányait Magyarországon. Az ország 
gazdaságában beállt változásokra utalt: a kisajátított üzemekre és az állami birto
kokra.



Másfél órai szívélyes beszélgetés után barátsággal, a közeli viszontlátás 
reményében váltunk el a nagy műveltségű, alapos társadalomismerettel rendel
kező főtitkártól.

Ahogy ma értesültünk, a régi pártokon kívül több új pártot is szerveznek: 
katolikus néppártot, katolikus ifjúsági szövetséget, független demokrata pártot. 
Mind többször hallatszik az a vélemény, hogy már túl sok a párt, nincs annyi
ra szükség.

Ma az a hír terjedt el a városban, hogy egy titkos föld alatti börtönből vala
milyen politikai foglyok jeleket adtak. Senki sem tudja, hogy lehet ezekhez a 
szerencsétlenekhez bejutni, elhatározták hát, hogy a Keleti pályaudvar előtti 
téren leásnak, s megpróbálnak a rejtett börtönhöz férkőzni. Az ásást nagy tömeg 
nézi, s kíváncsian várja az eredményt.

A fegyverek ugyan elhallgattak Pesten, s ma már az utca hangulata is
nyugodtabb volt, mégis vannak újabb események, amelyek izgalomban tartják
az embereket. , *

Apró Mátyás

Magyarország bejelenti semlegességét
Magyar Szó, XIII. évf. 300. (3861.) sz.

Nagy7 Imre miniszterelnök bejelentette, hogy felmondja a varsói egyezményt, 
és követeli, hogy a szovjet csapatok azonnal kezdjék meg a kivonulást az ország 
területéről. Erre az elhatározásra jutott a kormány, miután tegnap felkérte a 
szovjet kormányt, hogy nyilatkozata értelmében nevezze ki küldöttségét, amelyel 
megtárgyalhatják Magyarország kilépését a varsói paktumból, és a szovjet csapa
tok kivonulását, ma viszont újabb páncélos és gépesített szovjet csapatok vonul
tak az ország területére.

A további vérontás, az ország szocialista vívmányainak megóvása, a hala
dó irányzatú kibontakozás, a szocialistaellenes és reakciós erők előretörésének 
megfékezése feltétlenül megköveteli ebben a válságos helyzetben a nyugalom 
és a béke helyreállítását Magyarországon. A szovjet politika mind ez ideig az 
elmúlt tíz válságos nap alatt rossz szolgálatot tett ennek a követelménynek és 
a szocialista kibontakozásnak.

Magyarország mély válságot vészel át. A Rákosi-Gerő-féle vezetés hibái és 
bűnei, az ország függő viszonya a Szovjetuniótól tarthatatlan helyzetet teremtett. 
Az ennek következtében kitört tömegmegmozdulás most alapjaiban megráz
kódtatja az országot.



Amikor az ország helyzete és belső viszonyai miatt már mindent elsöprő 
tömegmegmozdulásokban tört ki a lakosság elégedetlensége, az akkori vezetés 
további bűnöket követett el az ország szocialista fejlődésével szemben. Vérét 
ontotta a haladást követelő tömegnek, szovjet tankokkal akarta vérbe fojtani 
a dolgozók jogos követeléseit. Az akkori vezetés Gerő Ernővel és sugalmazói- 
val csak elmélyítette a válságot, hogy az események sodra végül is, a szovjet tan
kok ellenére is, elsöpörje őket.

Ma a válság következtében az első és alapvető politikai kérdés az ország 
függetlenségének biztosítása. Ma más csak a függetlenség biztosításával teremt
hető nyugalom Magyarországon. Ezért akart még szerdán Nagy Imre kormánya 
sürgősen tárgyalni a szovjet csapatok kivonulásáról. Csütörtökön azonban újabb 
nagy szovjet egységek vonultak be az országba. A magyar kormány az ország 
haladó irányú kibontakozása érdekében mást nem tehetett, minthogy felmond
ja a Varsói Szerződést, bejelentse az ország semlegességét a katonai tömbökkel 
szemben, és hogy az Egyesült Nemzetekhez forduljon.

Nem tudni, hogy mivel indokolja a szovjet kormány csütörtöki lépését Ma
gyarország irányába. Annyi bizonyos, hogy ez a lépés nincs összhangban két 
nappal ezelőtt tett ünnepélyes nyilatkozatával, és hogy ez újabb csapás Magyar- 
ország szocialista irányú kibontakozására. r j

1956. november 3., szombat

• Megalakul Nagy Imre-féle új koalíciós kormány.

• 10 órakor a Parlamentben megkezdődnek a szovjet csapatok Magyarország
ról való kivonására vonatkozó tárgyalások. A tárgyalásokat 22 órakor Tökö
lön, a magyarországi szovjet főparancsnokságon folytatják, azonban éjféltájt 
Szeröv tábornok letartóztatja a magyar küldöttséget.

• A munkástanácsok országszerte a sztrájk befejezéséről döntenek.

• A szovjet csaptok körülzárják Győrt és lezárják az osztrák-magyar határt.

• Szovjet csapatok foglalják el a záhonyi vasútállomást és veszik át az irányítást.

• Szolnok irányából szovjet csapatok nyomulnak Budapest felé.

• 20 órakor Mindszentv József hercegprímás rádióbeszédet mond.

• Budapestre érkezik Edvvard T. Wailes, az Egyesült Államok új nagykö
vete.



A nap hírei Budapesten
Újabb szovjet egységek Magyarországon 

A Kilián laktanya hősénél
(Magyarországi telefonjelentésünk)

Magyar Szó, XIII. évf. 301. (3862.) sz.

Budapest, november 2-án
Ma Pesten az emberek érdeklődésének központjában Nagy Imre tegnap es

ti rádióbeszéde áll, az íyabb szovjet egységek Magyarországra való behatolá
sa, Magyarország semlegességének kinyilatkoztatása, valamint Kádár beszéde 
az MDP feloszlatásáról és a Magyar Szocialista Munkáspárt megalakításáról. 
Kádár ismertette az iy párt nyilatkozatát, amely többek között a következőket 
mondja: „Az új párt védi, és védeni fogja a Magyar Köztársaság vívmányait, a 
földreformot, a gyárak, bankok és bányák köztulajdonát, népünk vitathatatlan 
szocialista és kulturális eredményeit.

Védi, és védeni fogja a demokrácia és a szocializmus ügyét, amelynek meg
valósítását nem idegen példák szolgai másolásával, hanem országunk gazda
sági és történelmi sajátosságainak megfelelő módon és úton kívánja elérni, a 
sztálinizmustól és minden dogmától mentes marxizmus-leninizmusra, a tudo
mányos szocializmus tanítására, valamint a magyar történelem és kultúra forra
dalmi és haladó hagyományaira támaszkodva.”

Az első hír nagy izgalmat és nyugtalanságot keltett. Mindenki az újabb szov
jet csapatok érkezéséről beszélt. Az új Magyar Szocialista Munkáspártról szó
ló nyilatkozat pedig megnyugvást keltett a becsületes kommunista hazafiak
ban, haladó emberekben, különösen a munkásság soraiban.

Úgy hallottuk, hogy a politikai börtönviseltek egyesülete tegnapi ülésén Mind- 
szentyt választotta elnökévé. Tegnap este Mindszenty rádiószózatot is mondott.

A volt Nemzeü Parasztpárt Petőfi Párt néven újjáalakult. Vezetői között ott van 
Féja Géza, Illyés Gyula, Németh László, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Sinka István.

Ma sikerült találkoznom Maiéter Pál ezredessel, aki csapatai élén az első nap
tól kezdve bátran harcolt a felkelők oldalán. Nincs ma Magyarországon ember, 
aki ne ismerné a Kilián laktanya védőinek hőstettét, akiknek az élén Maiéter 
Pál ezredes állt. Személyes bátorságával -  ő maga három támadó tankot sem
misített meg -  mutatott példát a többi harcosnak.

A Hadügyminisztériumban lázas munka folyik. Nem is csoda, hiszen tovább
ra is keringenek a hírek újabb szovjet egységek Magyarországra való érkezé



séről. A HM-ben -  így rövidítik a Hadügyminisztériumot -  nagyon sokan kere
sik a hadügyminiszter első helyettesét, Maiéter Pál ezredest, akit hőstettei 
juttattak erre a felelős helyre. Nagyon nehéz dolog találkozni vele, mert ő 
ma Magyarországon a legelfoglaltabb emberek közé tartozik.

Erről már hivatala előszobájában meggyőződhettem, mert itt különféle for
radalmi alakulatok és forradalmi tanácsok egész sereg küldötte várakozik rá. 
Én is elvegyülök közéjük, beszédbe elegyedem egy7 ezredorvossal, s mikor meg
tudják, honnan jövök, bekapcsolódnak a beszélgetésbe a többiek is. Élénk vi
ta kezdődött az ország jövőjéről.

Ezek a forradalmárok teljesen szabadon kifejezték véleményüket, amiből 
kitűnt, hogy világosan látják a mai nehéz helyzetet, de a jövő kibontakozást 
is. Mindannyian megegyeznek abban, hogy Magyarországnak szabad, függet
len, semleges országnak kell lennie, osztrák vagy svájci mintára. De a jugosz
láv példát is emlegették, sőt volt közöttük olyan is, aki szerint Jugoszlávia, 
Magyarország és Lengyelország egy erős semleges országcsoport lehetne Euró
pa szívében, és lényegében alapja egy békés, tömbpolitikától mentes, egyenran
gú európai együttműködésnek, nyilván nem az általános nemzetközi együttmű
ködés eszméjéből, hanem szintén tömbszempontból kiindulva.

Az a véleményük, hogy az angol-francia akció Egyiptom ellen nagyon 
sokban megnehezíti Magyarország függetlenségének kialakulását. Ezzel az 
újabb szovjet egységeknek Magyarországra való érkezésére céloztak. A sokfé
le érdeket képviselő nagyszámú pártokról is megvan a véleményük. Jól látják 
a jobboldali veszélyt, amely mind erősebben ránehezedik a kibontakozásra. 
Erősen hangsúlyozzák, hogy nem akarják sem a régi Horthy-rendszert, sem a 
Rákosi-rendszert, de nem tágítanak a szocializmus eddigi vívmányaitól.

Beszélgetésünk közben egy hadnagy kíséretében kilép a hadügyminiszter 
szobájából egy magas, szikár, energikus arcú ember, ezredesi egyenruhában. 
Mindenki feléje fordult: ez Maiéter ezredes, a Kilián laktanya hős parancsno
ka. Megismerkedünk, de sajnos nem beszélgethetünk bővebben, elnézést kér, 
nincs ideje, a miniszterelnökhöz kell sietnie, mert tyabb szovjet egységek be- 
hatolásáról érkezett hír. Apró Mátyás

Három jegyzék a szovjet kormányhoz
(Budapest, telefonjelen th)

Magyar Szó, XIII. évf. 301. (3862.) sz.

Nagy7 Imre kormánya ma újabb három jegyzéket küldött a szovjet kormány
nak. Az egyikben azt követeli, hogy az újonnan behatolt szovjet csapatokat



haladéktalanul vonják ki Magyarországról, a másikban azt, hogy Varsóban a 
legrövidebb időn belül tartsák meg a varsói egyezmény államainak tanácskozá
sát Magyarország kilépéséről, a harmadikban pedig követeli, hogy azonnal 
kezdjenek tárgyalásokat Budapesten a szovjet-magyar gazdasági és más egyezmé
nyekről és az egész szovjet-magyar viszonyról.

A Biztonsági Tanács tegnap este 23 órakor összeült, hogy megtárgyalja a ma
gyarországi helyzetet. Ha a Tanács munkáját a vétójoggal meggátolják, az ügyet 
a különben is ülésező Közgyűlés elé terjesztik.

Megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt
Kádár János nyilatkozata 

Felhívás az új demokratikus pártokhoz 
Magyar Szó, XIII. évf. 301. (3862.) sz.

Budapestről jelenti az MTI:
Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártjának első titkára, tárca nélküli minisz

ter tegnapelőtt este bejelentette, hogy megalakult a Magyar Szocialista Munkás
párt. A párt harcol Magyarország függetlensége megszilárdításáért, a demokrá
ciáért és az ország szocialista jövőjéért. A párt megalakításával a következő 
előkészítő bizottságot bízták meg: Donáth Ferenc, Kádár János, Kopácsi Sándor, 
Losonczy Géza, Lukács György, Nagy Imre és Szántó Zoltán.

Kádár felhívással fordult az új demokratikus pártokhoz, közöttük elsősorban 
a másik munkáspárthoz, a szociáldemokrata párthoz, és felszólította őket, hogy 
minden erővel harcoljanak a kormány megszilárdításáért, a fenyegető ellenfor
radalom és a külföldi beavatkozás veszélye ellen. Elmondta, hogy azok a kommu
nisták, akik eddig Rákosi politikája ellen harcoltak, úgy döntöttek, hogy új pár
tot alakítanak, amely szakít a múlt minden maradványával. Ez a párt védeni 
fogja az ország nemzeti becsületét és függetlenségét. Testvérkapcsolatba lép 
a szocialista pártokkal és az egész világ szocialista mozgalmaival. A nemzeti füg
getlenség alapján baráti kapcsolatot teremt a közeli és távoli országokkal, első
sorban a többi szocialista országgal.

Kádár ezután a felkelésben részt vevő munkásokhoz, parasztokhoz és értel
miségiekhez fordult. Figyelmeztette őket, hogy a magyar nép felkelése forduló
ponthoz ért. Vagy a demokratikus pártok megszilárdítják győzelmüket, vagy 
az ellenforradalom győz. Hangsúlyozta, hogy a felkelők nem azért harcoltak, 
hogy most az ellenforradalom győzzön, és a munkásoktól elvegyék a gyára
kat, a bányákat, a parasztoktól a földet. Az a kérdés, hogy7 a demokrácia győz-e,



vagy pedig az ország visszatér a feudalista rendszer rabságába, vagyis a külföld 
igájába. Felhívta a magyar népet, hogy tömje be az ellenforradalom forrásait 
és szilárdítsa meg a demokratikus rendszert.

Magyarországon...
Magyar Szó, XIII. évf. 301. (3862.) sz.

A haladó, demokratikus, szocialista célokért kezdett fegyveres felkelésben 
résztvevő reakciós, antiszocialista elemek kezdetben lényegtelen erőt képvisel
tek, a mindinkább növekvő zűrzavarban azonban jelentős tényezővé váltak. 
A zűrzavar megszüntetése és a polgárháború elkerülése érdekében a Nagy Im- 
re-kormány, amely az ország szocialista fejlődésének alapján áll, arra kénysze
rült, hogy a reakciós törekvéseknek is sorozatos engedményeket tegyen. A kor
mány eljutott addig a határig, hogy a további engedmények közvetlenül aláás
nák az ország demokratikus szocialista kibontakozását.

Magát a kormányt koalíciós alapokra helyezték, ami az adott bonyolult hely
zetben valószínűleg az egyetlen kivezető út volt és valószínűleg egyetlen lehető
ség arra, hogy mozgósítsa az ország haladó erőit a kibontakozás érdekében. 
A négy koalíciós párt, amely lényegében mind az ország szocialista társadalmi 
berendezését akarja, még szervezetlen. A már sejthető egymás közötti politikai 
küzdelem meglehetősen hátráltatja az egységes és szervezett fellépést azokkal 
a reakciós polgári és kispolgári erőkkel szemben, amelyek nemcsak jelszavakban 
hangoztatják a nemzetközi polgári demokratikus politikai rendszer felállításá
nak szükségességét, hanem egy reakciós antikommunista terrort is igyekeznek 
bevezetni.

Magyarországon kétségtelenül tisztában vannak a veszéllyel. Ezért tesz a 
kormány erőfeszítéseket a nyugalom helyreállítására, ezért igyekeznek megszer
vezni egy szilárdabb karhatalmat. A polgári reakciós erők előretörésének meg
akadályozását szolgálja a kisgazdapárti Kovács Béla kiállása a kormány mellett, 
a Petőfi-párti írók fellépése a jelentkező reakciós terrorakciók ellen, és ez irány
ban nyilatkozott Kádár János, a most alakuló Magyar Szocialista Munkáspárt 
vezetője.

A szervezésben lévő szociáldemokrata párt egyelőre a legkevesebbet tett az 
egységes, szervezett fellépés érdekében. Ez különösen aggasztó azért, mert a 
most létesült ideiglenes új szakszervezeti vezetőség a „politikamentes szakszer
vezetek” jelszava alatt alakult, főleg szociáldemokrata befolyás alatt lévő régi 
szakszervezeti vezetőkből. Jórészt ennek tudható be az a körülmény, hogy a



munkásosztály nem érezteti kellő súllyal politikai és társadalmi erejét az ország 
szocialista vívmányainak megőrzése érdekében.

A szovjet politika Magyarországon továbbra is csak megnehezíti a demokra
tikus erők felzárkózását és a szocialista demokrácia érdekében tett erőfeszítése
ket. Az újabb csapatok bevonulása, a repülőterek és vasútvonalak megszállá
sa nyilván továbbra is az ország függetlenségét tartja előtérben, mint elsőrendű 
megoldatlan politikai kérdést, ami nélkül nincs megnyugvás, és ami nélkül 
lehetetlen higgadtabban és differenciáltan a lényeges belső kérdések érdeké
ben síkraszállni.

A jelenlegi helyzet elsősorban a szocialistaellenes erők kibontakozásának 
kedvez, ezért van szükség a rendre és a nyugalomra. A Szovjetunió magatar
tása épp ezért mindeddig nem szolgálja azt az alapvető követelményt, amely 
a magyarországi válság szocialista irányú kibontakozásának feltétele. ^

1956. november 4., vasárnap

• 4 órakor a szovjet csapatok támadást indítanak Budapest, a nagyobb váro
sok és a fontosabb katonai objektumok ellen.

• Hajnalban Moszkvából Mikojan kíséretében Szolnokra repül Kádár János.

• 5 óra 20 perckor a rádióban először hangzik el Nagy Imre beszéde.

• A rádióban Kádár János, Münnich Ferenc, Apró Antal és Kossá István beje
lentik a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását.

• A szovjet csapatok elfoglalják a HM és a BM épületét és körülzárják a Parla
mentet.

• Nagy Imre és hívei a jugoszláv követségen kapnak menedéket.

• Mindszentyjózsef az amerikai követségre menekül.

• A Parlamentben tartózkodó Bibó István államminiszter kiáltványt ad ki, 
amely elítéli az indokolatlan szovjet támadást.

• A felkelők Budapesten és az ország több pontján is harcban állnak a táma
dó szovjet csapatokkal.

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli közgyűlés elé utalja a magyarorszá
gi helyzettel kapcsolatban beteijesztett amerikai határozati javaslatot. A köz
gyűlés felkéri az ENSZ főútkárát, hogyjelöljön ki bizottságot a magyarorszá
gi helyzet megvizsgálására.



Magyar-szovjet tárgyalások a megszálló 
csapatok kivonásáról

(Budapesti telefonjelentésünk)

Magyar Szó, XIII. évf. 302. (3863.) sz.

Budapest, november 3.
Értesüléseink szerint ma nem érkezett újabb szovjet csapat Magyarországra. 

A magyarországi szovjet katonaság parancsnoka átcsoportosításokat végez az 
ország területén állomásozó csapataiban.

Ma a magyar kormány kérésére Budapesten megkezdődtek a szovjet-ma
gyar tárgyalások a szovjet csaptok Magyarországról való kivonásáról. A magyar 
küldöttséget Losonczy Géza államminiszter és Maiéter Pál vezérőrnagy -  had
ügyminiszter, a szovjet küldöttséget pedig Malinin tábornok vezeti. Ma délelőtt 
a háromórás megbeszélés értesüléseink szerint a megértés jegyében folyt. A 
tárgyalásokat ma este 10 órakor folytatják. Nem tudni azonban, hogy a tárgya
láson lesz-e szó Magyarország kilépéséről a varsói egyezmény tagságából.

Az első Nagy Imre-kormányt ma feloszlatták, helyébe megalakult az új koalí
ciós kormány, amely, miként az összeállításából látszik -  három miniszter a Magyar 
Szocialista Munkáspártból, három a Független Kisgazdapártból, három a Szoci
áldemokrata Pártból, kettő pedig a Petőfi Pártból és egy pártonkívüliből alakult 
-  négy pártra támaszkodik. Tagjai Nagy Imre miniszterelnök és külügyminisz
ter, Kádár János és Losonczy Géza a Magyar Szocialista Munkáspártból, Tildy 
Zoltán, Kovács Béla és B. Szabó István a Függeüen Kisgazdapártból, Kéthly An
na, Kelemen Gyula és Fischer József a Szociáldemokrata Pártból, Farkas Ferenc, 
Bibó István a Petőfi Pártból és Maiéter Pál hadügyminiszter párton kívüli.

Ma már Pest más képet mutat. Már kora reggel megkezdték a romokkal, 
törmelékekkel borított pesti utcák megtisztítását.

A város egyes részein, különösen a külvárosokban megindult a villamos-, 
valamint az autóbusz-forgalom is. A pestiek végre, tíznapos gyaloglás után, 
ma már használhatták a főváros közlekedési eszközeinek egy részét. Tíznapi 
sztrájk után néhány gyárban megkezdődött a munka. A gyárak és üzemek zöme 
azonban majd csak hétfőn kezdi a munkát.

A diósgyőri vagongyár holnap gyíytja be kohóit. Ma voltam Győrben is, 127 
kilométerre Pesttől. Teljesen szabad az út odáig. Felkerestem a Dunántúli Nem
zeti Forradalmi Tanácsot, ahol Szigethy Attila tanácselnök fogadott. Ugyanitt 
meglátogattam a győri vagongyár munkástanácsát is. Erről később beszámolok.

Apró Mátyás



Magyarország kérelme a Biztonsági Tanács előtt
Nem mesterkedésre kell kihasználni a helyzetet, azt kell megadni, 

amit az ország kér
(Állandó tudósítónk telefonjelentése)

Magyar Szó, XIII. évf. 302. (3863.) sz.

New York, november 3.
Ma este a Biztonsági Tanács ismét összeül, hogy most már harmadszor 

tárgyaljon a „magyarországi helyzetről”. A tegnapi ülést ebben a kérdésben, 
éppúgy, mint az elsőt a múlt héten, a három nyugati nagyhatalom követelé
sére hívták össze. Az USA, Franciaország és Nagy-Britannia azonban most 
sem terjesztett be konkrét javaslatot, hanem megelégedett annak megállapítá
sával, hogy komoly problémáról van szó, amelyet „nem szoríthatnak háttérbe 
a közép-keleti események”.

A Biztonsági Tanács eddigi ülésétől eltérően a delegátusok előtt most már 
több adat áll az újsághíreknél, a magyarországi helyzetről érkező híresztelések
nél. Nagy Imre miniszterelnök ugyanis november elsején levelet intézett az 
ENSZ főtitkárához, és közölte vele, hogy újabb szovjet csapatok léptek Magyar- 
ország területére.

A tegnapi ülés végén felolvasták Nagy Imre második levelét is, melyben 
ismét foglalkozik a szovjet csapatmozdulatokkal és követelte, hogy a négy nagyha
talom ismerje el Magyarország semlegességét, és a Biztonsági Tanács utasítsa a 
Szovjetunió és Magyarország kormányát, hogy rögtön kezdjenek tárgyalásokat.

Amíg az ENSZ csütörtöktől péntek reggelig ülésezett az Egyiptom ellenes 
hármas agresszióval előidézett válságról, a magyarországi események háttér
be szorultak. A rádióállomások már arról adtak hírt, hogy a szovjet légi haderő 
bombázta Budapestet és Nagy Imre kormányát Tildy Zoltán, a Kisgazdapárt 
képviselőjének kormánya váltotta fel. Mindezt persze később megcáfolták.

Egyes megfigyelők azt a benyomást szerezték, hogy a nyugati hatalmak a ma
gyarországi fejlemények jobbra tolódásában reménykednek, hogy utána draszti
kus akcióra bírják a Biztonsági Tanácsot. Ezt a benyomást megerősítette, hogy 
az ülés kezdetén senki más, mint éppen Formoza delegátusa vetette föl a kér
dést, hogy van-e hiteles megbízatása a magyar delegátusnak. Nagy-Britannia, 
Kuba és az USA pedig követelte, hogy ne adjanak szót a magyar kiküldöttnek 
mindaddig, amíg Budapestről nem erősítik meg, hogy képviselheti-e a magyar 
kormányt. Más körök viszont Dulles amerikai külügyminiszternek abban az in
dítványában, hogy a közgyűlés a közép-keleti események miatt rendkívüli üléssza



kán egyelőre ne tárgyaljon a magyarországi fejleményekről, mint azt Olasz
ország javasolta, a békülékenyebb amerikai politika jelét látják.

Az amerikai delegátus erről tett tanúságot, amikor Lodge idézte Eisenhower 
elnök korábbi nyilatkozatát: „Ha a Szovjetunió tényleg bejelentett ígéretéhez 
híven jár el -  arról az október 30-án tett ígéretről van szó, hogy kivonja csapa
tait -  akkor a világ egy nagy lépésnek a tanúja lesz az igazság, a bizalom, a népek 
közötti megértés felé.”

Az ENSZ-ben attól félnek, hogy Magyarország függetlenségének biztosí
tása és segítése helyett az eseményeket esetleg propagandacélokra használják 
fel. Ez pedig komoly kárt okozna. Ez az irányzat megnyilvánult a tanács tegnap 
esti ülésén is. Kuba és a kuomintang Kína delegátusa követelte, hogy nemzet
közi bizottságot küldjenek Magyarországra, sőt felhívták a „szabadságszerető” 
népeket, hogy segítsék a magyar népet. Ezért a delegátusok között bizonyos 
fokig kellemetlen érzést keltett még Lodge-nak az a bejelentése is, hogy húsz
millió dollár segélyt ajánlottak fel Magyarországnak.

Ha a tanács mai és esetleg későbbi ülése meghallgatja az amerikai dele
gátus indítványát, vagyis csak a tények leszögezésére korlátozódik, és nem 
bocsátkozik olyan akcióba, amelyet a magyar kormány kér tőle, lehetőség 
van építőjellegű megbeszélésekre. Csak ily módon lehet elejét venni az új 
nehézségeknek Magyarországon, Európában és általában az egész világon, 
mondják az ENSZ székhelyén. j  ^

Tiltakozás amerikaiak feltartóztatása miatt
Magyar Szó, XIII. évf. 302. (3863.) sz.

Washingtonból jelenti az AFP:
Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint Murphy külügyi ál

lamtitkár magához rendelte Zarubin szovjet nagykövetet és tiltakozott az el
len, hogy a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok Budapest kijáratá
nál feltartóztatták az amerikai diplomaták családtagjainak autóját.

Magyarország csak a szocializmusban lehet független, 
szabad és boldog

(úja a pekingi Zsen Min Zsi Bao)

Magyar Szó, XIII. évf. 302. (3863.) sz.

Pekingből jelenti az Új Kína hírügynökség: A Zsen Min Zsi Bao pekingi lap 
tegnapi számában rokonszenvét fejezi ki a magyar nép iránt és hangsúlyozza,



hogy egyes magyar vezetők hibái kétségtelenül sok szerencsétlenséget hoztak 
a magyar népre.

Magyarország azonban -  folytatja a lap -  csak mint szocialista ország bizto
síthatja függetlenségét, szabadságát és boldogságát. A szocializmust elhagyni 
annyit jelent, mint elhagyni a boldogabb jövőt, és katasztrófába vinni a magyar 
népet. Fájdalmas számunkra -  íija a lap -  hogy az ellenforradalmárok kihasznál
ják a helyzetet és megpróbálják felújítani a kapitalizmust és a terrort Magyaror
szágon, hogy Magyarországot kihasználják a szocialista országok egységének 
megbontására.

A kínai nép reménnyel és bizalommal tekint Budapestre és egész Magyar- 
országra és hiszi, hogy a hazafiak, a haladó erők egyesülnek, és harcba indulnak 
a szocialista vívmányok megőrzéséért, valamint a magyar nép és a többi szocia
lista országok közötti barátság megvédéséért.

Eisenhower húszmillió dollár értékű segélyt 
ajánlott fel Magyarországnak

Magyar Szó, XIII. évf. 302. (3863.) sz.

Washingtonból jelenti az AFP:
A Fehér Ház hivatalos közleménye szerint Eisenhower elnök húszmillió dol

lár értékű gyógyszer- és élelmiszersegélyt ajánlott fel Magyarországnak. A hiva
talos közlemény szerint ez a segély első része, és ha szükséges lesz, további se
gélyt nyújtanak.

Egy hét a világpolitikában
Magyar Szó, XIII. évf. 302. (3863.) sz.

A magyarországi események és az Egyiptom ellen megindított háború 
volt az elmúlt héten a világesemények központi történése. Erről a két esemény
ről tárgyalt a világszervezet Biztonsági Tanácsa és valószínű, hogy az ENSZ Köz
gyűlése a magyarországi helyzetet is napirendjére tűzi, épp úgy, ahogyan ezt 
az Egyiptom ellen megindított háborúval tette.

Már nem hírmagyarázat tárgyát képezi annak az igazságnak a megállapí
tása, hogy Magyarországon az október 23-án meginduló véres felkelés forradal
mi cselekedet volt, amely a szocialista haladás érdekében történt. A tragikusan 
véres megmozdulás célja az volt, hogy félrelökje azokat az akadályokat, amelyek 
gátolták egy következetesen szocialista demokratikus élet kibontakozását Magyar- 
országon. Magyarország függő viszonya a Szovjetuniótól politikai és katonai té



ren, valamint nem egyenrangú gazdasági helyzete feltétlenül a sürgős megol
dást követelő feladatok közé tartozott.

A felsorolt tények és körülmények ma már történelmi igazságnak tekinthe
tők. Ilyen kétségbevonhatatlan igazság az is, hogy az akkori vezetés, mint a szov
jet politika kirendeltsége, a bekövetkezett csődje után is erőteljesen akadályoz
ta a kibontakozást, és ezzel lehetővé tette a reakciós erők felfejlődését.

A szovjet katonai és politikai beavatkozás ezekben a napokban alapvető
en elmérgesítette a helyzetet az országban. Ez a politika, noha az elmúlt tíz 
nap alatt újabb kudarcokat volt kénytelen elviselni, végsőkig bonyolult társadal
mi és politikai helyzetet teremtett.

Az elemi erővel feltörő elégedetlenség végül is elsöpörte, a szovjet páncélos 
egységek ellenére, nemcsak a Rákosi-féle rendszer vezetőségét, hanem az eddi
gi rendszert jellemző politikai pártot az ország karhatalmi és hatósági rendsze
rével együtt. A zűrzavarban a szocialistaellenes irányzatok jelentős befolyáshoz 
juthattak. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy az ország politikai és 
gazdasági függetlenségét és egyenrangúságát jogosan követelő szovjetellenes 
jelszavak, és a dolgozó tömegek jogait követelő sztálinistaellenes és a Rákosi- 
rendszert elítélő jelszavak mögött, kimondottan szocialistaellenes és a polgá
ri hatalmi rendszert megvalósítani akaró elemek is tömörülhettek és jelentős 
erőre tettek szert. Ajelenlegi viszonyok között a forradalmi és nemzeti jelszóval 
bőven visszaél a klerikális és a polgári reakció, egészen a fasiszta reakcióig.

A válság ma már annyira elmélyült Magyarországon, hogy nem úgy tevődik 
fel a kérdés, milyen szocialista rend alakul ki a válság megoldása nyomán, ha
nem az, hogy szocialista vagy polgári rendszer alakul-e ki.

A végsőkig bonyolult helyzetben a kormányt koalíciós alapokra helyez
ték, hogy így kapjon politikai súlyt és mozgósíthasson minden olyan demokra
tikus politikai erőt, amely alapjában elfogadja az ország szocialista alapokon 
való felépítését.

Egyelőre a zűrzavar felszámolása, a politikai élet megszervezése és a terme
lőmunka megindítása van folyamatban. Ennek tudható be, hogy még nem 
jutott kellőképpen kifejezésre az igazán demokratikus és szocialista erők szerve
zettebb fellépése, és a munkásosztály társadalmi és politikai súlya nem érezte
ti kellőképpen hatását. Pedig ettől függ elsősorban, hogy visszaszorítják-e az el
lenforradalmat és hogy megóvják-e Magyarország dolgozói harcuk és erőfeszí
téseik eddigi vívmányait, hogy valóban megteremtik-e a független, demokra
tikus Magyarországot. ,



1956. november 5., hétfő
• Szolnokon megjelenik a Szabad Nép mint az MSZMP központi lapja.

• Marosán György és Apró Antal Szolnokra érkezik.

• A Szovjetunió Minisztertanácsa határozatot hoz, melynek értelmében Ma
gyarországnak 44 millió rubel értékben nyújtanak árusegélyt.

• Szovjet csapatok elfoglalják a magyar rádió épületét.

• 13 órakor szovjet támadás indul a Corvin köz és a Kilián laktanya ellen.

• Megkezdődik a felkelésben és a szovjetek elleni fegyveres harcban részt ve
vők letartóztatása.

• Kéthly Anna Bécsből New Yorkba utazik, hogy részt vegyen az ENSZ Közgyű
lésén.

• Több ezer magyar menekült lépi át az osztrák-magyar határt. Osztrák terü
leten táborok létesülnek a menekültek befogadására.

Kádár János forradalmi munkás-paraszt kormányt 
alakított Magyarországon

Az új kormány összetétele és kiáltványa 
Magyar Szó, XIII. évf. 303. (3864.) sz.

Budapestről jelenti a TANJUG:
A magyar rádió szerint Kádár János tegnap reggel bejelentette, hogy forra

dalmi munkás-paraszt kormányt alakított. Hangsúlyozta, hogy a korábbi hibák 
megszüntetésére és a nemzet függetlenségének biztosítására október 23-án tö
meges népfölkelés kezdődött, de ez a Nagy Imre-kormány gyengesége és az el
lenforradalmi elemek egvre erősödő befolyása következtében veszélyeztetni 
kezdte a magyar szocializmus vívmányait, a nép államát, a munkások és parasz
tok hatalmát és az ország létét. „Ez arra indított bennünket, magyar hazafia
kat, hogy forradalmi munkás-paraszt konnányt alakítsunk” -  mondotta Kádár.

A kormány összetétele a következő: miniszterelnök Kádár János, miniszter
elnök-helyettes, a fegyveres erők és a közbiztonság minisztere: dr. Münnich Fe
renc, államminiszter: Marosán György, külügyminiszter: Horvát Imre, pénzügy- 
miniszter: Kossá István, iparügyi miniszter: Apró Antal, földművelésügyi minisz
ter: Dögéi Imre, kereskedelmi miniszter: Rónai Sándor.

Kádárjános miniszterelnök ezután bejelentette, hogy’ a többi tárcákat csak 
a törvényes rend és béke helyreállítása után töltik be. Az új minisztereket a né



pi demokráciához hű pártok képviselői közül választják, akik készek a szocia
lizmus védelmére.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kiáltványa
A Kádár-kormány programja 

Magyar Szó, XIII. évf. 303. (3864.) sz.

A magyar rádió tegnap reggel beolvasta a iMagyar Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány alábbi kiáltványát:

Munkás, paraszt, katona testvérek, elvtársak!
A nemzet nehéz napokat él át. Veszély fenyegeti a munkások és parasztok 

hatalmát, a szocializmus szent ügy ét. Veszély fenyegeti mindazokat a vívmányo
kat, amelyeket a magyar dolgozók, elsősorban ti, magyar munkások az elmúlt 
12 évben saját munkátokkal, önfeláldozó, hősies munkátokkal kiharcoltatok. 
Az ellenforradalmárok egyre arcátlanabbak, egyre könyörtelenebbül üldözik 
a demokrácia híveit. A nyilaskeresztesek és egyéb gonosztevők gyilkolják a 
becsületes hazafiakat, elvtársainkat.

Tudjuk, hogy az országban még sok megoldatlan probléma van. Előttünk 
áll a harc a nehézségek leküzdésére. A dolgozók élete még távolról sem olyan, 
amilyennek egy szocializmust építő országban lennie kell. Az utóbbi 12 év 
során elért haladással egy időben a Rákosi-Gerő-klikk egész sor súlyos hibát 
követett el, súlyosan megsértette a törvényességet. Mindez indokoltan elégedet
lenséget váltott ki a dolgozókból. A reakciósok azonban a maguk önző céljait 
követik. Kezüket emelték népi demokratikus rendszerünkre. Ez azt jelenti, 
hogy a gyárakat és üzemeket vissza akaiják adni a tőkéseknek, a földet a nagybir
tokosoknak. Már elindították és működésbe állították a Horthy-csendőröket 
és tömlöctartókat, a gyűlölt kizsákmányoló rendszer képviselőit, hogy ismét el
nyomják a népet. Győzelmük nem jólétet, szabadságot és demokráciát, hanem 
rabságot, nyomort, munkanélküliséget és kíméletlen úri elnyomást jelente
ne. A reakciós elemek, kihasználva a népi demokrácia építése során elkövetett 
hibákat, félrevezettek sok becsületes dolgozót, különösen az ifjúság nagy ré
szét, amely becsületes hazafias szándékokkal csadakozott a mozgalomhoz. Ezek 
a becsületes hazafiak azt akarták, hogy a társadalom, az ország politikai és 
gazdasági élete tovább demokratizálódjék, hogy ezzel biztosítsák a szocializ
mus alapjainak megszilárdítását hazánkban. Szavaikat emelték annak érdeké
ben, hogy Magyarország megerősödjön és felvirágozzon, hogy szabad, szuve
rén állam legyen, amely barátságot tart fenn a többi szocialista országgal. Ezért



m a  g»” *"*’# | jános forradalmi
A a ü ^ V Ü l D m T ^ i  'jmunkás-pa^raszt kormányt

alakított Magyarországon
A i  uj kormány ossretéte/e és kiáltványa

Újból leiszólilollák a lámadókal
A n g o l - f r ö n c i o  h e d i h ö i ó k  <az e g y i p t o m i  

 p o r  lo K je lC íí___

Nasszer: A  deltában várjuk be az ellenséget 

T*m t kénlUnek ai EN8s n»mi«tk6*l erőiről

**• tVr»o, aüitiBMMteíw: Hkolt te. 
Amrú AteM. f*t4oM(rc4**4*>t «ufeaiw. 1>oni tet, te*

Tudáshős az ENSz kSzgyul&sZrát
• Tor«*« •> arr. Egyiptom 

I mindenre Rész
Nas*xcr beszélt a tömegnek

f c ® 2  i ® s s  '-S siE

^ J § 3
£r1£-£s

S S i S r S S S * , ^ ^ ?  
S “ s z a ro s t

: S £ S s* ‘~ *

Magyar Szó 1956. november 5.
Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány



helytelen és bűnös eljárás, ha valaki vádolja őket a mozgalomban való részvé
tel miatt. Mindemellett nem szabad szem elől téveszteni, hogy az ellenforra
dalmi erők, kihasználva Nagy Imre kormányának gyengeségét, dúlnak és pusz
títanak az országban, rabolnak és gyilkolnak. Fennáll a veszély, hogy ezek az 
erők felülkerekednek. Nehéz szível, mély szomorúsággal kell megállapítanunk, 
milyen súlyos helyzetbe hozták az országot az ellenforradalmi elemek. Sőt sok
szor jóindulatú, haladó emberek is, akik tudatosan vagy akaratlanul visszaél
tek a demokrácia és szabadság jelszavával, ezzel a reakció előtt nyitottak utat. 

Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok!
Véget kell vetnünk az ellenforradalmi erők garázdálkodásának! Eljött a cse

lekedet órája! Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrá
cia vívmányait! Helyreállítjuk a hazában a rendet, békét és biztonságot! Az erős 
kormány a nép és a haza érdeke. A nép érdeke, hogy7 olyan hatalma legyen, 
amely ki tudja vezetni az országot ebből a súlyos helyzetből. Ezért megalakít
juk a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt, a következő programmal:

1. A nemzeti függetlenség és az ország szuverenitásának biztosítása.

2. A népi demokrácia rendszerének és a szocializmusnak megvédése minden 
agressziótól, a szocialista vívmányok megvédése és a szocialista építés útján 
való további előrehaladás biztosítása.

3. A testvérharc beszüntetése, a belső béke és rend helyreállítása az orszában. 
A kormány nem tűri, hogy a dolgozókat, akik tevékenyen részt vettek a leg
utóbbi eseményekben, bármilyen ürüggyel üldözzék.

4. Szoros baráti viszony létrehozása minden szocialista országgal a teljes egyen
jogúság és a belügyekbe való be nem avatkozás alapján. A gazdasági kapcsola
toknak és a kölcsönös segélyezésnek ugyanezeken az elveken kell alapulnia.

5. Békés együttműködés minden országgal, tekintet nélkül a társadalmi és ál
lamrendre.

6. A dolgozók, különösen a munkásosztály életszínvonalának gyors és jelen
tős növelése. Több lakás a dolgozóknak. Lehetővé kell tenni, hogy7 a gyárak 
és intézmények lakást építsenek munkásaiknak és alkalmazottaiknak.

7. Az ötéves terv7 módosítása. A gazdaság irányítása módszerének megvál
toztatása, szem előtt tartva az ország sajátos gazdasági adottságait, valamint 
azt a célt, hogy7 minél gyorsabban emeljük a lakosság életszínvonalát.

8. A bürokrácia megszüntetése és a széles alapokon nyugvó, a dolgozók érde
keit szolgáló demokrácia fejlesztése.



9. A munkásigazgatás megszilárdítása a gyárakban, üzemekben a legszélesebb 
alapon.

10. A mezőgazdasági termelés fejlesztése. A kötelező felvásárlási rendszer 
beszüntetése. A magánparasztok megsegítése. A kormány erélyesen kijavít
ja  a szövetkezeti mozgalom és a tagosítás alkalmával elkövetett törvénysér
téseket és szabálytalanságokat.

11. Annak biztosítása, hogy az igazgatási szerveket és a forradalmi tanácsok 
tagjait demokratikus módon válasszák.

12. A kormány támogatja a kisipart és a kiskereskedelmet.

13. A magyar nemzeti kultúra következetes fejlesztése a haladó hagyományok 
szellemében.

14. A nép, a munkásosztály és a haza érdekében a Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány azzal a kéréssel fordult a szovjet hadsereg parancsnoksá
gához, hogy segítse a népet a reakció sötét erőinek szétzúzásában és a rend 
és béke helyreállításában.

15. A rend és a nyugalom helyreállítása után a magyar kormány tárgyal a szov
je t kormánnyal és a varsói egyezmény többi tagállamával a szovjet csapatok 
kivonásáról Magyarország területéről.

Munkások, dolgozók, parasztok, értelmiségiek, fiatalok, katonák és tisztek, 
csatlakozzatok a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz! Támogassá
tok népünk igazságos harcát! Védelmezzétek a népi demokrácia rendszerét! 
Fegyverezzétek le az ellenforradalmi bandákat! Szervezett munkások, tömörül
jetek a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány mellé! Kezdjetek haladék
talanul munkához!

Dolgozó parasztok, védjétek a földet! Harcoljatok, vállvetve a munkásokkal, 
a közösségért, a népi demokráciáért!

Munkás- és tanulóifjúság, ne hagyjátok félrevezetni magatokat! Csak a né
pi demokrácia biztosíthatja jövőtöket. Védelmezzétek és védjétek meg!

Magyar dolgozók, kipróbált gazdasági, politikai és szociális törekvéseink 
megvalósulásának előfeltétele, hogy védelmezzük és megvédjük a népi demok
rácia hatalmát, hogy helyreállítsuk a rendet, megkezdjük a munkát, és hozzá
lássunk a termeléshez!

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány harcol e célok megvalósí
tásáért, és harcba hívja a magyar haza minden önzetlen fiát és leányát. 

Dolgozók, magyar testvérek, miénk az igazság! Győzni fogunk!



A magyarországi eseményekről
A TANJUG külpolitikai szerkesztőjének kommentálja

Magyar Szó, XIII. évi. 303. (3864.) sz.

Érthető az a rendkívüli érdeklődés, amellyel közvéleményünk a magyaror
szági eseményeket kíséri attól a naptól kezdve, amikor Budapesten megindul
tak a tüntetések egészen a legújabb fordulatig, amelyet Kádárjános kormányá
nak megalakulása és programbeszéde jellemzett.

Az érdeklődést megmagyarázza az, hogy’ országunk határos Magyarország
gal, és népeinknek nem mindegy, milyen irányba fejlődnek e szomszédos ország 
eseményei, amellyel a múltban negatív és pozitív tapasztalataink voltak.

Érdeklődésünket magyarázza még az a tény is, hogy Jugoszlávia szocialista 
közösségének nem mindegy7 Magyarország szocialista fejlődésének további sorsa.

Közvéleményünk az utóbbi napokban aggodalommal kísérte azt az egyre 
erősödő irány7atot, hogy7 a reakciós elemek felülkerekedtek. Ezeknek az elemek
nek az eljárását a városokban, de különösen Budapesten, ahol bírósági tárgya
lás nélkül ártatlan embereket gyilkoltak, könyveket égettek el és olyan jelszava
kat hangoztattak, amelyek mindinkább a Horthy-időkre és a nyilas korszakra 
emlékeztetnek.

Ily módon a Rákosi, Gerő és mások politikája elleni jogos felháborodás las
sanként olyan irányt kapott, amelyet nyilvánvalóan nem kívántak a többségben 
levő erők sem, és amelyeknek az volt a célja, hogy a szocializmus és a magyaror
szági szocialista demokrácia egészséges fejlődésének útjából eltávolítsák a múlt 
negatívjelenségeit, amelyek gátolják a további egészséges fejlődést.

Ehhez a fordulathoz szemmel láthatóan hozzájárultak egyes Magyarorszá
gon kívüli erők, elsősorban a Nagy Ferenc és mások által képviselt emigráció
ban élő reakciós elemek, amelyek megkezdték a beszivárgást Magyarország te
rületére.

Mindezen jelenségek további erősödése több szempontból is veszélyessé 
válhatott volna.

Veszélyessé válhatott volna a magyarországi haladó erők fejlődésére, a szo
cializmus fejlődése és további sorsa és a magyar nép pozitív eredményeinek 
sorsa szempontjából, amelyeket a múltban harcolt ki, de veszélyt jelentett a vi
lág e része, Európa és az egész világ békéje megőrzése szempontjából is.

Világosan látható, hogy7 a magyarországi szocialista erők, de a világ szocialis
ta erői sem kívánták a harc ilyen formáját, Magyarország további haladását és



szocialista fejlődését biztosító alapvető feltételek megőrzése céljából. A fejlődés 
tárgyilagos, hidegvérű elemzése arra kötelez bennünket, hogy’ a jelenlegi hely
zet összes kérdéseit és a legújabb fejleményeket reális szemszögből mérjük fel.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi feltételek között lehetetlen elképzel
ni vagy feltételezni Magyarországon vagy más országokban is a régi rendszerhez 
való visszatérést. Úgy látszott, hogy az utóbbi években ezt a megállapítást magu
kévá tették a világ összes olyan politikai tényezői, amelyek reálisan tekintenek 
a jelenlegi helyzetre. A magyarországi események fejlődése utat nyitott egyes 
olyan tényezőknek és kívánságoknak, amelyek hatása következtében a reál
politika alapjairól való eltérés mutatkozott meg.

A szocializmusért harcoló Jugoszlávia számára világos és ezt többször is 
kinyilvánítottuk, hogy Kelet-Európa országainak fejlődése és függetlensége 
csak a szocializmus alapján valósítható meg. Minden ellenkező kísérlet, amely 
ezen országok helyzetét más alapokra akarja helyezni -  mint a magyarországi 
kísérlet is mutatja -  olyan következményekkel járhat, amelyek nem szolgálják 
sem ezen népek érdekeit, de a világbéke megőrzését sem.

Másrészről lehetséges egy másik, teljesen normális fejlődési folyamat, amely 
az igazi szocialista fejlődés alapjain lehetővé teszi a tényleges demokratikus 
kapcsolatok megerősödését, ami egyaránt szolgálja a népek, a béke, a nem
zetközi együttműködés és a világfeszültség csökkentésének érdekeit. Ezt bi
zonyítják a lengyelországi események, amelyek megerősítik a szocializmust, a 
szocialista demokráciát, az ország függetlenségét és az egyenlőségen alapuló 
kapcsolatokat a szocialista országok, de a világ többi országai között is.

Kádár János magyar miniszterelnök új programbeszéde ilyen fejlődést ígér, 
különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az ry kormányprogram eleget 
tesz mindazon kívánságoknak, amelyek miatt az október 23-ai felkelés meg
indult. Ami Jugoszláviát illeti, ki kell fejezni kívánságunkat, hogy a jelenlegi 
magyarországi helyzet minél előbb megbékéléshez vezessen, hogy a program
ban kifejezett kívánságok mielőbb teljesen megvalósuljanak, és végrehajtásuk 
lehetővé váljék, hogy megvalósuljon Magyarország és a Szovjetunió viszonyai
nak új alapokon való rendezése, a teljes egyenjogúság és az egymás belügyiéi
be való be nem avatkozás alapján. Mindez megteremtené a szovjet csapatok 
Magyarországról való kivonásának reális előfeltételeit, és új helyzetet teremte
ne, amelyben a szocialista fejlődés a magyar nép erőfeszítésein és érdekein 
nyugodna, és így teljesen elhárulna az a lehetőség, hogy a szocializmust építő 
országok belügyeibe más országok avatkozzanak be. A jugoszláv közvélemény



azt várja, hogy Kádár János kormánya a magyarországi belső helyzet kérdése
inek megoldásában nagylelkűen és emberségesen jár el.

A legújabb magyarországi fejleményekre jelentkező első visszhang kapcso
latban áll a világesemények legújabb fejleményeivel, de különösen a Földkö
zi-tenger keleti térségében végbemenő eseményekkel. Az Egyiptom elleni fegy
veres beavatkozás megfosztja a támadás értelmi szerzőit erkölcsi joguktól, hogy 
a magyarországi eseményekkel kapcsolatban álláspontjukat objektiven és reá
lisan nyilvánítsák ki.

Mi természetesen negatív jelenségnek tekintjük azt a tényt, hogy az új ma
gyar kormány a szovjet hadsereg segítségének igénybevételére kényszerült. Kül
földi csapatok igénybevétele egy ország belső kérdéseinek tisztázásánál ellenté
tes Jugoszlávia külpolitikájának elvi álláspontjával és azokkal az elvekkel, ame
lyeknek uralkodniuk kell a nemzetközi kapcsolatok terén. Nem hunyhatunk 
szemet azonban az előtt, hogy a szovjet csapatok igénybevétele éppen a fenti ne
gatív fejlődési folyamat eredménye. Ismételten megállapítjuk, hogy Magyaror
szágon, de kívüle is, megerősödött a reakciós erők nyomása, ami egyáltalán 
nem szolgálja a magyar nép és a szocializmus érdekeit, és ellentétes a nemzet
közi helyzet jelenlegi állásával, amely közvetlenül veszélyezteti a világ békéjét.

Bármilyen tragikusak és kedvezőtlenek is a jelenlegi események, Jugoszlá
via népe bizakodással tekint a jövőbe és meg van győződve arról, hogy azok 
számára tanulságul szolgálnak, és hogy a béke, az egyenjogú együttműködés, 
az országok szuverenitása és a mások belügyeibe való be nem avatkozás elvei 
újból megerősödnek.

A belügyi államtitkárság közleménye
Magyar Szó, XIII. évi. 303. (3864.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG:
Jugoszlávia belügyi államtitkársága a következő közleményt tette közzé: 

Északnyugati határunk egyes pontjain a tegnapi nap folyamán fegyveres ma
gyar katonák és polgárok néhány csoportja jugoszláv területre lépett. A kapott 
utasítások szerint ezeket a személyeket határőrségünk befogadta és lefegyve
rezte. Mindezeket a polgári és katonai személyeket befogadóközpontokban 
helyezték el.

1956. november 6., kedd
• Budapest szovjet városparancsnoka -  Grebennyik vezérőrnagy' -  este 19 órá

tól reggel 7 óráig tartó kijárási tilalmat rendel el.



• A szovjet csapatok felszámolják a Széna téri, a gellérthegyi és a Timár utcai 
felkelőcsoportot. Budapest egyes részein -  Vár, Móricz Zsigmond körtér, 
Csepel, Ferencváros -  valamint az ország egyes részein tovább folynak a 
harcok.

• Bibó István kibontakozási tervezetet fogalmaz meg.

• Késő este Szolnokról elindul a Kádár Jánost és a Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány tagjait Budapestre szállító menetoszlop.

• Egyiptomban fegyverszünetet kötnek.

• A kínai vezetés üdvözli a Kádár-kormány megalakulását és 30 millió rubel 
értékű árusegélyt ígér.

Az ENSZ határozata a szovjet csapatok kivonásáról
A magyar kormány tiltakozik a belügyekbe való beavatkozás ellen 

A magyarországi helyzet az ENSZ-közgyűlés előtt
Magyar Szó, XIII. évi. 304. (3865.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP:
Tegnapelőtt este jugoszláv időszámítás szerint 22.30 órakor rendkívüli ülést 

tartott az ENSZ Közgyűlése, hogy megtárgyalja a magyarországi helyzetet. Orthe- 
ga chilei delegátus, a Közgyűlés elnöke bejelentette, hogy a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány levelet intézett a Közgyűléshez. A levél az ENSZ 
tudtára adta, hogy az a kérelem, amelyet Nagy Imre kormánya Magyarország 
kérdésében az ENSZ-hez intézett, elvesztette jogi alapját és tárgytalanná vált, 
mivel Nagy Imre kormánya többé nincs uralmon. A Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány nem egyezik bele abba, hogy ezt a kérdést akár a Biztonsági Tanács, 
akár a Közgyűlés elé terjesszék, mert ezt Magyarország belügyének tekinti.

A levél felolvasása után Szobolyev szovjet delegátus felszólalt az ellen, hogy 
a magyarországi helyzetet napirendre tűzzék, mert ez szerinte beavatkozás len
ne az ország belügyeibe. Hozzátette, hogy Nagy Imre felhívása érvényét vesztette, 
mivel kormánya már nincs hatalmon. Ennek ellenére a Közgyűlés 53 szava
zattal hét ellenében és hét delegátus tartózkodása mellett úgy döntött, hogy 
napirendre tűzi a magyarországi helyzet kérdését.

Lodge amerikai delegátus ezután határozati javaslatot terjesztett be, amely 
többek között felkéri az Egyesült Nemzetek főtitkárát, hogy megbízottai révén 
vizsgálja ki a magyarországi helyzetet és a legrövidebb időn belül tegyen jelen
tést a Közgyűlésnek. Ezen kívül a határozat követeli a Szovjetuniótól, hogy szün



tessen meg minden beavatkozást Magyarország belügveibe, szüntesse be a továb
bi erősítések küldését Magyarországra, és halogatás nélkül vonja ki csapatait. 
A határozati javaslat végül felhívja az ENSZ tagállamait, hogy élelmiszer- és 
gyógyszersegély küldjenek a magyar népnek.

Szobolyev szovjet delegátus mindjárt az amerikai delegátus után felszólalt 
és bejelentette, hogy a Szovjetunió már ki akarta vonni csapatait Magyarország
ról, de világossá vált, hogy a reakciós elemek úrrá lettek Nagy Imre kormányán, 
ugyanis ez a kormány megengedte, hogy a reakciós erők karmai közé kerüljön. 
Ez arra kényszerítette a Szovjetuniót, hogy segítséget nyújtson a magyar népnek. 
Ezután elmondta, hogy e kérdés megvitatását nem a helyzet rendezésének óha
ja hatja át, hanem az a kívánság, hogy a helyzetet még jobban elmérgesítsék, 
és támogassák a magyar nép és törvényes kormánya ellen harcoló fasiszta eleme
ket. Hozzátette, Nagy-Britannia és Franciaország nyílt agressziót követett el az 
egyiptomi nép ellen, és most a magyar kérdés felvetésével akarnak időt nyerni, 
hogy az angol és francia csapatok megtörhessék az egyiptomi nép ellenállását. 
A Közgyűlés minden döntése Magyarország kérdésében megengedhetetlen be
avatkozás volna Magyarország belügyeibe -  mondotta végül a szovjet delegátus.

Szobolyev szovjet delegátus felszólalása után Kanada, Nagy-Britannia, Fran
ciaország, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Törökország, Dánia, a Fülöp- 
szigetek, Görögország és Új-Zéland delegátusa szólalt fel.

A záróvita után, amelyben dr. Brilej jugoszláv delegátus is felszólalt, a köz
gyűlés ötven szavazattal nyolc ellenében és 15 delegátus tartózkodása mellett 
elfogadta az amerikai határozati javaslatot. Az ázsiai-afrikai országok, Finnor
szág és Jugoszlávia tartózkodott a szavazástól.

Megerősítették Kós magyar ENSZ-delegátus megbízatását
A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány közölte Hammarskjölddel, az ENSZ főtitkárával, hogy megerősítette 
Kós eddigi állandó magyar delegátus megbízatását az Egyesült Nemzetek Szerve
zetében és helyettesévé Szabót nevezte ki. Az üzenetet Kádár János miniszter- 
elnök és Horvát Imre külügyminiszter írták alá.

Kötelességteljesítésre szólítanak mindenkit
A magyar kormány kiáltványa
Magyar Szó, XIII. évi. 304. (3865.) sz.

A budapesti rádió vasárnap este beolvasta a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány kiáltványát, mely szerint a magyarországi események a reakciós erők



teljes felszámolásához vezettek. Nagy Imre kormánya, amely utat nyitott a reak
ciós erőknek, megszűnt létezni. A kormány szétesett.

Most már látjuk -  mondja a kiáltvány -, milyen kegyetlenül léptek fel a re
akciós erők a munkásokkal, forradalmárokkal és a békés lakossággal szemben. 
A népi Magyarország szocialista erői a segítségül hívott szovjet csapatokkal 
együtt áldozatkészen teljesítik a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány által elé
jük állított feladatot. A kiáltvány szerint a népi Magyarország forradalmi kor
mánya felhívja a munkásokat, parasztokat és értelmiségieket, valamennyi haza
fit, hogy minden erővel támogassák a forradalmi konnányt és szerveit. A kor
mány mindenkit kötelességének teljesítésére szólít fel, és arra, hogy kezdjék 
meg a munkát. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány meg van győződve arról, 
hogy az egész országban a legrövidebb időn belül helyreáll a rend és nyugalom 
-  mondja többek között a kiáltvány.

Eisenhower üzenete Bulganyinhoz
Washingtonból jelenti az AFP:
Eisenhower amerikai elnök a magyarországi helyzettel kapcsolatban sürgős 

üzenetet intézett Bulganyin szovjet miniszterelnökhöz.
Az üzenet szövegét mindaddig nem hozzák nyilvánosságra, amíg ebben a 

Szovjetunió és az USA meg nem egyezik.

Az amerikai állampolgárok elhagyhatják 
Budapestet

Washingtonból jelenti az AFP:
Illetékes washingtoni körök szerint Sepilov szovjet külügyminiszter közöl

te Bohlen moszkvai nagykövettel, hogy az amerikai gépkocsik menetoszlopa el
vonulhat Budapestről Ausztria irányába. Ebben az értelemben már parancsot 
adtak a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnokságának.

1956. november 7., szerda

• Hajnalban Budapetre érkezik Kádár János és kormánya.

• A Kádár-kormány leteszi az esküt.

• A harcok során leég a Magyar Országos Levéltár tetőszerkezete.

• Dunapentelét szovjet repülőgépek bombázzák, a település súlyos harcokat 
követően szovjet kézre kerül.



A magyar kormány segélyfelhívása a 
szocialista országokhoz

Magyar Szó, XIII. évi. 305. (3866.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint Kádárjános, a Magyar Forradalmi Mun
kás-Paraszt Kormány elnöke felhívással fordult a baráti szocialista országokhoz. 
A felhívás elmondja, hogy’ Magyarország súlyos napokat él át. Most mérik az utol
só csapást az ellenforradalmi csoportokra, amelyek megpróbálták megsemmi
síteni a népi demokratikus rendszer szocialista vívmányait. A kormány legfőbb 
gondja, hogy helyreállítsa a békés, nyugodt életet és begyógyítsa a sebeket.

E célból a kormány a szocialista országok testvéri segítségét kéri. Elsősorban 
élelmiszerben, tüzelőanyagban, építőanyagban és gyógyszerekben van nagy hiány.

Szovjet segély Magyarországnak
Magyar Szó, XIII. év i 305. (3866.) sz.

Moszkvából jelenti a TASZSZ:
Bulganyin szovjet miniszterelnök válaszolt Kádárjános magyar miniszterel

nök felhívására és közölte vele, hogy a Szovjetunió segítséget nyújt a magyar 
népnek. A legsürgősebben Magyarországra szállít 50 000 tonna búzát és lisztet, 
3000 tonna húst, 2000 tonna zsírt, 3 millió doboz konzervált tejet, 5000 tonna 
cukrot, 10 000 tonna cementet, 10 000 köbméter építőanyagot, nagyobb 
mennyiségű tüzelőfát, üveget és cserepet.

Kádárjános Szolnokon
Magyar Szó, XIII. évf. 305. (3866.) sz.

A budapesű rádió közleménye szerint Kádár jános magyar miniszterelnök 
ellátogatott Szolnokra és megbeszélést folytatott a helyi vezetőkkel és aktivisták
kal. Tájékoztatta őket az időszerű problémákról és a politikai helyzetről.

A Magyar Szocialista Munkáspárt kiáltványa
Magyar Szó, XIII. évf. 305. (3866.) sz.

A budapesti rádió tegnap este beolvasta a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Ideiglenes Központi Bizottságának kiáltványát, amely elmondja, hogy a párt 
történelmének legnehezebb szakaszát éli át, és hogy a helyzet megköveteli min
den erő egyesítését az ellenforradalmi erők támadásának visszaverésére. Annak 
érdekében, hogy a párt ismét erős legyen és ismét a tömegek élére álljon, a



közlemény szükségesnek tartja az erélyes szakítást a Rákosi-klikk káros politi
kájával és hibás módszereivel.

A nyilatkozat azonban szükségesnek tartja a szakítást a Nagy-Losonczy-cso- 
porttal is, amely feladta a munkásosztály és a néphatalom álláspontját és a na
cionalista, soviniszta politikájával utat nyitott az ellenforradalmi erőknek és ez
zel tulajdonképpen elárulta a szocializmus ügyét. Hogy kifejezze a múlt hibái
val való teljes szakítást, a párt Magyar Szocialista Munkáspártra változtatja nevét.

Feladatul tűzi az ország felvirágoztatását és a békét a szocialista országok 
testvéri közösségében. Most a legfontosabb feladat a normális élet helyreállítá
sa és a munka megkezdése. Ezért felhívja az ország dolgozóit, hogy tömörítsék 
erőiket a munkástanácsok, a hatóság új szervei és a hazafias népfront köré. 
Ezeket a szerveket meg kell tisztítani az ellenforradalom képviselőitől. Felhív
ja a kommunistákat, hogy adjanak példát a néphatóság iránti odaadásban és 
a nép ellenségeivel szembeni éberségben. Végül a nép és a szovjet hadsereg 
tagjai baráti viszonyainak építésére tesz felszólítást.

A magyarországi szovjet parancsnokság felhívása
Magyar Szó, XIII. évf. 305. (3866.) sz.

A budapesti rádió átvette a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancs
nokságának felhívását a magyar hadsereg katonáihoz és tisztjeihez, hogy foly
tassanak közös harcot a reakciós erők ellen a szabadságért és demokráciáért.

A felhívás figyelmezteti a magyar dolgozókat, hogy ne higgyenek a rágalmak
nak, amelyek a magyar népet szembe akarják állítani a szovjet egységekkel. Nem 
azért jöttünk, hogy elfoglaljuk az országot -  mondja a felhívás és hozzáteszi, 
hogy a szovjet csapatok a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kérelmé
re léptek akcióba, mert a sötét reakció erői gyújtogatnak és fosztogatnak, és 
vissza akarják állítani a nagybirtokosok és kapitalisták uralmát. A fasizmus fe
lütötte a fejét és az országban teljes zűrzavar keletkezett. Ebben a helyzetben 
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a szovjet egységekhez fordult azzal a 
kérelemmel, hogy segítsék az ellenforradalmi erők felszámolását és a rend hely
reállítását. A szovjet parancsnokság kész volt megadni ezt a segítséget.

Pécs szovjet parancsnokának parancsa
Magyar Szó, XIII. évf. 305. (3866.) sz.

A pécsi rádió tegnap közölte Kornyusin őrnagy, Pécs szovjet katonai parancs
nokának parancsát, mely szerint minden kulturális intézményt és szórakozó



helyet további rendelkezésig zárva kell tartani és az intézményekben és üzemek
ben hivatalos időben meg kell kezdeni a munkát. Egyben elrendelte az ellen- 
forradalmi nemzeti bizottságok feloszlatását, bénította a tüntetéseket és a gyüle
kezést az utcákon, és este 7-től reggel 7-ig rendőrségi zárórát vezetett be.

A szovjet katonai parancsnok felszólította a lakosságot, hogy rögtön adja 
át a fegyvereket. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkit, akinél fegyvert talál
nak, a statáriális törvények alapján vonnak felelősségre. A pécsi rádió közölte 
Baranya megye és Pécs szovjet parancsnokának azt a parancsát is, amely felszó
lítja a Mecsek hegységben és több más helyen harcoló kisebb csoportokat, hogy 
rögtön rakják le a fegyvert.

Pécsett több üzem megkezdte a munkát
Magyar Szó, XIII. évf. 305. (3866.) sz.

A pécsi rádió beolvasta a megyei pártbizottság felhívását a lakossághoz, 
hogy segítsék az új kormányt, védjék a demokratikus rendszert, és rögtön kezdje
nek munkához, hogy helyreálljon a rend és fegyelem. Bejelentette, hogy 
megszüntették a megyei begyűjtési hivatalt és helyébe szabad felvásárlási hiva
talt létesítettek az ellátás biztosítására. Ezentúl a termékeket szabad megegye
zéssel vásárolják fel.

A rádió jelentése szerint a városban több üzem megkezdte a munkát. A koksz
gyárban a munkások 75, a gázgyárban 50 százaléka, a tejfeldolgozó üzemben 
50 százaléka dolgozik. A szénhiány azonban súlyos. A kokszgyárnak és a bőrgyár
nak még 34 napra van széntartaléka. A gyárak a bányászok segítségét kérik.

1956. november 8., csütörtök

• Magyar-jugoszláv tárgyalások kezdődnek Nagy Imrének és munkatársainak 
Jugoszláviába távozásáról.

• A belügyi szervek megkezdik az ORFK és a BRFK Politikai Nyomozó Főosz
tályainak megszervezését.

• Budapesten -  Csepel kivételével -  megszűnik a fegyveres ellenállás.

• Országszerte folytatódik a sztrájk.

• Az ENSZ rendkívüli közgyűlésén a Kádár-kormány megbízottja érvénytelen
nek nyilvánítja Nagy' Imre kormányának minden üzenetéi a világszervezet 
felé és tiltakozik a magyarországi kérdés tárgyalása ellen.



A magyar kormány felhívása a termelőmunkára
Magyar Szó, XIII. é\f. 306. (3867.) sz.

A budapesti rádió beolvasta a Szolnok megyei szakszervezeti tanács közle
ményét, amely felhívja a munkásokat, hogy térjenek vissza munkahelyükre. 
A felhívás szerint a lakosság tartaléka nem tarthat örökké, és ezért meg kell 
kezdeni a termelést. Az egyeden kivezető út, ha visszatérnek a munkára, ami 
egyben Kádár János Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya programjának meg
valósítását is jelenti.

Nagy Imre kormánya -  mondja a felhívás -  nem tudta és nem akarta meg
akadályozni a reakciós elemek kirohanásait, akik a gyárakat vissza akarták adni 
a kapitalistáknak, a földet a nagybirtokosoknak. Ez a kormány nem volt képes 
megvédeni a munkásosztály hatalmát, a szocialista vívmányokat -  mondja 
többek között a felhívás.

Ezzel egy időben Baranya megye szakszervezeti tanácsa felhívta a munká
sokat, hogy tegyenek meg mindent a rend és a béke helyreállítására. A felhívás 
szerint a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programja a szakszervezetek, 
a parasztok, az írók, értelmiségiek és az ifjúság igazolt törekvéseit tette magá
évá, de csak úgy valósítható meg, ha megkezdődik a békés építőmunka. A 
felhívás végül felszólítja a munkásokat, hogy a gyárakat érezzék magukénak, 
és győzzenek meg mindenkit, hogy7 minden elmulasztott munkanap késést 
jelent a munkáskormány programjának megvalósításában.

Kínai segély Magyarországnak
Magyar Szó, XIII. évf. 306. (3867.) sz.

Pekingből jelenti az Új Kína hírügynökség: A kínai kormány úgy döntött, 
hogy 30 millió rubel értékű anyagi és pénzsegélyt nyújt Magyarországnak. 
Kádár Jánoshoz, a Munkás-Paraszt Kormány elnökéhez intézett üzenetében 
Csou En-laj kínai miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „...a kínai népet és a kí
nai kormányt aggodalomba ejtik a magyar nép nagy nehézségei”. Ezért a kí
nai kormány úgy döntött, hogy segítséget nyújt a Munkás-Paraszt Kormány
nak, hogy „...ezzel támogatást nyújtson a testvéri magyar népnek”.

Budapesti nagykövetségünk titkárának tragikus halála
Magyar Szó, XIII. évf. 306. (3867.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG: A JSZNK külügyi államtitkársága közölte, 
hogy 1956. november 5-én Budapesten tragikusan életét vesztette Milenko Mi-



lovanov elvtárs, a jugoszláv nagykövetség titkára. Odaadó munkát végzett hazá
ja szolgálatában, jó képességű diplomáciai tisztviselő és közkedveltségnek örven
dő barát volt. Halálával a külügyi államtitkárság elvesztette egyik legtehetsé
gesebb fiatal diplomatáját.

Milenko Milovanov 1926. december 3-án született Óbecsén munkáscsalád
ból. Gyermekkorát Belgrádban és Újvidéken töltötte, a gimnáziumot Becsén vé
gezte. A fasiszta megszállás Óbecsén érte mint a gimnázium negyedik osztályá
nak tanulóját. A filozófiai fakultást a felszabadulás után végezte el Belgrádban.

1950. április 1-je óta van a külügyi államtitkárság szolgálatában, 1956 augusz
tusa óta a budapesti nagykövetség titkára.

1944 óta a SZKOJ, 1946 óta a Kommunisták Szövetségének tagja, 1944-től 
részt vett a népfelszabadító háborúban.

1956. november 9., péntek
• Megkezdődik a Honvéd Karhatalom szervezése.

• Az Elnöki Tanács törvényesíti a forradalom alatt bevezetett Kossuth-címer 
használatát.

• Megjelenik a Tiszti Nyilatkozat, melynek értelmében csak az maradhat a Ma
gyar Néphadsereg tisztje, aki támogatja a Kádár-kormányt és egyetért a szov
je t csapatok behívásával.

• A szovjet csapatok támadást indítanak Csepel ellen.

Az ENSZ a magyarországi helyzetet tárgyalja
A jugoszláv küldött felszólalása 

A magyar delegátus tiltakozott a napirend ellen 
Magyar Szó, XIII. évf. 307. (3868.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP:
Az ENSZ Közgyűlése tegnap rendkívüli ülésre ült össze, hogy megtárgyalja 

a magyarországi helyzetet.
Elsőnek Szabó magyar delegátus szólalt fel és tiltakozott a kérdés napirend

re tűzése ellen és arra hivatkozott, hogy a magyarországi eseményeket bel
ügyiek kell tekinteni. Kifejtette, hogy Nagy’ Imre kormányának felhívása az 
ENSZ-hez törvénytelen és nem fejezi ki a mai kormány álláspontját. Ezután 
kijelentette, hogy a Budapestről érkező hírek szerint a városban és majd az 
egész országban helyreállt a rend, az üzletek ismét megnyíltak, a közlekedés 
normálisan működik, az iskolák ismét megkezdték munkájukat.



Ortega, a Közgyűlés elnöke, elfogadhatatlannak minősítette és visszauta
sította a magyar delegátus tiltakozását és megnyitotta a vitát.

A lengyel delegátus kijelentette, hogy az ENSZ nem tárgyalhat Magyaror
szág kérdéséről, amikor az új magyar kormány a Szovjetunióval tárgyal a szov
jet csapatok kivonásáról. A dán delegátus felszólalásában kétségbe vonta Szabó 
magyar delegátus megbízólevelének hitelességét. A vitában ezen kívül felszólalt 
a kubai és a jugoszláv delegátus.

Dr. Joze Brilej jugoszláv delegátus a gyűlésen a következőket mondotta: 
„Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a jugoszláv közvélemény, a jugoszláv kor
mány milyen nagy figyelemmel kísérte a legutóbbi tragikus magyarországi ese
ményeket. Érdeklődésünk és az aggodalom mellett több ok szól. Magyarország 
szomszédunk és jelentős, bár nem mindig szerencsés szerepet játszott történel
münkben. Ugyanakkor természetszerűen érdekelve vagyunk a keleteurópai 
események alakulásában, különösen azokban az erőfeszítésekben, amelyeket 
annak érdekében tesznek, hogy a világ e részén az országok viszonya a függet
lenségen, a szuverén egyenrangúságon és a baráti együttműködésen alapuljon.

Az utóbbi időben Kelet-Európában érvényesült törekvések ismertek, de 
nem mindig fogták fel teljesen őket. Lényeges jellemvonásuk, hogy erőfeszítést 
tesznek a demokrácia erősítésére a második világháború után ezekben az orszá
gokban megtörtént hatalmas, és hozzátehetjük megváltozhatatlan átalakulás 
eredményeként kialakult társadalmi alapon.

Ezek a törekvések nem mindig ugyanazon a módon valósultak meg a külön
böző országokban. Ott, ahol ezeknek a törekvéseknek megengedték, hogy a 
maguk útján folyjanak, minden külföldi akadályozás nélkül, ott többé-kevésbé 
normális s általában szólva békés módon valósult meg. Ott viszont, ahol kísér
letet tettek arra, hogy ezt a fejlődést lassítsák vagy pedig olyan irányba tereljék, 
amely a régi visszaállítását szülné és a második világháború előtti társadalmi és 
politikai viszonyok újbóli bevezetésének teljesen irreális irányzatát fejezve ki, 
ott összeütközésekre és kavarodásra került sor.

Épp ez történt Magyarországon. Talán hasznos lenne megkísérelni rekonst
ruálni az eseményeket, mert a történteket gyakran kiforgatják és elködösítik. 
A magyar nép őszinte és igazolt törekvését, hogy országának történelmi és 
társadalmi feltételeivel összhangban előrevigye nemzeti életét és megvalósít
sa a demokrácia és a függetlenség magasabb fokát, nem fogadták sem gyor
san, sem őszinte megértéssel. A már régóta késő változásokat tovább halogatták. 
Ezért növekvő feszültség alakult ki. Amikor Nagy kormánya jött uralomra, az



események gyorsan kicsúsztak kezéből. A káosz és az anarchia uralkodott el, 
az ingatag és zavaros helyzetet szemmel láthatóan különböző célokra hasz
nálták ki. Olyan követeléseket állítottak, amelyeknek egyetlen kormány sem 
tehetett eleget egyik napról a másikra. Nem tartóztatták fel az erőszakot, nem
csak azok ellen, akik felelősek voltak a régi rendszer igazságtalanságaiért, ha
nem számtalan ártatlan polgár ellen is, és mind világosabbá vált, hogy Nagy 
kormánya keveset tehet, vagy egyáltalán semmit sem ebben a helyzetben.

A szerencsétlen helyzetet csak elmérgesítette a külföldi beavatkozás külön
böző fonnája, azzal a többé-kevésbé nyíltan kifejezett céllal, hogy visszaállítsák 
a háború előtti rendszert, és egyben megváltoztassák az európai erőviszonyo
kat. A magyarországi események ezzel annyira elmérgesedtek, hogy kizárták 
a békés, demokratikus fejlődés minden lehetőségét Magyarországon, és egy
ben lappangó veszélyt hordtak magukban a békére nézve.

Ez az elmérgesedett helyzet néhány nappal ezelőtt érte el csúcsát, amikor 
az országban majdnem a teljes káosz lett úrrá. A gyorsan romló helyzetben sza
kadás állott be Nagy kormányában, és új kormány alakult. Az új kormány kidol
gozta programját azokkal az alapvető követelésekkel összhangban, amelyekért 
a magyar nép október 23-án fegyvert fogott. Ez egyben bizonyítja azt is, hogy 
milyen erős és mély gyökereket eresztettek ezek a követelések: többé már 
senki sem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a törekvéseket, mert azok szemmel 
láthatóan Magyarország normális politikai fejlődésének egyetlen lehetséges 
alapját képezik.

Ez, elnök úr, mégsem a teljes helyzetkép. Itt van ezen kívül még a szovjet 
csapatok részvétele Magyarország belső eseményeiben. Ismeretes kormányom 
álláspontja minden ilyenfajta beavatkozás kérdésében. Mi mindig szembeszáll
tunk a külföldi fegyveres erők beavatkozásával más országok belügyeibe, mert 
ez ellentétben áll hazánk külpolitikájának alapelveivel. A szovjet kormány 
nyilatkozata megvilágításban reméljük, hogy a szovjet csapatokat kivonják.

Jugoszlávia mindig erélyesen vallotta a magyar belügyekbe való be nem 
avatkozás és az ország szuverén jogai teljes tiszteletben tartásának elvét. Azt 
kívánjuk, hogy Magyarország népe élvezze az őt egészében megillető szabadsá
got és függetlenséget, és a demokrácia és a társadalmi fejlődés útján haladjon, 
összhangban a magyar nép legfőbb érdekeivel. Őszintén reméljük, hogy1 rövi
desen kialakulnak a feltételek, amelyek ezt lehetővé teszik.

Számunkra úgy tűnik, hogy az amerikai határozati javaslat egészében véve 
nem azt az irányt támogatja, amely a magyarországi helyzet javulásához vezet-



hét, és ezért tartózkodtam a szavazástól a javaslattal kapcsolatban. Hozzá kí
vánom azonban tenni, hogy a határozatijavaslatban több olyan pont van, amely
re igenlően szavaznék.”

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány döntése
Magyar Szó, XIII. évf. 307. (3868.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány tegnapelőtt ülést tartott és több döntést hozott az ország életének 
normalizálására. Az ülés után kiadott kormányközlemény hangsúlyozza, hogy 
a minisztériumok valamennyi tisztviselőinek kötelessége haladéktalanul meg
jelenni munkahelyén. A kommunális alkalmazottaknak legkésőbb november
10-én meg kell kezdeniük a munkát. A társadalmi szervek és a forradalmi bi
zottságok nem mondhatnak fel a kommunális tisztviselőknek, és nem vehet
nek fel újakat. Csak arra van joguk, hogy erre vonatkozó javaslataikat eljut
tassák az illetékes állami szervnek.

Dr. Csanádi Györgyöt kinevezték közlekedési és postaiig)! kormánybiztos
nak. A kormány felhívta a vasútállomások és fűtőházak igazgatóit, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket a vonatok készenlétbe helyezésére és az áru 
kirakására. Valamennyi vasúti alkalmazott tartsa hazája iránti kötelezettségének 
-  mondja a kormányközlemény -  a közlekedés megindítását, mert az egész or
szág, különösen Budapest élelmiszer-, gyógyszer- és fűtőanyaghiányban szenved, 
a határállomásokon pedig ott várnak a baráti országokból küldött, áruval megra
kott vonatok.

A kormány közleménye a továbbiakban hangsúlyozza, hogy a helyi ható
ságok, a minisztertanács végrehajtó szervei, a megyei bizottságok mellé pedig 
ideiglenes kormánybiztosokat neveznek ki. A forradalmi bizottságok, mint poli
tikai tanácsadó szervek, nem kerülhetik meg a hatóság végrehajtó szerveit. A 
forradalmi bizottságokból haladéktalanul el kell távolítani az ellenforradalmi 
elemeket. A magyar kormán)' ezen kívül Nyers Rezsőt élelmezési kormánybiz
tosnak nevezte ki. Megparancsolta az élelmiszer-kereskedések vezetőinek, hogy 
24 órán belül nyissák ki az üzleteket.

A kormány elrendeli, hogy rögtön kezdjék meg a tanítást azokban az elemi 
és középiskolákban, ahol a külső feltételek -  épület, közlekedés stb. -  megfele
lőek. Azokban az iskolákban, amelyekben kötelező valamely idegen nyelv tanu
lása, a tanulók szabadon választhatják meg, hogy melyik nyelvet tanulják.

A kormányközleményt Kádár János miniszterelnök írta alá.



Kádár ellenzi Magyarország kérdésének 
megtárgyalását az ENSZ-ben

Magyar Szó, XIII. évf. 307. (3868.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP:
Kádár János magyar miniszterelnök táviratot intézett Hammarskjöld főtit

kárhoz. Erélyesen ellenzi, hogy az ENSZ Közgyűlése megtárgyalja a magyaror
szági helyzetet.

A távirat elmondja, hogy Nagy Imre volt miniszterelnök erre vonatkozó ké
relme „törvénytelen és nem tekinthető a magyar állam kérelmének”.

Fogadás a szovjet nagykövetségen
Magyar Szó, XIII. évf. 307. (3868.) sz.

Bclgrádból jelenti a TANJUG:
Firjubin, a Szovjetunió belgrádi nagykövete tegnapelőtt este fogadást rende

zett a nagy októberi forradalom 39. évfordulója alkalmából. A fogadáson megje
lent Mosa Pijade, Edvard Kardelj, Aleksandar Rankovic, Jovan Veselinov, Dusán 
Petrovic és több más jugoszláv vezető, valamint ajugoszláv Néphadsereg tábor
noki kara, Ljubo Vuckovic vezérkari főnök vezetésével és a diplomáciai kar.

Nagykövetünk Hruscsovnál
Magyar Szó, XIII. évf. 307. (3868.) sz.

Moszkvából jelenti a TANJUG:
Nikita Hruscsov, a Szovjet KP első titkára tegnap délután fogadta Veljko Mi- 

cunovic jugoszláv nagykövetet és egyórás megbeszélést folytatott vele.

Szovjet katonai küldöttség érkezik Belgrádba
Magyar Szó, XIII. évf. 307. (3868.) sz.

AJUGOPRESS értesülései szerint november 12-én V. N. Kumarov vezérez
redes vezetésével szovjet katonai küldöttség látogat Jugoszláviába. Ezzel viszo
nozzák ajugoszláv katonai küldöttség nemrégiben lett látogatását.

1956. november 10., szombat
• A kormány határozata értelmében 1957. január 1-től 8-15%-kal emelik a bé

reket és eltörlik a gyermektelenségi adót.

• Megkezdi működését az 1. Karhatalmi Tiszti Ezred.



Az ENSZ-nek nagy szerepe volt az agresszió 
feltartóztatásában 

-  mondta Branko Draskovic a sajtóértekezleten
Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3869.) sz..

Belgrádból jelenti a TANJUG:
A külügyi államtitkárság tegnapi rendes sajtóértekezletén Branko Drasko

vic szóvivőnek több kérdést tettek fel az Egyiptom-ellenes agresszióval és a 
magyrországi helyzettel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy ajugoszláv kormány 
hogyan értékeli a Jugoszlávia javaslatára összehívott ENSZ-közgyűlés eddigi 
munkáját, a szóvivő a következőket mondotta: „Azt hiszem, ma már világos, 
hogy az ENSZ hatalmas szerepet játszott a közép-keleti agresszió feltartózta
tásában és hozzájárult ezekben a súlyos napokban annak a reménynek a meg
erősítéséhez, hogy a békeszerető országok közös akciójával meg lehet menteni 
a világbékét.

Véleményünk szerint az ENSZ és valamennyi kormány feladata, hogy tovább
ra is erélyes lépéseket tegyenek az ellenségeskedés végleges beszüntetésére, 
beleértve az agresszorok csapatainak haladéktalan visszavonását a megszállt te
rületekről.

Ezekben a napokban még egyszer kifejezésre jutott több kormány s vala
mennyi valóban békéért harcoló ember meggyőződése, hogy csak békés eszkö
zökkel, tárgyalások útján, az integritás, függetlenség és szuverenitás tiszteletben 
tartása alapján lehet építő módon megoldani az égető problémákat és lehet 
biztosítani a kölcsönös együttműködést és megértést.”

Megkérdezték, hogy ajugoszláv delegáció a Biztonsági Tanácsban miért 
szavazott arra, hogy tűzzék napirendre a szovjet javaslatot az Egyiptom-elle
nes agresszió feltartóztatására. Draskovic a következőket mondotta: „Ismeretes, 
hogyjugoszlávia akkor szavazott ígv, amikor az angol-francia-izraeli agresszorok 
szembeszálltak az ENSZ döntésével. Ezek szerint szükséges volt, hogy eredmé
nyesebb intézkedéseket keressenek, hogy az agresszorokat rákénvszerítsék az 
ENSZ akaratának tiszteletben tartására, teljesen függetlenül, kinek a javasla
táról van szó.”

Arra a kérdésre, vajon az angol-francia-izraeli agresszió hatással volt-e Ju
goszlávia és a fenti országok viszonyára, a következőket válaszolta:

„Ajugoszláv kormány reméli, hogy Franciaország, Nagv-Britannia és Izrael 
teljes egészében végrehajtja az. ENSZ határozatát. Különben a jugoszláv kor



mány, összhangban ismert politikájával, a maga részéről nem kívánja gyengí
teni kapcsolatait ezekkel az országokkal.”

A külügyi államtitkárság szóvivője közölte, hogy a jugoszláv kormány kész 
csapatokat bocsátani a nemzetközi karhatalom rendelkezésére, azzal a feltétel
lel, hogyT ebbe az egyiptomi kormány is beleegyezik és az agresszorok valamennyi 
csapatát visszavonják.

Arra a kérdésre, hogy' a jugoszláv kormány hogyan tekint a magyarországi 
helyzetre, a következőket mondotta:

„Jugoszlávia a Magyar NK szomszédja, és mint szocialista ország érdekelve 
van a világ e része békéjének szilárdságában és a szocialista Magyarország fejlő
désében. Ezzel összhangban ítélik meg a magyarországi helyzetet is. A TANJUG 
külpolitikai szerkesztőjének november 4-én adott hírmagyarázata a jugoszláv 
kormány álláspontját tükrözi vissza.”

Egy másik kérdésre elmondta, hogy az aktív koegzisztencia politikája meg
semmisülne, ha az államok háborúra szánnák rá magukat. Ám éppen az utób
bi események bizonyítják, hogy7 ez az egyeden politika, amely biztosítja a békét.

Eisenhower újbóli megválasztásával kapcsolatban kijelentette, hogy' ez a 
tény az amerikai elnök nagy népszerűségét bizonyítja.

„Reméljük -  hangsúlyozta -  hogy'Jugoszlávia és az USA viszonya továbbra 
is baráti alapon, a kölcsönös hasznos együttműködés értelmében fejlődik.” 

Az egyik külföldi újságíró megkérdezte, vajon a jugoszláv kormány véleménye 
szerint a magyarországi események után érvényben van-e még az a szovjet nyi
latkozat, hogy minden népnek joga van magának döntenie belső berendezé
séről. Draskovic erre a következő választ adta:

„Az említett nyilatkozatban kifejtett elvek mindenképpen előmozdítják a 
szocialista országok közötti viszonyt.”

Kijelentette, hogy'Jugoszlávia sem a magyarországi események előtt, sem 
utána nem változtatta meg egyik elvét sem.

Az AFP hírügynökség tudósítója megkérdezte, igaz-e, hogy jugoszláv csapa
tokat vontak össze a magyar határon. Ezen kívül egyes olasz és más nyugati 
lapok arról írtak, hogy7 jugoszláv csapatokat vontak össze az olasz határon. 
Ezzel kapcsolatban Draskovic kijelentette: „Nem vontunk össze újabb csapato
kat sem a magyar, sem az olasz határon.”

Ezen kívül Micunovic moszkvai jugoszláv nagykövet Hruscsovnál tett láto
gatásával kapcsolatban elmondta, teljesen érthető, hogy egy' diplomata meglá
togatja annak az országnak az államférfiát, ahová megbízatása szól.



Megcáfolta azt a hírt, hogy az utóbbi napokban Magyarországról hazánkba 
menekült személyeket visszaszállították Magyarországra és kijelentette: „A hi
vatalos jugoszláv részről adott közlemény teljesen ellentétes az ilyen feltevéssel.”

Jugoszlávián át küldik a segélyt Magyarországra
Magyar Szó, XIII. évf. 308. (38(39.) sz.

Az MTI jelenti, hogy' a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány november 4- 
én határozatot hozott, mely szerint ideiglenesen megszakítják a nyugati álla
mokból jövő Vöröskereszt-küldemények átvételét. A kormány azért volt kényte
len ilyen határozatot hozni, mert visszaélések történtek. A Vöröskereszt-csoma
gokban ugyanis fegyver és lőszer is volt. Megállapítást nyert továbbá, hogy a 
szállítmányok kísérői között volt Horthy-tisztek és rendőrtisztek voltak. A Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány hálás a nemzetközi Vöröskereszt szerve
zeteinek a segélyért, melyre valóban szükség van. Ezért örömmel elfogadta no
vember 8-ai, a budapesti jugoszláv követség közvetítette javaslatát, hogy a 
szállítmányok ezentúl Jugoszlávián át érkeznek Magyarországra. A kormány 
ebben biztosítékot lát, hogy az említett visszaélésekre nem kerül sor.

Eltemették Milenko Milovanovot, 
budapesti nagykövetségünk tragikusan elhunyt titkárát

Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3869.) sz.

Tegnap délelőtt Óbecsén több ezer polgár részvételével eltemették Milen
ko Milovanovot, Jugoszlávia budapesti nagykövetségének tragikusan elhunyt 
titkárát, aki, mint ismeretes, november 5-én Budapesten életét vesztette.

Óbecse polgárai nagy megdöbbenéssel fogadták a haláleset hírét, amely 
hétfőn a késő esti órákban teijedt el. Néhány nap telt el, amíg a város szeretett 
fiának tetemét hazahozták. A holttestet szállító gépkocsi november 8-án éjfél
kor érkezett Óbecsére. Az elhunyt titkár tetemét a városi képtár helységében 
ravatalozták fel, s itt búcsúzott el tőle Óbecse lakossága.

Tegnap, noha munkanap volt, több ezer polgár vett részt a temetésen. A 
gyászmenetben 67 koszorút vittek. Óbecse lakosságának nevében Borivoj Cekic, 
a községi népbizottság elnöke mondott búcsúbeszédet, majd Duro Saponja, 
a Kommunisták Szövetsége községi vezetőségének tagja és Luka Mrksic szövet
ségi népképviselő búcsúzott a halottól.



A nép jogos elégedetlenségét sokan ellenforradalmi 
célokra használták fel

Marosán György felhívása a magyar néphez 
Magyar Szó, XIII. é\f. 308. (3869.) sz.

A budapesti rádió szerint Marosán György, a Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány tagja felhívással fordult a magyar néphez, amiben a terme
lőmunka azonnali megkezdését kéri. „A magyar nép hatalmának megvédésére 
megalakult a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány -  mondotta Marosán. Erre 
azért volt szükség, hogy véget vethessünk hazánkban az ellenforradalmárok 
fosztogatásainak és embertelen tetteinek.”

Az ország nehéz helyzetéért Marosán György a Rákosi-Gerő-kormány ka
landorpolitikáját okolja, amely indokoltan hívta ki a párttagok, a munkásosztály 
és a nép elégedetlenségét.

Ezután Marosán miniszter rámutatott, hogy személyes tapasztalata alapján 
sok korábban megtévesztett ember ma már belátja, hogy az ellenforradalmi 
bandák fosztogatnak, rabolnak és népünk legjobb fiait gyilkolják.

Világosan kell látnunk -  mondotta -  hogy az ellenforradalmi támadás egész 
népünk ellen irányul. Véget kell vetnünk ennek az aljas támadásnak, hogy7 
népünk békében és szabadságban élhessen.

Marosán szerint a nép jogos elégedetlenségét sokan ellenforradalmi célja
ik megvalósítására használták fel. Kiemelte, a Munkás-Paraszt Kormány helyre 
akaija állítani a rendet és a törvényességet az egész országban, meg akarja véde
ni a munkások és parasztok hatalmát, és megakadályozni a kapitalizmus újjá
élesztésének minden kísérletét. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
harcba szólít mindenkit, akik előtt szent az ország nemzeti ügye, a dolgozó nép 
hatalma és a népi demokrácia. Felhívása végén hangsúlyozta, hogy7 minden lehe
tőség fennáll az előidézett károk helyreállítására és a termelés megindítására.

A Kádár-kormány a korábbi mulasztások 
elítélését is jelképezi

Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke rádióbeszédet mondott 
Magyar Szó, XIII. cvf. 308. (3869.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint Dobi István, a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke a rádióban megtartott beszédében kijelentette, hogy 
Kádár János Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya mindent megtesz a rend



és a biztonság helyreállításáért. Felhívással fordult a dolgozó néphez, különö
sen pedig a dolgozó parasztsághoz, hogy támogassák a kormányt céljai megva
lósításában. Dobi elnök elmondta továbbá, hogy a Kádár-kormány a korábbi 
mulasztások elítélését is jelképezi. A kormány legelső feladata, hogy az ország
ban helyreállítsa a rendet és a békét. Szorgos munkával megvalósítjuk a szoci
alista demokráciát, a törvényességet és a munkás-paraszt hatalmat -  mondotta.

A magyar néphez intézett felhívásában Dobi István hangsúlyozta, hogy az 
ellenforradalom megkísérelte a szocializmus eredményeinek megsemmisítését. 
A Nagyr Imrc-kormány kezéből minden hatalom kicsúszott, és máról holnapra 
olyan helyzet állott elő, amely a hatalmat a régi urak és a reakció kezére játszot
ta. Ezekben a napokban Nagy Imre mellett voltam és láttam, hogy egyre gyakrab
ban tűnnek fel körülötte olyan személyek, akiktől semmi jót sem várhatott a 
munkásság, a parasztság, sem a haladó demokraták. Veszélybe került a szoci
alizmus miden eddigi eredménye -  mondotta.

Beszéde végén Dobi István hangsúlyozta, hogy Kádár János kormánya az or
szágot a tényleges munkás-paraszt szövetség megvalósítása felé vezeti.

Meggyőződésem, hogy a jelenlegi erőfeszítések nem lesznek hiábavalóak 
-  mondotta beszéde végén Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csának elnöke.

Felhívás a párttagokhoz
A Szabad Nép vezércikke 

Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3869.) sz.

A budapesú rádió átvette a Szabad Nép vezércikkét a Magyar Szocialista Mun
káspárt Ideiglenes Központi Vezetőségének kiáltványáról. A vezércikk elmondja, 
hogy a jelenlegi helyzetben Magyarországon legfontosabb, hogy a párttagok 
tömörüljenek a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programja köré, és töijék 
le a most már nyíltan fellépő ellenforradalmi erőket. A vezércikk szerint ezek 
az ellenforradalmárok visszaéltek a néptömegek igazolt elégedetlenségével, 
ami a múlt hibáinak következménye, de semmiképpen sem irányult a néphata
lom ellen. A vezércikk a továbbiakban elmondja, hogy kezdetben az ellenfor
radalmárok csak egyes kommunista vezetők tekintélyének aláásására szorítkoz
tak, de gyorsan áttértek az egész párt rágalmazására a célból, hogy megdönt- 
sék a néphatalmat.

A Szabad Nép felhívja a Magyar Szocialista Munkáspárt tagjait, hogy segít
sék a kormányt a rend helyreállításában és abban, hogy demokratizálja az ország



életét, kielégítse a dolgozók igazolt követeléseit. A vezércikk ezután követeli, 
hogy a pártszervezetek álljanak a békés termelésért folyó harc élére, és aktívan 
vegyék ki részüket a termelés megkezdéséből és az ország újjáépítéséből.

Propagandacélokra használják fel a közgyűlés szószékét
Magyarország ügye napirenden

(Állandó tudósítónk tekfonjeknlése)

Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3869.) sz.

New York, november 9.
Az ENSZ Közgyűlése, a Magyarország körül folyó politikai propaganda

harc, ma Olaszország, Kuba, Írország, Peru és Pakisztán, valamint az USA hatá
rozati javaslata alapján folytatódik.

Az USA akcióját „emberbaráti síkon” folytatja -  a lakosság élelmiszer- és gyó
gyszerellátásának biztosítását, a menekültekről való gondoskodást követeli -, 
az öt másik országnak azjutott osztályrészül, hogy tisztán politikai szerepet ját
sszanak el: elítéljék a szovjet beavatkozást és „szabad választásokat” követeljenek.

Az amerikai álláspontra -  mondják New Yorkban -  hatott Bulganyin leg
utóbbi válaszlevele, amelyben a magyarországi helyzetet a magyar és szovjet 
kormány ügyének minősíti, és megerősíti a szovjet kormány október 30-ai 
nyilatkozatát, tehát a szovjet csapatok kivonásának szándékát. Ugyanakkor az 
USA nem mondott le arról, hogy a szovjet csapatok részvételét a magyaror
szági események megoldásában saját politikai céljaira használja fel. Viszont a 
leghangosabb szerepet másokra bízták, egyrészt az öt ország határozati javasla
tának beteijesztőire, másrészt a francia-brit koalícióra, amely Egyipton elle
ni agresszióját igy ekszik leplezni a „magyarországi szovjet beavatkozásról” han
goztatott váddal. A menekültek kérdésében beterjesztett amerikai javaslal 
célja, hogy megnyerje az afrikai és ázsiai delegátusok támogatását, mert ezek 
az országok az USA megítélése szerint különösen érzékenyek a menekültügyek
ben, hisz aggasztja őket a palesztinai menekültek sorsa. Nem várható, hogy a 
mai ülés bámilven döntést is hoz, és hatással lesz az események alakulására.

J.Lcvi

Bulganyin válasza Eisenhowernek
Magyar Szó, XIII. é\f. 308. (3869.) sz.

Moszkvából jelenti a TASZSZ: A tegnapi Pravda közli Bulganyin miniszte
relnök válaszát Eisenhower amerikai elnöknek a magyarországi helyzettel kap
csolatos üzenetére. Bulganvin válaszában hangsúlyozza, hogy a szovjet csapatok



kivonulása Magyarországról „kizárólag a magyar és a szovjet kormány hatás
körébe tartozik”. A válasz a továbbiakban hangsúlyozza, hogy a szovjet kormány 
továbbra is a Szovjetunió és a többi szocialista ország viszonyáról október 30- 
án kiadott nyilatkozat elveit tartja szem előtt.

Hammarskjöld fölhívása a magyar kormányhoz
Magyar Szó, XIII. évi. 308. (3869.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP: Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára a magyar 
kormányhoz fordult és felkérte: engedélyezze az ENSZ megfigyelőinek Magyar- 
országra utazását, hogy a Közgyűlés november 4-ei határozatával összhang
ban ankétot folytassanak a magyarországi helyzetről.

A magyar belügyminiszter parancsa
Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3869.) sz.

A Kossuth rádió tegnapelőtt este nyilvánosságra hozta dr. Münnich Ferenc 
belügyminiszter parancsát, mely szerint a rendőrségi szerveknek helyeiken kell 
maradniuk, s feletteseik utasításai alapján szolgálatot teljesíteni. A parancs fel
hívja azokat a katonákat, akik egységeiken kívül maradtak, hogy a további pa
rancsig maradjanak otthon. A rendkívüli helyzetre való tekintettel nem enge
délyezik a megalakított forradalmi tanácsok és bizottságok munkáját, mivel 
nem egységes elvek és nem a katonai előírások alapján alakultak. A katonata
nácsok újbóli megalakulásáról és munkájáról később döntenek.

Nagy Imrét nem tartóztatták le -  mondta a budapesti rádió
Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3869.) sz.

A budapesti rádió cáfolta azt a hírt, hogy Nagy’ Imre kormányát letartóztat
ták. A rádióközlemény szerint Nagy Imre önszántából hagyta el a Parlamentet. 
Kormányának több tagja tevékenyen segíti a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mányt. A kormány többi tagja szintén önszántából hagyta el a Parlamentet. A 
rádió cáfolta azt a hírt is, hogy Mindszentyt letartóztatták.

Megindult a teherforgalom Jugoszlávia és 
Magyarország között

Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3809.) sz.

A jugoszláv vasúti igazgatóságtól szerzett értesülések szerint november 8- 
án megindult a vasúti teherforgalom Jugoszlávia és Magyarország között. 14



napos megszakítás után ezen a napon Kelebiánál jugoszláv területről Magyar- 
ország területére ért egy szénnel és Iával megrakott tehervonat. Várható, hogy 
2-3 napon belül megindul a személyforgalom is.

Új amerikai határozati javaslat Magyarország kérdésében
Magyar Szó, XIII. évf. 308. (3869.) sz.

New Yorkból jelenti az AP: Az USA határozati javaslatot terjesztett az ENSZ 
Közgyűlése elé, amelyben követeli a Szovjetuniótól, hogy ne akadályozza meg 
a magyar népnek szánt gyógyszerek és élelmiszer Magyarországra szállítását. A 
határozat ezen kívül foglalkozik a magyarországi menekültek kérdésével is.

1956. november 11., vasárnap
• A szovjet csapatok elfoglalják Csepelt.
• Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága megtartja első ülését, melyen 

döntés született arról, hogy a jugoszláv nagykövetségen tartózkodó Nagy 
Imrével tárgyalni kell. A párt lapja a Népszabadság lett, a Szabad Népet 
megszüntették.

• Kádár János rádióbeszédet mond, melyben a felkelést levertnek nyilvánít
ja. Bírálja a Rákosi-rendszer hibáit, és ígéretet tesz azok felszámolására.

• Szuszlov és Arisztov Budapesten Kádárral tárgynál, aki tájékoztatást ad a Nagy 
Imre-csoporttal kapcsolatosan folyamatban lévő magyar-jugoszláv tárgyalá
sokról.

• J. B. Tito Pulán az isztriai pártaktíva előtt mondott beszédében elismeri a 
magyarországi szovjet beavatkozás szükségességét, és támogatásáról biztosít
ja  a Kádár-kormányt.

• A magyar kormányjegyzékben értesíti Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkárt, 
hogy' nem enged ENSZ-megfigyelőket az ország területére, de hajlandó 
együttműködni az ENSZ-szel és a Nemzetközi Vöröskereszttel.

Az ENSZ három határozatot hozott a 
magyarországi helyzetről:

a csapatok kivonulásáról, a segélyről és a menekültekről
Magyar Szó, XIII. évf. 309. (3870.) sz.

New Yorkból jelenti a Reuters: Az ENSZ Közgyűlése rendkívüli ülésén teg
napelőtt este három határozatot hozott a magyarországi helyzetről. Az egyik 
ismételten felhívja a Szovjetuniót, hogy' vonja ki csapatait Magyarországról, a



másik követeli a Szovjetuniótól és Magyarországtól, hogy ne akadályozzák a 
gyógyszer- és élelmiszer-szállítmányokat, a harmadik pedig utasítja az ENSZ fő
titkárát, hogy a megfelelő szervezetekben tanulmányozza a magyarországi me
nekültek megsegítését.

A délutáni ülésen elsőnek az osztrák delegátus szólalt fel. Határozati javas
latot terjesztett be, hogy az ENSZ siessen Magyarország segítségére és küldje
nek élelmiszert és gyógyszert a lakosságnak. A javaslat felhívja az ENSZ vala
mennyi tagállamát, hogy járuljon hozzá a segélyprogramhoz, az ENSZ főtit
kárát pedig felszólította, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a 
program megvalósítására. Az osztrák delegátus bejelentette, hogy tartózkodik 
az olasz határozati javaslat feletti szavazástól. Ez a határozati javaslat követel
te, hogy a szovjet csapatok rögtön vonuljanak ki Magyarországról, és a rend 
helyreállítása után az ENSZ ellenőrzése alatt tartsanak Magyarországon szabad 
választásokat.

Dixon angol delegátus bejelentette, hogy kormánya gondosan tanulmányoz
za az osztrák javaslatot.

Josef Ulrich csehszlovák delegátus azt állította, hogy a magyarországi zavar
gások „külföldön előkészített fasiszta mesterkedések” eredménye. Azt állította, 
hogy a Vöröskereszt révén volt Horthy-tiszteket és fegyvereket szállítottak 
Magyarországra. Szerinte az amerikai határozati javaslat, amely követeli az élel
miszer- és gyógyszersegély szabad átvételét, beavatkozást jelent a szuverén or
szág belügyeibe.

A kanadai delegátus után Milhovszki lengyel delegátus emelkedett szólásra 
és kijelentette, hogy az ENSZ-nek nincs joga beavatkozni Magyarország belü
gyeibe, mivel az új magyar kormány már nyilvánosságra hozta akaratát.

Dr. Szudzavro indonéz delegátus közölte, hogy kormánya támogatja a szov
jet csapatok kivonulására és a szabad választások megszervezésére vonatkozó 
javaslatot. Hozzátette azonban, az első kérdésben megbeszélést kell kezdeni 
a szovjet és magyar kormány között, a másik kérdést pedig a magyar népre kell 
bízni. Kételkedik abban, hogy az olasz határozati javaslat elérheti a kívánt célt. 
Az amerikai javaslatot hajlandó lenne támogatni, ha abból törölnek bizonyos 
meghatározásokat. Indonézia, India, Ceylon és Burma nevében pótindítványt 
terjesztett be, amely szerint az amerikai javaslatból töröljék azokat a helyeket, 
amelyek említik a Szovjetuniót és az ellene felhozott vádakat.

Krisna Menőn indiai delegátus bejelentette, hogy’ nem támogatja az olasz 
határozati javaslatot. India nem fogadhat cl -  mondotta -  semmilyen szóhal



mozást, olyan javaslatot, amely nem veszi figyelembe, hogy itt szuverén orszá
gok vannak képviselve. Nem fogadhatjuk el azt az eszmét, hogy szuverén ország 
beleegyezhet a választásokba az ENSZ ellenőrzése alatt. Kormánya felhasznál
ja befolyását, hogy segítse a kibontakozást, és a Szovjetunió közölte az indiai 
kormánnyal, hogy kész valamennyi országgal együttműködni, és a be nem avat
kozás alapján kapcsolatba lépni. A szovjet csapatok a magyar kormánnyal egye
tértésben kivonulnak Magyarországról, amint helyreáll a rend. Véleményük 
szerint -  mondotta -  itt nem kell semmit tenni, érzelmi reagálásunk vagy po
litikai céljaink alapján elfeledkezünk a magyar állam igazi érdekeiről. Végül 
elmondta, hogy egyetért az amerikai határozati javaslat emberbaráti céljával, 
de csak azzal a feltétellel, ha törlik belőle az elfogadhatatlan részeket.

Gunevaren ceyloni delegátus az olasz határozati javaslat ellen szólalt fel, 
mert szerinte ez beavatkozást jelent Magyarország belügyeibe.

Nunes Portuendo kubai delegátus élesen az ázsiai országok szemére vetet
te, hogy pótindítványt terjesztettek be az amerikai határozati javaslatra. Kijelen
tette: egyáltalán nem várta, hogy „India a Szovjetunió ilyen bátor védője lesz”.

Dr. Brilej jugoszláv delegátus elmondta, hogy’ támogatja az amerikai hatá
rozatijavaslatot, ha figyelembe veszik a beterjesztett pótindítványokat. Az olasz 
határozati javaslatról viszont az a véleménye, hogy' az nem járul hozzá a magyar- 
országi nehézségek felszámolásához, hanem ellenkezőleg, rontana a helyzeten.

Lodge amerikai delegátus arra hivatkozott, hogy az ENSZ mint erkölcsi 
szervezet nem alkalmazhat kétfajta mértéket a nemzetközi erkölcsben.

A vita végén Menőn indiai delegátus kikelt a kubai delegátus megjegyzé
se ellen. Hangsúlyozta, hogy India véget akar vetni a jelenlegi magyarországi 
helyzetnek és támogatja azt az álláspontot, hogy Magyarországnak meglegyen 
a maga kormánya, de a közgyűlés nem követelhet választásokat egy szuverén 
kormánytól.

A vita végén a közgyűlés három határozati javaslatot fogadott el. 48 szava
zattal 11 ellen és 16 delegátus tartózkodása mellett elfogadták a szovjet csapa
tok kivonulását követelő olasz javaslatot. 53 szavazattal 9 ellenében és 13 dele
gátus tartózkodása mellett elfogadták az amerikai javaslatot, amely követeli a 
Szovjetuniótól és Magyarországtól, hogy7 ne akadályozzák a gyógyszer- és élelmi
szer-szállítmányokat. Végül 67 szavazattal 8 delegátus tartózkodása mellett elfo
gadták az osztrák határozati javaslatot, amely utasítja a főtitkárt, hogy a megfe
lelő szervekkel tanulmányozza a magyarországi menekültek helyzetét.



A budapesti rádió helyzetjelentése
Szervezik a lakosság élelmiszer-ellátását

Magyar Szó, XIII. é\f. 309. (3870.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint Magyarországon rendeződik a helyzet. 
A munkások és tisztviselők nagyobb számban térnek vissza munkahelyükre. 
Egyes gyárakban az ideiglenes munkástanácsok átvették a munka irányítását. 
A városi gázművek munkásai és mérnökei önfeláldozó munkával biztosítják a 
főváros gázellátását.

A továbbiakban a rádió beszámol arról, hogy eredményesen megszervezték 
a lakosság élelmiszer-ellátását. A parasztok nagy mennyiségben szállítanak árút 
a piacra és a pékek is szakadatlanul dolgoznak. Megalakulnak a Magyar Szoci
alista Munkáspárt alapszervezetei és Budapesten, Békéscsabán, Gyulán, Oroshá
zán és más községekben megalakultak a városi bizottságok is.

A rádió szerint a lakosság segíti a karhatalmi szerveket a fegyveres csopor
tok lefegyverzésben, és Budapest egyes részein nagyobb mennyiségű eldobott 
fegyvert találtak. A munkások őrséget állítanak a gyárakban, az utcákon és egyes 
üzletekben.

Tegnapelőtt este nyilvánosságra hozták a Magyar Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány döntését a tárcák elosztásáról. Eszerint Münnich Ferenc miniszte
relnök-helyettes és a fegyveres erők, valamint a közbiztonság minisztere, Apró An
tal ipari miniszter, Dögéi Imre földművelésügyi miniszter és Rónai Sándor 
kereskedelmi miniszter. Ezt a rendelkezést a kormány elnöke, Kádár János 
írta alá.

A Kossuth-címer a Magyar NK címere
Magyar Szó, XIII. évf. 309. (3870.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar NK elnöki tanácsa úgy7 döntött, 
hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány úgy tevékenykedik, mint az állam- 
igazgatás legfelsőbb szerve és az alkotmány egyes rendelkezésének módosításá
ig maga szabja meg, hogy7 ki irányít egyes tárcákat. Azonkívül az elnöki tanács 
úgy7 döntött, hogy7 a Magyar Népköztársaság címere a Kossuth-címer.

Kifizetik a hátralékos fizetéseket
Magyar Szó, XIII. évf. 309. (3870.) sz.

A Kossuth rádió jelentése szerint a magyar pénzügyminiszter elrendelte az 
üzemeknek és intézményeknek, hogy mindazoknak a munkásoknak és tiszt



viselőknek, akik november 10-éig munkaviszonyban voltak, előleget adjanak 
hátralékos fizetésükből. Az előleg a fizetés 50 százalékáig terjedhet. Azok, akik 
időközben rendesen végezték munkájukat, teljes fizetést kapnak. A Pénzügymi
nisztérium utasította a Nemzeti Bankot és fiókjait, hogy biztosítsák a szükséges 
pénzt és az igazolt követeléseknek minden bürokratikus huzavona nélkül tegye
nek eleget.

Kormánybiztosokat neveznek ki a megyékhez
Magyar Szó, XIII. évi 309. (3870.) sz.

A budapesti rádió beszámol a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dönté
séről, hogy a megyék és a törvényhatósági városok végrehajtó bizottsága mellé 
ideiglenes kormánybiztosokat neveznek ki. A kormánybiztosoknak az a felada
tuk, hogy segítsék a megyék és városok végrehajtó bizottságainak munkáját.

Nógrád megyében helyreállt a rend
Magyar Szó, XIII. év i 309. (3870.) sz.

Nógrád megye forradalmi munkás-paraszt tanácsainak képviselői megláto
gatták Kádár János miniszterelnököt és Dobi Istvánt, az elnöki tanács elnökét. 
Beszámoltak a megyében uralkodó helyzetről és jelentést tettek arról, hogy a 
rend és a munka lassan normalizálódik. A bányászok 90 százaléka visszatért 
munkahelyére, a vasúti helyi forgalom már hétfő óta normálisan folyik és 
szállítják a Csehszlovákiából érkező segélyt. Az üveggyár teljes erővel dolgozik, 
és arra vár, hogy helyreálljon a kapcsolat a fővárossal és megkezdhesse az üveg
szállítást Budapestre.

Dunapentele tárgyal
Magyar Szó, XIII. évi. 309. (3870.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a Fémipari és Gépipari Minisztérium 
képviselői a kormány utasítására Dunapentelére látogattak, és megbeszélést 
folytattak a vasművek képviselőivel, a munkástanácsokkal, a szocialista munkás
párttal, a városi tanáccsal és a szovjet parancsnokság képviselőivel. A megbeszé
léseken elmondták, hogy a város kokszműve és villanytclepe már dolgozik, és 
rövidesen munkába állnak a Martin-kemencék is. Dunapentele képviselői 
követelték a kormánytól, hogy a legsürgősebben fizesse ki a munkabéreket. 
Egyben kifejezték azt a kívánságukat, hogy a kormány az önálló, szabad és 
demokratikus Magyarországot építse.



Új vezetőség a Magyar Vöröskereszt élén
Magyar Szó, XIII. é\f. 309. (3870.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Vöröskereszt irányítását orvo
sokból és egyetemi tanárokból álló új kollégium vette át. A kormány elismer
te a kollégiumot és megígérte támogatását. Az új vezetőség kapcsolatba lépett 
a külföldi Vöröskereszt szervezetek megbízottaival és felkérte őket, hogy segít
sék a legutóbbi eseményekben nagy kárt szenvedett magyar népet.

A magyarországi tragédia alkalmából
Magvar Szó, XIII. évf. 309. (3870.) sz.

A alábbiakban a Borbának, a Szocialista Szövetség központi lapjának szomba
ti hírmagyarázatát közöljük a magyarországi eseményekkel kapcsolatban.

Érthető és természetes, hogy a tragikus magyarországi események világszer
te, de különösen Európában felkavarták a kedélyeket, és arra késztették a 
politikai szervezeteket és egyéneket, hogy állást foglaljanak az események iránt. 
A magyar tragédia felmérésében egyelőre szemmel láthatóan Keleten és Nyuga
ton egyaránt hiányzik az alapos, objektív és jóakaraíú elemzés, és az a törekvés, 
hogy a magyarországi eseményekből levonják a megfelelő tanulságokat a béke, 
a népek közötti együttműködés és a haladás érdekében. Ellenkezőleg, az a 
törekvés érezhető, hogy a nyugtalan magyarországi helyzetből politikai vagy’ st
ratégiai hasznot (eredetiben: harcot) húzzanak, aminek semmi köze a magyar 
nép tényleges érdekeihez. Az a törekvés érezhető, hogy a Magyarországon 
fellángolt tüzet oly módon magyarázzák, ahogy' az legjobban megfelel egyes 
országok kombinációinak és céljainak. Ez a magyarázat gyakran kiterjed a 
magyarországi események iránt elfoglalt jugoszláv álláspontra és általában 
Jugoszlávia politikai szerepére is.

Világosan meg kell mondanunk, hogy sok nyugati politikus és lap elfogult 
álláspontra helyezkedett a magyarországi események kérdésében. Elhallgatták 
azt a tényt, hogy a magyarországi események fejlődésének negatív fordulata 
nem valamilyen, mindenki számára érvényes, ideális demokrácia megterem
tése felé vezetett, hanem a legsötétebb ellenforradalmi erők feléledéséhez, 
mind szabadabb akciójához és terroijához. Kétségbevonhatatlanul megnyilvá
nult az a kívánság, hogy7 a magyar nép törekvését, álmait és harcát felhasznál
ják mind a szocializmus felszámolására ebben az országban, mind pedig az Eu
rópában fennálló erőviszonyok megbontására.



Közvéleményünk és a jugoszláv politika nem hagyjajóvá és nem is hagyhat
ja jóvá, hogy egy szuverén ország területén idegen csapatok beavatkozzanak 
belső kérdéseinek megoldásába.

A problémákat azonban nem kezelhetjük elvontan, nem szakíthatjuk ki az 
olyan vág}7 olyan irányú fejlődés realitásából, hogy milyen következményekkel 
jár a szóban forgó ország népének érdekei és a világbéke biztosítása szempont
jából. Ez azt jelenti, hogy nekünk egy időben a legélesebben el kell ítélni azt 
a törekvést is, hogy ajogaiért és jövőjéért felkelt magyar nép súlyos szenvedését 
olyan mesterkedésekre használják fel, amely veszélyezteti a békét. Világos 
kell hogy legyen, hogy a Nyugat minden beavatkozási kísérlete a kelet-európai 
országok életébe és fejlődésébe a célból, hogy visszaállítsák a régi rendszereket, 
csakis az európai helyzet kiéleződéséhez vezet, és veszélybe hozhatja azt a helyze
tet, amit általában erőviszonynak neveznek, s ennek következtében Európa biz
tonságát. A kiút tehát csak az lehet, hogy Magyarország mint önálló, de egyben 
mint progresszív szocialista ország fejlődik tovább. Jó lett volna, ha ezt idejében 
felismerték volna mindenütt, ahol fel kellett volna ismerni.

A jugoszláv álláspontról adott, a Nyugaton elhangzott fenti magyarázatok 
értékelésénél szem előtt kell tartanunk, hogy azok az Egyiptom ellenes angol
francia agresszió idején jelentek meg és egyik alapvető céljuk az volt, hogy7 kom
promittálják a jugoszláv álláspontot az egyiptomi beavatkozással szemben.

Más kiindulópontja van annak a kijelentésnek, hogy elködösítsék és leplez
zék a magyarországi események igazi okait. Ezt a kísérletet látjuk egyes kelet
európai körökben, valamint egyes nyugati kommunista pártokban. Egyes ke
let-európai országokban üléseken, előadásokon a magyarországi forrongásokért 
gyakran a „jugoszláv beavatkozást” teszik felelőssé, azt az állítólagos jugoszláv 
törekvést teszik felelőssé, hogy7 a kelet-európai országokat megfertőzze gyanús 
politikai elképzelésekkel és gyanús értékű gyakorlattal.

A moszkvai Pravdában megjelent cikkében Enver Hodzsa rávetette magát 
mindazokra, akik a szocialista hatalom új formáit és szervezeteit vélték megta
lálni, és azokat rá akarják kényszeríteni másokra, és azt hirdetik, hogy7 el kell 
vetni a Szovjetunió példáját és tapasztalatait. Bírálta azokat az „elemeket”, akik 
csapdába akarják ejteni a kommunistákat és dolgozó népünket valamilyen „sa
játos szocializmus” és demokrácia jelszavával, „ami minden másra hasonlít, csak 
éppen nem a proletár szellemre”. Nem kell sok képzelőerő annak kitalálásá
hoz, hogv kire vonatkoznak Hodzsa megjegyzései.

Hasonló példát mutat egy francia történész, a francia KP tagjának előa
dása is, amelyet Párizsban a Multualitc teremben néhány ezer fiatal előtt tartott



a napokban és azt a tételt fejtegette, hogyjugoszlávia a nyugati imperializmus 
alattomos ügynöke.

Nem egy edülálló és elszigetelt az a törekvés, hogy’ hazánkat tegyék felelős
sé a kelet-európai eseményekért. A jelek szerint ezeknek a köröknek egysé
ges elképzelése van, s arról tanúskodik, hogyan tekintenekjugoszláviára. Kétség
telen, hogy’ itt elsősorban arról van szó, hogy’ cl akarják kerülni a magyarorszá
gi összetűzés tényleges okainak megmagyarázását.

Majd hihetetlen, hogy' ma, amikor elkerülhetetlen, hogy a magyarországi 
véres eseményekből levonják a szükséges tanulságot, vannak emberek, akik azt 
hiszik, hogy' megkönnyítik feladatukat és pártjuk feladatát, ha a felelősséget 
Jugoszláviára hárítják. Vannak emberek, akik a helyzet kikényszerítette elem
zést és következtetéseket kitartóan felcserélik opportunista és pragmatikus jel
szavakkal, amely jelszavak senkinek semmit nem magyaráznak meg. Nem old
ják meg, és nem oldhatják meg vele a kelet-európai országok sajátos problémá
iból születő tényleges ellentmondásokat, azokat a problémákat, amelyek külön
böző tényezők hatására a magyar tragédiához is vezettek.

Az üres jelszavak, hamis magyarázatok és az álmegoldások ilyen taktikáját 
alkalmazták előbb, sőt október 23-án is, amikor Budapesten már fellángolt a 
tűz, a magyarországi problémák megoldására. Az ország tényleges demokra
tizálása helyett -  „a szocialista demokrácia szükségszerű és a proletár szellem 
nem áll vele ellentétben” -  csak beszéltek a demokráciáról. A dolgozó emberek 
igazolt törekvéseit kielégítő tényleges megoldás helyett csak spekulatív módon 
fejezték ki „jóakaratukat”, ami kihívásként hatott. A magyarországi események 
tragikus módon bizonyítják, hogy' a konstruktív megoldást nem lehet jelszavak
kal helyettesíteni, nem lehet csak politikai hatásra törekedni, nem lehet miszti
fikációval, az igazság leplezésével élni.

A lengy elországi és magy arországi fejlemények -  habár más volt a lefolyá
suk és eredményük, mert különböző erők vettek részt bennük, együttesen tanul
ságot jelentenek, és egyben kegyetlen kritikáját adják a következetlenség és 
prakticizmus politikájának. A magyarországi tragikus összeütközések meghoz
ták a maguk progresszív eredményét is abban, hogy7 az ilyen gyakorlat tagadá
sát jelentették, az igazi szocialista fejlődés útjának megnyitása érdekében. Szem
mel látható, hogy’ nem lehet visszatérni a régire, a sztálinizmusra, mint ahogy’ 
nem lehet visszaállítani a kapitalizmust sem. Annál furcsább, hogy'egy es kelet
európai lapok közölték Kádár kormányának programját, de abból kihagyták 
a leglényegesebb elemeket: a munkásönigazgatás bevezetését, az agrárpolitika



megváltoztatását, a Szovjetunióval való viszony rendezését az egyenrangúság alap
ján. Épp azokat az elemeket, amelyek megmutatják, hogy a magyarországi -  és 
nemcsak a magyarországi -  problémákat nem lehet „régi" módon megoldani.

Ugyanez a módszer, az igazság közvetkezctlen bemutatása és a következet
len pragmatizmus gyakran érződik akkor is, amikor a jugoszláv valóságot és a 
jugoszláv politikát magyarázzák. Ha szükséges és hasznos, akkor Jugoszlávia 
szocialista ország, ha azonban a szükséglet pillanatnyilag mást követel meg, ak
kor Jugoszlávia egyszerre meghatározatlan valami és gyanúsan semleges, vagy 
éppen romboló ország lesz.

Ami pedig Jugoszlávia „beavatkozását” illeti a kelet-európai országok fejlő
désébe: már maga a szocialista és független Jugoszlávia fennállása, a sztáliniz
mustól elütő és az azt állandóan diszkreditáló és a tőle szakadatlanul távolo
dó jugoszláv gyakorlat fennállása már önmagában is elég ok az érdeklődésre 
és arra, hogy a tapasztalatok kicserélésének kívánságát szülje a kelet-európai 
országokban.

Visszautasítunk minden rosszakaratú és a jugoszláv politika alapjaival ellen
tétben álló célzást arra, hogy Jugoszlávia beavatkozik a szocialista országok 
belügyeibe. Erélyesen vissza kell utasítanunk minden kísérletet arra is, hogy1 
diszkreditálják Jugoszláviát mint szocialista országot, minden kísérletet arra, 
hogy megv onják tőlünk azt a jogot, hogy véleményt mondjunk a bennünket 
érdeklő problémákról. Mert ha Jugoszlávia nincs a „szocialista táborban” akkor 
is valóság, napjaink szocializmusának ereje, egyike a fejlődés motorjának, attól 
függetlenül, hogy elismerik-e ezt vagy sem. Az a kísérlet, hogy a magyarországi 
tragédia magyarázásakor a kritikát a sztálini politikáról Jugoszláviára térítsék, 
csak bizalmatlanságot szülhet hazánk és egyes kelet-európai országok viszonyá
ban és akadályozza Jugoszlávia és a fenti országok baráti viszonyának eddig 
kedvező irányú fejlődését.

A Szabad Európa rádióállomás beszüntetését követelik
Felelőssé teszik a magyarországi vérontásért 

Magyar Szó, XIII. évi. 309. (3870.) sz.

Bonnból jelenti a TANJUG: A nyugatnémet liberális szabad demokrata párt 
azzal vádolta a Münchenben működő Szabad Európa rádióállomást, hogy7 fele
lős a magyarországi vérontásért. A szabad demokraták követelték a rádió és a 
többi hasonló propagandaintézmény beszüntetését, mert azok a nemzetközi 
feszültség napjaiban alakultak ki és a „hidegháború a mesterségükké vált”.



Az ez év júliusában kötött egyezmény alapján a nyugatnémet hatóságok en
gedélyezték a Szabad Európa rádió működését azzal a feltétellel, hogy nem 
hirdet olyan politikai elveket, amelyek ellentétben állnak a bonni kormány po
litikájával. Az egyezmény alapján és az ellenzéki pártok követelésére a kormány 
felülvizsgálja a rádió tevékenységét a magyarországi eseményekkel kapcsolat
ban. A rádióadó beszüntetését ma már nemcsak ellenzéki pártok, hanem a 
kormánypárt tekintélyes képviselői is követelik. Szerintük a Szabad Európa rá
dió tevékenysége nem áll összhangban a bonni kormány törekvéseivel, hogy' 
normalizálja viszonyát a keleti szomszédaival.

1956. november 12.
• A Magyar Közlöny hírt ad a Nagy Imrc-kormány felmentéséről és az új kor

mány kinevezéséről. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke Kádár 
János, elnökhelyettes Münnich Ferenc, aki egyben a fegyveres erők és a 
közbiztonsági ügyek minisztere, Marosán György7 államminiszter, Dögéi 
Imre földművelésügyi miniszter, Apró Antal iparügyi miniszter, Rónai Sán
dor kereskedelmi miniszter, Horváth Imre külügyminiszter és Kossá István 
pénzügyminiszter. A kormány tagjai még Csanádi György' közlekedés- és 
postaügyi kormánybiztos és Nyers Rezső, a Közellátási Kormánybizottság 
vezetője.

• Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel egyszerűsített eljárást vezet be 
a gyilkosság, szándékos emberölés, gyújtogatás, rablás, fosztogatás és lőfegy
ver jogtalan használata esetére.

• A kormány a Budapesten keletkezett épületkárok helyreállítására Helyreál
lítási Kormánybizottságot hoz létre.

• A Népszabadság rendkívüli kiadásban közli Kádár János előző napi rádió
beszédét.

• Kádár levelet intéz Hruscsovhoz, melyben javasolja, hogy' a népi demokra
tikus országok testvérpártjai tanácskozáson vitassák meg egymás közötti 
viszonyaikat a magyarországi események tapasztalatai alapján.

• Az írószövetség Elnöksége kiáltványban tiltakozik a szovjet beavatkozás és 
a hatósági terror ellen, egyben hitet tesz az ország függetlensége mellett.

• Az Újpesti Forradalmi Munkástanács felhívást tesz közzé központi munkás- 
tanács alakítására.

• Miskolcon és Győrben a munkástanácsok továbbra is kitartanak a forradal
mi követelések mellett.



• A Mecsekben folytatódnak a fegyveres összecsapások a felkelők és a szov
jet csapatok között. Sátoraljaújhely környékén is harcok dúlnak.

• A melbourne-i olimpián a magyar sportolók a vörös csillagos zászlót Kossuth- 
címeresre cserélik ki.

Kádár a magyarországi helyzetről és 
a kormány intézkedéseiről

Rádióbeszédet mondott a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány miniszterelnöke 

Magyar Szó, XIII. évf. 310. (3871.) sz.

Kádár János, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány miniszterelnö
ke tegnap rádióbeszédet mondott.

Az általános helyzetről, s ezzel kapcsolatban a Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány álláspontjáról beszélt néhány fontos kérdésben. Bejelentette, 
hogy az ország egész területén, mind a fővárosban, mind vidéken a Magyar 
Népköztársaság ellen intézett több fegyveres támadást leverték. A fegyveres fel
kelésben részt vettek nagy része vagy' letette, vagy eldobálta fegyverét. Kedvezőt
lenebb a helyzet Budapesten. Bár itt is megkezdődött a munka a hivatalok
ban és a közintézményekben, a vasútnál, a fővárosi üzemeknél, és több ezren 
álltak munkába néhány jelentős budapesti üzemekben, mindez mégis -  Kádár 
szerint -  messze elmarad a vidéki helyzethez képest. Megjegyezte, hogy „a kor
mány megítélése szerint két-három napon belül Budapesten is végezni lehet 
teljesen a csoportos orvlövészekkel, fosztogatókkal, a gyújtogatókkal, s ezzel az 
egész országban helyre fog állni a törvényes rend, a békés építőmunka első 
nélkülözhetetlen feltétele”.

Elmondotta a továbbiakban, hogy az ország határállomásain, és most már 
a Budapest felé meginduló vonatokon is a testvéri szocialista országokból 
küldött jelentékeny mennyiségű élelem- és gyógyszerküldemény van. Az or
szág számos vidékén nagy mennyiségű hízott sertést és más élelmiszert gyűjtöt
tek össze a hatóságok Budapest számára.

Nem térhet vissza a Rákosi-rendszer
Kádár a magyarországi helyzetről és a kormány intézkedéseiről

Budapesten -  mondotta -  a harcok során igen sok lakás megrongálódott 
vagy’ teljesen elpusztult. Sok család a tél küszöbén hajléktalanná vált. Az üzemek
ben, a bányáknál, a vasúti és közúti forgalomban bekövetkezett munkakiesés
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miatt, a most dolgozni kezdő gyárak nyersanyag-, de különösen szén-, olaj- és 
más fűtőanyaghiánnyal küzdenek. Mindenkinek a maga helyén és feladatköré
ben haladéktalanul munkához kell látnia -  szögezte le. Ehhez azonban az is 
szükséges, hogy az ország dolgozó népe teljes egyetértésre jusson néhány alap
vető kérdésben. Kádár szerint „egyetértésnek kell lennie abban, hogy az októ
ber 23-án megindult népmozgalom alapvető oka azokban a súlyos hibákban 
és bűnökben keresendő, amelyeket az ország és a párt vezetésében döntő befo
lyással bírt Rákosi-klikk követett el az ország dolgozóinak kárára”. Tudni kell 
azt is, hogy e káros cselekedetekkel és módszerekkel szemben a tömegek felhá
borodása teljesen jogos volt. A megmozdulásban részt vett tömegeknek nem 
a Magyar Népköztársaság népi hatalmának megrendítése, hanem ellenkezőleg, 
a hibák elleni fellépésen keresztül annak megszilárdítása és megerősítése 
volt a célja. Amennyire teljesen világos ma már az, hogy a tömegmegmozdulás
ban tiszta szándékú emberek vettek részt, továbbá, hogy7 még a fegyveres felke
lésben részt vett fiatalok nagy része is a szocialista rendszer és a népköztársaság 
hívének vallja magát, a fegyveres felkelés és a tömegmegmozdulás résztvevői
nek soraiban kezdettől fogva jelen voltak és mindinkább előtérbe kerültek azok 
az ellenforradalmi erők, amelyeknek célja nem a hibák kijavítása, hanem a Ma
gyar Népköztársaság államának, a dolgozó nép hatalmának megdöntése volt. 
Ezek az ellenforradalmi erők azt tűzték célul maguk elé, hogy megsemmisítsék 
szocialista forradalmunk vívmányait. Az államosított ipart és kereskedelmet, a 
földosztást, s ezzel a kapitalista nagybirtokos rendszert állítsák vissza hazánkban.

Elmondotta, hogy7 nap mint nap jobbra tolták a kormányt, amelynek az 
állandó személycserék is mindinkább jobboldali színezetet adtak. Nem kétsé
ges -  hangsúlyozta -  hogy7 az ellenforradalom rövid időn belül magát Nagy’ Im
rét is, mint egyetlen kommunistát, mint felesleges, elavulttá vált holmiként 
kidobta volna a kormányból. Ezt Mindszenty bíboros politikai fellépése sok dol
gozóval megértette. A börtönből kiszabadult személyek, végül a nyugati ha
táron túl régen lesben álló volt horthysta katona- és rendőrtisztek csak növel
ték a bajt.

Kádár ezután részletesen foglalkozott az ellenforradalom fehérterrorjával. 
Mialatt Budapesten a harc első szakasza folyt, és vidéken szórványosan tömeges 
békés tüntetések zajlottak le, ezalatt egyes helyeken, így' például a Dunántúlon, 
különösen pedig Bács megye déli részén és a győr-soproni vonalon jól szerve
zett fegyveres ellenforradalmi bandák százával állati módon gyilkolták le a kom
munistákat, egyszerű munkásokat, parasztokat, értelmiségieket, minden hala



dó embert, akit kezükbe kaparintottak. Miközben kormánykörökben koalíció
ról és demokráciáról folyt a szóbeszéd, és hallgattak a felkeléssel szemben az 
államot védő fegyverek, fegyveres csoportok keresték fel a haladó emberek 
lakását Budapesten és Csepelen, és elhurcolták vagy7 a helyszínen meggyilkol
ták őket. Nagy7 Imre kormánya teljesen tehetetlenné válva a jobboldali nyomás
sal szemben, tulajdonképpen utat nyitott az ellenforradalmi erők számára.

Nekem -  mondotta Kádár aki miniszter voltam Nagy Imre kormányában, 
teljes nyíltsággal meg kell mondanom, hogy személyes meggyőződésem szerint 
sem Nagy Imre maga, sem politikai csoportja nem akarta az ellenforradalmi 
rendszert tudatosan segíteni. Kétségtelen azonban, hogy7 az ellenforradalmi 
erők nyomása alá került, és politikailag nagy bűnt követett el a nép ellen azzal, 
hogy látva a kialakult helyzetet, ezt nem tárta fel bátran és őszintén a nép előtt, 
ellenkezőleg, úszott a soviniszta árral, feladta a munkásosztály pozícióit, és 
ellenállásra hívott fel a segítségül hívott, a népet és rendszerünket az ellen- 
forradalommal szemben megvédeni szándékozó szovjet csapatokkal szemben.

Ezután leszögezte, hogy a bekövetkezett súlyos helyzetből csak kétféle kive
zető út volt. Az egyik Nagy Imre kormányának összeomlásba vezető útja, előtér
be állítva a szovjet csapatok kivonásának kérdését, és ennek nyomán tehetetle
nül szemlélve, hogy az ellenforradalmi fehérterror lemészárolja előbb Budapes
ten, majd vidéken a kommunista munkások, parasztok, értelmiségiek aktív 
tömegét, az ellenforradalom félredobja Nagy Imre és minden más demokra
tikus és összefogásra alapozott kormányt, hogy7 tiszta ellenforradalmi kormányt 
hozzon létre, amely eladja az ország függetlenségét a gyarmattartó imperia
listáknak. A másik út, szerinte minden erővel, a szovjet csapatok segítségét is 
igénybe véve, gátat vetni az ellenforradalmi hullámnak, biztosítani a népi de
mokratikus rendszert, hozzálátni a fontos kérdések megoldásához, többek kö
zött a rend helyreállítása után, tárgyalni a Varsói Szerződést aláíró országok 
kormányaival a szovjet csapatok Magyarország területéről való kivonásáról. Mi 
-  mondotta Kádár -  ezt az utat választottuk.

Nyíltan meg kell mondani azt is -  folytatta a miniszterelnök hogy aki ma 
azt a nézetet vallja, hogy7 előbb vonják ki a szovjet csapatokat, az akár akarja 
ezt, akár nem, az ellenforradalom, az imperialista járom s a nemzeti független
ség elvesztése mellett adja le szavazatát.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány azon a nézeten van, hogy7 cí
mere a Kossuth-címer lesz, a honvéd egyenruhája feleljen meg a hagyományok
nak, és március 15-e ismét pirosbetűs ünnep legyen. A kormány ezen kívül két



nappal ezelőtt rendeletet adott ki, hogy a kötelező idegen nyelvet az iskolában 
a tanulók szabadon választhassák meg, az osztályozásnak régebben megszokott 
módját állítsák vissza. A szolgai és talpnyaló intézkedésekre, amelyekkel Ráko- 
siék a nép nemzeti érzését súlyosan megbántották, Kádár szerint nem a Szovje
tuniónak vagy a szovjet népnek volt szüksége. A különböző pártok kérdésé
ről a következőket mondotta:

Nem tudjuk másképpen a jövő feladatainak megoldását elképzelni, mint 
hogy a legkülönbözőbb pártállásponton és világnézeten lévő emberek részt 
és felelősséget kapnak és vállalnak az ország ügyeinek vitelében minden fokon. 
A legszélesebb demokratikus nemzeti összefogás, az igazi népfront politikája 
alapján állunk. Ennek megfelelően a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány a szó legtisztább értelmében vett nemzeti egységfront kormány és az 
is marad. Vannak emberek -  mondotta -  akiket a Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány megalakulása után kétség fogott el, hogy' nem akarják-e egye
sek ismét visszahozni a régi bürokratikus párt- és államvezetési módszereket. 
Állíthatom -  hangsúlyozta Kádár -, hogy Magyarországon ma nincs egyetlen 
ember sem vezető, párt- vagy' állami poszton, aki a régi hibás politikát vagy 
vezetési módszereket vissza kívánná állítani. De még ha akadna is olyan em
ber, aki a régi módszereket vissza akarja állítani, olyan ember már nincs, aki 
képes volna rá, mert a tömegek nem akarják a régi hibákat viszontlátni, kérlel
hetetlenül elsöpörnék helyéről azt a vezetőt, aki ilyesmire vállalkozik.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Intézőbizottsága szombati ülésén példá
ul határozatot hozott több tucat olyan ember ügyében, aki a Rákosi-klikk po
litikáját képviselte a párt-, a társadalmi és az állami élet vezető posztjain. Arra 
kötelezték őket, hogy' térjenek vissza eredeti foglalkozásukhoz. A minisztériu
mokat és más állami főhatóságokat összevonják, számukat csökkentik, ide 
értve a volt Államvédelmi Hatóság felszámolását is.

El vagyaink tökélve -  mondotta Kádár -  a múlt hibáinak gyökeres felszámo
lására, nem vezet közülünk senkit a bosszúállás szelleme, és ezt nem tűrjük 
meg semmiféle helyi szervnél sem. Elhatároztuk -  folytatta -, hogy' ha nincs 
meg valamihez a szükséges erő és lehetőség, azt nyíltan és kertelés nélkül meg
mondjuk. Felfogásom szerint ugyanis nem azért vagyaink felelős poszton ilyen 
nehéz időkben, hogy’ szépeket mondjunk, hanem azért, hogy igazat mond
junk, és a nép érdekében cselekedjünk.

A Kádár-kormány november 10-ei ülésén elhatározta, hogy' legkésőbb ja
nuár elseji végrehajtási határidővel a munkabéralapot 10 százalékkal feleme-



li. Az 1200 forintnál kevesebbet kereső munkások bcrét 15 százalékkal, az 1200— 
1500 forint közötti keresetű munkások bérét 8-10 százalékkal. A gyermekte- 
lenségi adót eltörlik. Megerősítette a kormány a dolgozó parasztságot sújtó be- 
szolgáltatási rendszer eltörléséről hozott korábbi határozatát is. Ezeken a rend
szabályokon túl Kádár szerint ma a kormány tovább nem mehet. Ellenkező 
esetben infláció kezdődne. A kormány továbbá határozatot hozott a harcok 
következtében hajléktalanná vált károsultak lakáskérdésének mielőbbi megol
dásáról.

Végül Kádár emlékeztetett, hogy’ súlyos napok vannak az ország mögött, 
és hogy’ sok nehéz feladat vár megoldásra. Értékes támogatást jelentenek a nyuga
ti országokból a Vöröskereszt útján eljuttatott adományok és a testvéri országok 
jelentős segítsége. Majd hozzáfűzte, hogy a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány rendületlenül bízik a nép alkotó erejében, s bizton hiszi, hogy’ sikere
sen leküzdi a mai nehézségeinket is, és győzelemre visszük a dolgozó nép ügyét.

1956. november 13., kedd

• Összeül az MSZMP első országos aktívaértekezlete.
• Hruscsov levélben értesíti Kádárt, hogy helyesli a testvérpártok tanácskozá

sának összehívását.
• A kormány dönt a munkástanácsok működésének szabályairól.
• Budapesten illegálisan megalakul a Magyar Demokratikus Függetlenségi 

Mozgalom nevű szervezet, melynek célja a demokratikus, nemzeti erők 
összefogása. Vezetői Adám György és Gimes Miklós.

• Az újpesti városházán letartóztatják a munkástanács és a forradalmi bizott
ság tagjait.

• Békés megyében a forradalmi bizottmány tagjainak letartóztatása miatt 
folytatódik a sztrájk.

• Salgótarjánban a felkelők elfoglalják a megyei tanács épületét.
• A magyar kormány üzenetet intéz az ENSZ-főtitkárhoz a Magy arországnak 

nyújtandó segélyezés ügyében.

Jugoszláv segély Magyarországnak
Magvar Szó, XIII. cvf. 311. (3872.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG: AJSZNk kormánya úgy’ döntött, hogy 150 
millió dinár értékű rizs-, bab-, szappan-, tüzelőanyag-, üveg-, épületfa- és cement
szállítmánnyal segélyezi a Magyar NK-t.



Dalibor Soldatic budapesti követünk tegnap meglátogatta Kádár János ma
gvar miniszterelnököt és közölte vele a JSZNK kormányának fenti döntését.

Hammarskjöld kérelme a szovjet kormányhoz 
Magyarország kérdésében
Magyar Szó, XIII. évf. 311. (3872.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP: Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára felkérte a szov
jet kormán}!, hogy támogassa azt a követelést, hogy a magyar kormány engedé
lyezze a nemzetközi megfigyelők Magyarországra utazását, és a megfigyelőknek 
bizosítson szabad mozgást az egész ország területére. Ismeretes, hogy a megfi
gyelők Magyarországra küldését az Egyesült Nemzetek Közgyűlése határozta el.

Javul az ellátási helyzet Magyarországon
Magyar Szó, XIII. évf. 311. (3872.) sz.

A budapesti rádió beszámol a Budapest ellátása érdekében tett intézkedé
sekről. Hangsúlyozza, hogy e tekintetben a helyzet javult. Az ország belsejé
ből folyamatosabban érkeznek a hússzállítmányok, és tegnap nagyobb hússzál
lítmány érkezett Budapestre a Szovjetunióból. Közli az élelmezési kormánybiz
tos rendeletét, mely szerint lefoglalják a különböző üzemek raktáraiban lévő 
mezőgazdasági terményeket.

A rádió beszámol arról is, hogy az ország belsejében lassan rendeződik a 
helyzet. Bács megyében nyugalom van, és az üzemek többsége megkezdte mun
káját. Baranya megyében mindössze egy-két napos fennakadás volt a mezőgaz
dasági munkákban. Majdnem valamennyi iskolában folyik a tanítás. Pécsett 
helyreállt a közlekedés és rendesen folyik a lakosság ellátása.

A Nemzetközi Vöröskereszt segítsége Magyarországnak
Magyar Szó, XIII. évf. 311. (3872.) sz.

Bécsből jelenti a Reuters: A Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi szállít
mányának első menetoszlopa, 11 gyógyszerrel és élelmiszerekkel megrakott 
teherautó átlépte az osztrák-magyar határt, és útban van Budapest felé. A 
kocsisor átlépését a határon az illetékes magyar hatóság engedélyezte.

1956. november 14., szerda

• Megalakul a Nagy-budapesti Központi Munkástanács (KMT), amely nyolc
pontos kiáltványt bocsát ki. Követelései a következők: amnesztia, a Nagy



Imre-kormány visszaállítása, a szo\jet csapatok kivonulása, az egypártrend- 
szer megszüntetése.

• A jugoszláv nagykövetségen ülést tart az MSZMP (alapító) Intézőbizottsága, 
melyen meghatározzák a Kádár-kormánnyal való tárgyalás alapelveit.

• Kádár és Münnich tiltakoznak Andropovnál magyar állampolgárok Szovje
tunióba való deportálása ellen.

• Megtartja első ülését az MSZMP Szervezőbizottsága, melynek fő feladata 
az új pártapparátus kiépítése.

• A dorogi és a tatabányai szénbányák munkástanácsai csatlakoznak a KMT-hcz.
• Salgótaijánban a szovjet csapatok leverik az ellenállást és elfoglalják a várost.
• Eisenhower amerikai elnök kijelenti: az Egyesült Államok nem tesz semmit, 

amivel további harcra bátorítaná a magyarokat.
• Az osztrák kormány anyagi segítséget kér több mint 20 országtól a magyar- 

országi menekültek ellátására, valamint kéri a menekültek befogadását 
ezen országok részéről.

Új ENSZ-tagok: Tunisz, Marokkó és Szudán
Az USA nem avatkozik be a közép-keleti és a magyarországi válságba 

A Fehér Ház nem tud a nyugati kormányfők találkozójáról 
Magyar Szó, XIII. évf. 312. (3873.) sz.

Washingtonból jelenti az AFP: A Fehér Ház képviselője tegnapelőtt este ki
jelentette, hogy egyelőre nem vették tervbe az USA, Nagy-Britannia és Francia- 
ország kormányfőinek találkozóját. Aszóvivő így válaszolt arra a londoni hírre, 
hogy Eisenhower elnök elvben beleegyezett a hármas tanácskozásba.

Herbert Hoower amerikai külügyi megbízott tegnap a szenátus külpoliti
kai bizottsága előtt beszámolt a közép-keleti és magyarországi helyzetről. A 
bizottság tagjai tudomásul vették, hogy az amerikai kormány csak az ENSZ-hez 
fordul és semmilyen más közvetett vagy közvetlen módon nem avatkozik be 
a jelenlegi válságba.

New Yorkba érkezett a magyar külügyminiszter
Magyar Szó, XIII. cvf. 312. (3873.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP: Horváth Imre magyar külügyminiszter tegnap 
New Yorkba érkezett, hogy' részt vegyen az ENSZ Közgyűlésének 11. ülésszakán. 
Vele egy ütt New Yorkba érkezett a magyar delegáció többi tagja.



A magyar kormány visszautasította az ENSZ határozatát 
a megfigyelőkről

Távirat Hammarskjöld főtitkárhoz 
Magyar Szó, XIII. é\f. 3)2. (3873.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP: A magyar kormány Hammarskjöld főtitkárhoz 
intézett táviratában közölte, hogy a magyarországi helyzet rendezése kizárólag 
a magvar kormány hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés minden határozata Magyar- 
ország belső helyzetéről -  mondja a távirat -  beavatkozás az ország belügyei- 
be és ellentétes az ENSZ Alapokmányának rendelkezéseivel.

A magyar kormány elmondja, hogy az országban fasiszta veszély és fejetlen
ség állott be, s ebben a helyzetben csakis a szovjet csapatok segítségül hívásával 
tudták ismét helyreállítani a törvényességet és a rendet. A rend teljes helyre- 
állítása után -  mondja a kormány -  rögtön tárgyalásokat kezdenek a szovjet 
kormánnyal a szovjet csapatok kivonulásáról.

Ilyen helyzetben -  mondja a továbbiakban a távirat -  a magyar kormány 
nem egyezik bele abba, hogy az ENSZ-megfigyelőket küldjön Magyarországra 
és hangsúlyozza, hogy a szovjet csapatok a magyar kormány kérelmére tartóz
kodnak Magyarországon, a választások megszerv ezése pedig kizárólag a magyar 
hatóságok hatáskörébe tartozik. A magyar menekültekről hozott határozattal 
kapcsolatban a kormány kijelenti, hogy' lehetővé teszi a külföldre menekült 
magyar polgároknak, hogy szabadon és biztonságban visszatérhessenek.

A magyar kormány elfogadta a Közgyűlés határozatát a magyar nép megse
gítéséről és közli, hogyr minden tőle telhető módon megkönnyíti a gy ógyszerek 
és élelmiszerek átvételét és szétosztását, és e tekintetben hajlandó együttműköd
ni a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőivel.

Javul Budapest élelmiszer-ellátása
Magva» Szó, XIII. cvf. 312. (3873.) sz.

A budapesti rádió hírt ad arról, hogy Budapesten és vidéken újabb erőfe
szítéseket tettek a helyzet rendezésére és a lakosság élelmiszer-ellátása problé
májának megoldására. A hírek szerint Budapesten tegnapelőtt 2000 üzlet nyílt 
meg és a pékek a szokásos kenyérmennyiséget kapták, úgy hogy' eltűntek a sorok. 
Az ország belsejéből jelentős mennyiségű élelmiszercikk -  hús, liszt, cukor, tej, 
főzelékféle és gyümölcs -  érkezett a fővárosba. A többi nagyváros, Debrecen 
és Szeged ellátása is normalizálódik. Szegeden a gy árak megkezdték munkáju-



kai, de komoly veszélyt jelent a nyersanyag- és a tüzelőanyag-hiány, mivel a tar
talék csak néhány napra elegendő. Hasonló a helyzet Debrecenben.

A megyékből érkező hírek szerint a gyárakban is megkezdődött a munka, 
de mindenütt komoly nyersanyag- és tüzelőanyag-hiány van. Hiány mutatkozik 
a legszükségesebb iparcikkekben, sóban, petróleumban és üvegben is. Zala 
megyében rendes ütemben folynak a mezőgazdasági munkák, de nehézséget 
okoz a mag- és traktorüzemanyag hiánya és ezért a Földművelésügyi Miniszté
riumhoz fordultak segítségért. A budapesti rádió szerint az országban még 
nincs rendes vasúti közlekedés, de e tekintetben is nagy erőfeszítéseket tesznek.

Nem vezetik be a szavatolt ellátást Magyarországon
A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány tegnapelőtti ülésén többek között megtárgyalta az élelmiszer-ellá
tás kérdését. Megállapították, hogy 360 teherautó szállítja az élelmiszert Buda
pestre és nagyobb élelmiszer-szállítmányok vannak útban. A kormány arra a 
következtetésre jutott, hogy nem kell bevezetni a szavatolt ellátást. Tudomásul 
vette az élelmezési kormánybiztos intézkedéseit és azt, hogy megszüntette a 
magán-kiskereskedelem korlátozását és bevezette a szabadpiacot. Ezen kívül 
a kormány különbizottságot alakított a Budapesten megrongált épületek kija
vításának megszervezésére.

A Népszabadság vezércikke
Magyar Szó, XIII. évf. 312. (3873.) sz.

A budapesti rádió átveszi a tegnapi Népszabadság vezércikkét az ország gaz
dasági helyzetéről, amelyben megállapítják, hogy inflációs veszély van Magyaror
szágon. A lap szerint a gép-, könnyű- és vegyipari üzemek jó  része a fővárosban 
még mindig nem dolgozik. A közlekedési vállalatok munkásai tegnapelőtt mun
kára jöttek, de bizonyos felelőtlen elemek hatására ismét elhagyták munka
helyüket. A lap szerint a magyar közgazdaság hatalmas károkat szenvedett, és 
felhívja a figyelmet arra, hogy az idén közepes volt a mezőgazdasági termés. 
Ilyen körülmények között egyetlen kiút a munka és az ország normális életé
nek megkezdése.

1956. november 15.
• Az SZKP Elnökségének küldöttsége Malenkov vezetésével Budapestre érkezik.

• A KMT elnökévé Rácz Sándort választják. A KMT tárgyalásokat folytat a Ká
dár-kormánnyal.



• A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom kiadja a Magyar újjászü
letés tízparancsolatát és Október Huszonharmadika néven lapot indít.

• V. Sirokv miniszterelnök vezetésével csehszlovák küldöttség érkezik Buda
pestre.

• A csepeli munkástanács a sztrájk beszüntetésére és a munka felvételére szólít.
• Salgótarjánban a munka részleges felvételéről döntenek.
• Zala megyében újraindul az olajipari termelés.
• Lengyel párt- és államküldöttség utazik Moszkvába.

A magyar kormány köszöneté az ENSZ-hez
Magyar Szó, XIII. évf. 313. (3874.) sz.

New Yorkból jelenti a TANJUG: A magyar kormány levélben mondott 
köszönetét Hammarskjöld főtitkárnak és az ENSZ-nek a magyar nép megse
gítésére tett lépésekért. Egyben visszautasította, hogy az ENSZ beavatkozzon 
a magyarországi választások megszervezésébe, de beleegyezett hogy* az ENSZ 
képviselői ellenőrizzék a segély szétosztását.

Hammarskjöld Budapestre látogat?
Magyar Szó, XIII. évf. 313. (3874.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP: Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára tegnap meg
beszélést folytatott Horváth Imre magyar külügyminiszterrel. Javasolta a külügy
miniszternek, hogy személyesen Budapestre látogat és a magyar kormány képvi
selőivel tárgyal a magyar népnek nyújtandó nemzetközi segélyről. A főtitkárság 
képviselője szerint Hammarskjöld a napokban utazna Budapestre. Az ENSZ kö
reiben úgy tudják, hogy Hammarskjöld kairói látogatása után készül Budapest
re. Azt várják, hogy Horváth magyar külügyminiszter rövidesen válaszol Ham
marskjöld ajánlatára. A magyarországi segélyprogram megtárgyalása miatt Ham
marskjöld 24 órával elhalasztotta közép-keleti útját. A magyar kormány ugya
nis késznek mutatkozott megbeszélést kezdeni a nemzetközi segélyről.

Legújabb...
Magyar Szó, XIII. évf. 313. (3874.) sz.

Az ENSZ főtitkára tegnap újabb üzenet küldött a magyar kormánynak, 
melyben kéri, hogy' az ENSZ megfigyelőit engedje be Magyarországra. Az 
üzenetet Sebes külügyminiszter-helyettes adta át, aki már előbb közölte a főtit
kárral, hogy a magyar kormány nem egyezik a megfigyelők küldésével.



Magyarországi helyzetjelentés
Magyar Szó, XIII. évf. SÍ 3. (3874.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint Magyarország egész területén rendező
dik a helyzet. Szegeden és Csongrád megyében teljes a rend és a nyugalom. 
A gyárak és üzemek dolgoznak, bár csökkentett kapacitással. Veszprém és 
Zala megyében szintén rendeződnek a körülmények. A többi megyében vannak 
kisebb fegyveres csoportok, amelyek aggodalomba ejtik a békés polgárokat. Já
noshalmán tegnapra virradó éjszaka lefegyvereztek egy húsztagú fegyveres cso
portot. Pilisváron (?) 180 ember tette le a fegyvert a hatóságoknak.

A magyar szakszervezetek javaslata a munkástanácsokról
Előkészületek a tanácsválasztásra

Magyar Szó, XIII. évf. 313. (3874.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a magyar kormány sok munkásküldött
séggel tárgyalásokat folytatott a munkástanácsokról és elfogadta a tanácsok 
munkájának alapelveiről szóló javaslatokat. A szakszervezetek javaslata alapján 
a kormány elhatározta, hogy a szocialista demokrácia továbbfejlesztése és a dol
gozóknak a vezetésbe való erőteljesebb bevonása, valamint a vállalati munká
sigazgatás biztosítása érdekében az üzemekben munkástanácsokat létesítenek. 
A munkástanácsok hatásköre kiterjed a vállalatok minden tevékenységére. Min
den vállalati kérdésben határozatot hozhatnak, a vállalat igazgatója pedig kö
teles a törvényes előírások kereteiben meghozott határozatokat végrehajtani. 
A munkástanácsok határozzák meg a fennálló helyzetnek legjobban megfele
lő fizetési rendszert, döntenek a fizetési alapok felhasználásáról, és a kor
mány által rendelkezésükre bocsátott nyereség egy részének felosztásáról.

A kormányhatározat szerint a munkástanácsok megválasztását az üzem meg
indulásától számított három héten belül a munkaközösség ejti meg. A kormány 
felhívta a szakszervezeteket, hogy mielőbb dolgozzák ki a munkástanács-válasz
tás részletes szabályzatát.

A két kormánynak nem érdeke, 
hogy szovjet csapatok legyenek Magyarországon 

-  mondotta Kádár miniszterelnök
Magyar Szó, XIII. é\í. 313. (3874.) sz.

A Népszabadság c. budapesti lap jelentése szerint több nagy magyarorszá
gi munkaközösség küldöttsége látogatta meg Kádár Jánost, a Forradalmi Mun



kás-Paraszt Kormány elnökét. Ez alkalommal ismertették a munkástanácsokja- 
vaslatairól és kérelméről, és több kérdést tettek föl az ország politikai és gazda
sági helyzetét illetően. Sokat beszéltek a munkástanácsok tevékenységéről is.

Több küldöttség érdeklődött Nagy Imre felől. A miniszterelnök elmondta, 
hogy Nagy' Imrét nem tartja olyan embernek, aki tudatosan támogatta volna az 
ellenforradalmat, de az események magukkal ragadták. Nagy Imrét nem tar
tóztatták le, hanem önszántából hagyta el a Parlament épületét. Sem a magyar 
kormány, sem a szovjet parancsnokság nem korlátozza szabad mozgását.

A miniszterelnök válaszolt a Ganz és a MÁVAG gyár küldöttségének a szov
jet csapatok kivonására vonatkozó kérdésére. Elmondta, hogy' amikor az esemé
nyek kezdődtek, a magyar kommunista vezetők rögtön követelték a munkások 
felfegyverzését. A Honvédelmi Minisztériumtól félóránként kértek fegyvert a 
munkások számára. Azt a választ kapták, hogy a követelés teljesítését már meg
kezdték. Végül is azonban csak kevésszámú munkás kapott fegyvert. Ez azért 
történt, mert a Honvédelmi Minisztériumban olyan emberek ültek, akik nem 
akarták, hogy a munkások fegyvert kapjanak. Mihelyt a szovjet csapatok kivo
nultak Budapestről, az ellenforradalom rögtön szervezkedni kezdett. A mun
kásosztály pedig nem rendelkezett elég fegyverrel. A kormány ezért rákénysze
rült a szovjet csapatok behívásának egyáltalán nem kívánatos lépésére. A szov
jet csapatok magyarországi tartózkodása nem áll sem a magyar, sem a szovjet 
kormány érdekében -  mondotta végül Kádár.

Új magyar karhatalmi egységeket szerveznek
Magyar Szó, XIII. évf. 313. (3874.) sz.

A budapesti rádió közleménye szerint a magyar fegyveres erők főparancsnok
sága új karhatalmi egységeket szervez. A Népszabadság című lap tegnap közöl
te a főparancsnokság közleményét, mely szerint az új karhatalom honvédtisz
ti és rendőri osztagokból tevődik majd össze. Több budapesti kerületben már 
átvette a rendfenntartást, és rövidesen megjelenik a város többi részén is. A fő
parancsnokság közleménve szerint az ellenforradalmi veszély tette szükségessé 
a közbiztonság megszilárdítását, a rend helyreállítását, a népi demokratikus 
rendszer megvédését. A szovjet csapatoktól ugyanis fokozatosa át kell venni a 
rend fenntartását. A hatóságok a fővárosban sok helyen eldobott vagy eldugott 
fegyverre találtak. Több esetben letartóztatták a fegyveres fosztogatókat, akik 
üzletekbe, lakásokba és áruházakba törtek be.

A főparancsnokság felkérte a Népszabadságot, hogy figyelmeztesse a la
kosságot: Budapest utcáin még mindig fosztogató fegvveres csoportok vannak.



A főparancsnokság kéri a polgárokat, hogy ezeket az eseteket rögtön jelentsék 
a rendőrségnek vagy a hadseregnek.

A magyar szakszervezet munkára hívása
Javaslatot terjesztettek be a munkástanácsokról 

Magyar Szó, XIII. é\f. 313. (3874.) sz.

Gáspár Sándor, a magyar szakszervezetek elnöke tegnapelőtt esti rádió
beszédében hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek nem támogatják a jelenlegi 
sztrájkot. Felhívta a munkásokat, hogy kezdjék meg a munkát és teremtsék 
meg az előfeltételeket a néptömegek követeléseinek megvalósítására. Elmondta, 
hogy az utóbbi napokban több munkásküldöttség látogatott el a szakszervezet
be és érdeklődött az ország helyzete iránt. A küldöttségek közölték a szakszer
vezettel, hogy a munkások többsége vissza akar térni a munkára, de egyes 
csoportok akadályozzák ebben. Felszólalt az ilyen csoportok ellen és kijelentet
te, hogy ezek talán szem elől tévesztik, hogy sok lakóház romba dőlt vagy 
megrongálódott, és a munkásasszonyok és a gyermekek tízezrei éheznek és 
fáznak. A három hétig tartó tragikus események alatt több lakást összerombol
tak és munkáscsaládok százezrei ablaktalan, hideg lakásokban élnek.

Beszédében foglalkozott a munkástanácsok megalakításával is. Bejelentet
te, hogy7 a szakszervezetek már beterjesztették javaslataikat. Biztosra veszi, hogy 
a munkástanácsok megalakításával megváltozik az üzemek és az ország gazda
sági élete, a közgazdaság egészségesebb és normálisabb lesz.

Helyreáll a telefon- és vasúti összeköttetés 
Magyarországgal

Magyar Szó, XIII. évi. 313. (3874.) sz.

AJUGOPRESS értesülése szerint állandóan javul a vasúti és folyami közle
kedés, valamint a telefon-összeköttetés Magy arországgal. A több mint húsz nap
ja a csehszlovák és jugoszláv határon horgonyzó jugoszláv hajók megindultak 
a Dunán. A hajók egy csoportban haladnak.

Kelebiánál és Kotoribánál november 13-án három vonat ment Jugoszláviá
ból Magyarországra, és kellő Magyarországról Jugoszláviába. A magyar vasutak 
igazgatósága engedélyezte a bolgár vonatok halárátlépését. Ezek a vonatokJu
goszlávián át élelmiszer-, gyógyszer- és építőanyag-segélyt szállítanak Magyaror
szágra. A személyforgalom még nem indult meg.



A PTT igazgatóságából szerzett értesülések szerint a budapesti telefonköz
pont megrongálása miatt még mindig nem állt helyre a távírókapcsolat Magyar- 
országgal. A telefonkapcsolat helyreállt, de fenntartása még mindig nehézségek
be ütközik. A légi forgalom még nem indult meg.

Mintegy 300 magyarországi menekült hazánkban
Magyar Szó, XIII. évf. 313. (3874.) sz.

AJUGOPRESS értesülései szerint Magyarországról mintegy 300 menekült 
érkezett jugoszláv területre. Ajugoszláv hatóságok szerint megfelelő befogadó
helyeken helyezték el a menekülteket, és biztosították élelmiszer- és ruhael
látásukat, és orvosi segélyben részesítették őket. Illetékes körök szerint ajugosz
láv kormány e tekintetben szigorúan tiszteletben tartja az ENSZ alapelveit és 
azt az elvet, hogy a menekültek szabadon határozzák megjövendőbeli tartózko
dási helyüket. Ez azt jelenti, hogy menedékjogot biztosítanak számukra, vagy 
ha akarnak, visszatérhetnek Magyarországra, esedeg más országba költözhetnek.

Az ENSZ menekültügyi főbiztosának üzenetére ajugoszláv kormány azt vá
laszolta, hogy üdvözli a főbiztos érdeklődését a magyar menekültek iránt, de 
mivel a menekültek száma elég kicsiny és már gondoskodtak róluk, nincs szük
ség a felajánlott segélyre. Szükség esetén ajugoszláv kormány segélyért fordul 
a főbiztoshoz.

A colombói értekezlet 
elítéli az Egyiptom-ellenes agressziót

A szovjet csapatoknak ki kell vonulniuk Magyarországról 
Magyar Szó, XIII. évf. 313. (3874.) sz.

New Delhiből jelenti a Reuters:
A colombói értekezlet -  India, Burma, Ceylon és Indonézia miniszterelnö

kei -  kétnapos tanácskozás után közös közleményt adott ki, amelyben elítéli 
az Egyiptom-ellenes agressziót, az angol-francia és izraeli csapatok sürgős kivo
nását követeli és felhívja a világ valamennyi országát, hogy tartsa tiszteletben 
a nemzetközi koegzisztencia elveit. A közlemény szerint a szovjet csaptoknak 
ki kell vonulniuk Magyarországról.

1956. november 16., péntek
• Ülésezik az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága, fő téma a Nagy Imre-cso-

port sorsa. A „megtisztulás” jegyében a pártból kizárják a rákosista vezetőket.



• Magyar-jugoszláv és magyar-szovjet tárgyalások folynak Nagy Imre és társai 
sorsáról. Kádár beleegyezik, hogy a Nagy-csoportot Romániába deportálják.

• Csehszlovákia 90 millió korona értékű árusegélyt ígér Magyarországnak.

• A kormány visszaállítja a szabad munkavállalást.

• Sztrájkba lépnek az újságírók.

• A Független Kisgazdapárt politikai kibontakozási tervet készít.

• A KMT a november 17-ei munkafelvételre szólít fel.

• Az illegalitásba vonult felkelők letartóztatása a Péterfíy Sándor utcai kórház
ban.

• A szovjet csapatok másodszor vonulnak be Salgótarjánba.

• A mecseki felkelők nyugat felé vonulnak.

• A pécsi munkástanácsok a munka felvételéről döntenek.

• Karcagon kétnapos sztrájk veszi kezdetét a deportálások miatt.

• Bukarestben jugoszláv-román egyeztetés folyik Nagy Imrével és társaival 
kapcsolatban.

• Az ENSZ főtitkára bizottságot hoz létre, melynek feladata a magyarorszá
gi helyzet vizsgálása.

A szocializmus időszerű kérdéseiről és 
a nemzetközi helyzetről

A magyarországi események -  Lengyelország helyzete 
-  Támadás Egyiptom ellen 

Tito főtitkár beszéde az isztriai pártaktra előtt (részletek)
Magyar Szó, XIII. évf. 314. (3875.) sz.

Josip Broz Tito, Jugoszlávia Kommunistái Szövetségének főtitkára november
11-én délután ellátogatott Pulába, és a néphadsereg otthonában a Kommunis
ták Szövetsége isztriai aktívája előtt a következő beszédet mondotta:

A magyar és lengyel eseményekről
Elvtársak és elvtársnők!
Tegnap azt a kívánságomat fejeztem ki, hogy amíg gyógykezelés céljából 

Brionin tartózkodom, eljöjjek hozzátok, és kifejtsem előttetek nézeteinket a 
mai igen zavaros nemzetközi problémákról.



Olvassátok az újságokat, ám az újságokban nem lehet mindent kiteregetni, 
és sokoldalúan megvilágítani, főleg pedig az újságokban nem világítják meg 
mindannak az okait, ami ma Magyarországon történik, és ami Egyiptomban 
lejátszódik, ahol bekövetkezett az izraeli-fi ancia-angol agresszió. A helyzet ma 
meglehetősen zavaros, és nem állítjuk, hogy nem fenyeget bizonyos mértékben 
nagyobb összetűzés veszélye, de a világ békeszerető erői, amelyek közé hazánk 
is tartozik, bebizonyítják az Egyesüli Nemzetek Szervezetében, hogy kitartó és 
fáradhatatlan törekvéseikkel csökkenthetik a nemzetközi összetűzés lehetősé
gét, és máris elérték azt, hogy a világ mégis reménykedhet a béke megóvásában.

Mindenekelőtt arra akarok kitérni, ami ma Magyarországon történik, és 
ami Lengyelországban történt, hogy helyes képet alkothassunk ezekről az 
eseményekről. Rendkívül bonyolult események ezek, főleg Magyarországon, 
ahol odáig jutott a dolog, hogy a munkásosztály és a haladó emberek nagy 
része fegyverrel harcolt az utcákon a szovjet fegyveres erők ellen. Amikor a ma
gyar munkások és a haladó elemek tüntetni kezdtek, majd ellenállásba mentek 
át és fegyveres akciót indítottak Rákosi módszerei és ennek az irányzatnak a 
folytatása ellen, mély meggyőződésem szerint szó sem lehetett ellenforradal
mi törekvésről. Azt mondhatjuk, szomorú és tragikus, hogy7 a reakció itt rend
kívül termékeny talajra találhatott, és felhasználva céljaira a Magyarországon 
kitört indokolt felháborodást, fokozatosan a maga malmára hajtotta a vizet.

Hiszem, megtesznek mindent, hogy ne ismétlődjön meg 
a magyarországi tragédia 

Rákosi „forradalmi becsületéről”

Amikor Moszkvában jártunk, tennészetesen szó volt Lengyelországról, Ma
gyarországról és más országokról is. Mi azt mondottuk, hogy Rákosi rezsimjé- 
nek és magának Rákosinak semmilyen feltétele sincs arra, hogy'vezesse a magy ar 
államot, és hogy megteremtsék belső egységét, hanem ellenkezőleg csak súlyos 
következményeket idézhetnek elő.

A szovjet vezetők, sajnos, nem hittek nekünk. Azt mondották, hogy’ Ráko
si öreg forradalmár, becsületes. Öregnek öreg, de még nem eléggé. Azt, hogy 
becsületes nem mondhatom, amennyire ismerem, kivált a Rajk-per és a többi 
dolog után. Számomra ezek a legbecstelenebb emberek a világon. A szovjet 
elvtársak azt mondták, hogy' Rákosi okos, hogy’ eredményes lesz, és azt mondták, 
nem tudják, ki másra támaszkodhatnának ebben az országban. Mivel azonban 
állami és pártpolitikánk egyaránt ellenzi a mások belügyeibe való beavatkozást,
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és azért is, hogy ne kerüljünk újabb összetűzésbe a szovjet vezetőkkel, nem 
szálltunk síkra kellőképpen a szovjet vezetőknél, hogy távolítsák el a Rákosi-Ge- 
rő-féle garnitúrát.

Miért nem utaztam Magyarországon át
Amikor Moszkvába utaztam, nagy meglepetést keltett, hogy nem utaztam 

Magyarországon keresztül. Éppen Rákosi miatt nem akartam Magyarországon 
keresztül utazni. Azt mondottam, nem utaznék Magyarországon keresztül, még 
ha az út háromszor rövidebb lenne is. Amikor ebben az országban egyre erőseb
ben kitört az elégedetlenség magukban a kommunisták soraiban, és amikor 
a kommunisták követelték, hogy Rákosi menjen, a szovjet elvtársak belátták, 
hogy így tovább nem mehet, és hozzájárultak ahhoz, hogy eltávolítsák. De hibát 
követtek el azáltal, hogy nem engedték meg Gerőnek és Rákosi más híveinek 
eltávolítását is, akik kompromittálták magukat a nép előtt. Rákosi eltávolítá
sát ahhoz a feltételhez fűzték, hogy Gerő a helyén marad. Márpedig ez hiba 
volt, mert Gerő semmiben sem különbözik Rákositól. Ugyanazt a politikát foly
tatta, és ugyanolyan bűnös, mint maga Rákosi.

Mit tehettünk volna elvtársak? Láttuk, hogy a dolgok nem haladnak jól. 
Amikor Krímben voltunk, „véletlenül” ott termett Gerő, és „véledenül” találkoz
tunk vele. Beszélgettünk is vele. Gerő elítélte korábbi politikájukat, azt mondot
ta, hogy hibás politika volt, hogy rágalmazták Jugoszláviát, egyszóval hamut 
szórt fejére, és azt kívánta, hogy állítsuk helyre a jó  viszonyt, megígérve, hogy' 
minden korábbi hibát helyrehoz és a régi többé nem tér vissza.

Meg akartuk mutatni, hogy nem vagyunk bosszúállók, nem vagyunk szűkkeb- 
lűek, és hozzájárultunk, hogy megbeszélést folytassunk Gerővel és a Magyar 
Dolgozók Pártjánakjugoszláviába érkező küldöttségével. Helyre akartuk állíta
ni a kapcsolatot a Magyar Dolgozók Pártjával, mert azt reméltük, hogy* ha így 
nem szigeteljük el a magyar pártot, könnyebben hatást gyakorolhatunk belső 
fejlődésére.

Nem lehet idegen katonasággal leckéztetni egy népet
Am a dolgok már meglehetősen messzire fejlődtek, amiről mi nem tudtunk, 

és Gerőjugoszláviába érkezése meg közös deklarációnk többé már nem segít
hetett. Az emberek Magyarországon teljesen szembehelyezkedtek a sztálini ele
mekkel, amelyek még hatalmon voltak, eltávolításukat követelték, és azt, hogy7 
az ország térjen a demokratizáció útjára. Amikor a Gerő vezette magyar kül
döttség visszatért az országba, Gerő súlyos helyzetbe került, és újra kimutatta



foga fehérjét. Csőcseléknek nevezte azt a százezer tüntetőt, aki akkor még csak 
tüntető volt, és megsértette majdnem az egész népet. Elképzelhetitek vakságát, 
elképzelhetitek, milyen vezető ő. Egy olyan válságos pillanatban, amikor minden 
forr, és amikor az egész nép elégedetlen, ő arra vetemedik, hogy csőcseléknek 
nevezze ezt a tüntető népet, amely között óriási számban, talán többségben 
is kommunisták és ifjak voltak. Ez éppen elegendő volt, hogy a puskaporos 
hordó meggyulladjon és felrobbanjon. Bekövetkezett az összeütközés.

Nem lényeges most, hogy kivizsgáljuk, ki lőtte az első golyót. A katonaságot 
Gerő hívta. Végzetes hiba volt a szovjet katonaságot hívni, amíg tartottak a tün
tetések.

Súlyos hiba egy más ország katonaságát hívni, hogy megleckéztesse az or
szág népét, súlyos hiba, még ha volt is némi lövöldözés. Ez mégjobban felbő
szítette a népet, és bekövetkezett a spontán felkelés, amelyben a kommunis
ták akaratukon kívül is együtt voltak különféle reakciós elemekkel. A reakci
ós elemek beavatkoztak ebbe a felkelésbe, és saját céljaikra használták ki.

Fellép a reakció
Nincs-e ott vajon éppen elég horthysta? Ki nevelte át őket? Rákosi talán? 

Mindannyian tudjuk, hogy Horthynak nagy fasiszta erői voltak Magyarorszá
gon, aztán meg a „nyilaskeresztesek”, különféle egyéb reakciós elemek, Nagy 
Ferenc hívei. Egyszóval voltak sokan, akik nem álltak a kommunizmus pártján, 
akik nem csupán Rákosi, hanem általában a szocializmus ellen foglaltak állást. 
És ezek aztán mind összekeveredtek. A reakciós erők nem merték előbb fele
melni a fejüket, tekintet nélkül arra, hogy külföldről felkelésre szólogatták 
őket, tekintet nélkül a segélyre, amelyet külföldről kaptak, nem volt erejük 
és bátorságuk a felkelésre, mindaddig, amíg azt hitték, hogy' a párt egységes és 
egyöntetű. De amint látták, hogy a párt megoszlott és hogy a párttagság óriá
si része felkelt a Rákosi-klikk és a múlt maradványai ellen, azonnal beavatkoztak.

Ezek a reakciós erők igen gyorsan, két-három napon belül kimutatták igazi 
arculatukat. Minthogy7 a múltban történtek ellen felzúduló általános népharag
ban az akkori vezetőség vonakodott attól, hogy eltávolítsa a magyar népet 
bőszítő elemeket, és hogy a szocialista fejlődés valóban magyar útján induljon 
el, vállalva annak minden belső sajátosságát, a dolgok hamarosan más irányt 
vettek, és a reakció egyre inkább kidomborodott. Ez az általános felháborodás 
és egy klikk elleni felkelés az egész nép felkelésévé vált a szocializmus és a Szov
jetunió ellen. A felkelők soraiban lévő kommunisták is akarva, nem akarva, a



végén nem a szocializmusért, hanem a régi rendszerre való visszatérésért har
coltak, amint a reakció vette kezébe a dolgokat. A kommunisták akaratuk el
lenére kerültek ebbe a helyzetbe.

Ha Nagy Imre kormánya erélyesebb
Meg lehetett-e volna mindezt akadályozni? Úgy látszik, hogy már késő volt. 

Ha Nagy Imre kormánya erélyesebb lett volna, ha nem ingadozik folytonosan, 
hanem határozottan fellép a zűrzavar ellen, hogy a reakciósok a kommunis
tákat gyilkolták, ha erélyesen szembeszegül a reakcióval, talán helyes vágányra 
terelődtek volna a dolgok, és talán nem került volna sor a szovjet hadsereg 
beavatkozására.

De mit tett Nagy Imre? Fegyverbe szólította a népet a szovjet hadsereg ellen 
és a nyugati országokhoz fordult segítségért.

Mire számítottak az imperialisták
Nyugaton hatalmas mértékben kihasználták ezt a beavatkozást. Kihasznál

ták az imperialisták, akik alig várták, hogy megtámadhassák Egyiptomot. Éppen 
ezt a pillanatot, a magyar tragédiának ezt a szakaszát választották a támadás 
megindítására, mert azt remélték, hogy a Szovjetunió erősen el lesz foglalva, 
és nem lesz módjában fellépni az agresszió ellen. Magyarországon ekkor újabb 
harcokra került sor. A szovjet csapatokat megerősítették. Nagy megszökött és 
új kormány alakult. Elmondhatom nektek, elvtársak, hogy én ismerem ezeket 
az embereket, akik az új kormányban helyet foglalnak, és véleményem szerint 
Magyarország legbecsületesebb törekvéseit képviselik. Rákosi alatt börtönben 
voltak és őszintén akaiják az új kibontakozást. Ezt bizonyítja a program is, ame
lyet Kádár bejelentett, és amelyet ti is olvastatok. De a szovjet beavatkozás 
meggyengíti ezt a programot, és a kormány igen súlyos helyzetben van.

Felvetődik a kérdés, vajon szükséges volt-e a szovjet beavatkozás? Az első 
beavatkozás nem volt szükséges. Az első beavatkozás, amely Gerő kérésére 
következett be, tökéletesen téves volt. A másik hiba az volt, hogy a felelős 
emberek, ahelyett hogy'várnak a második beavatkozásra, nem tették meg azon
nal azt, amit megtettek később, amikor a szovjet csapatok másodszor beavatkoz
tak, azaz megteremtették az új kormányt, és nyilatkozatot adtak ki. Ha előbb 
alakítják meg az új kormányt, és előbb adnak ki ilyen nyilatkozatot, valószínű, 
hogyr a munkás és kommunista elemek különváltak volna a reakciós elemektől, 
és könnyebben kikerülhettek volna a válságos helyzetből.



Mielőtt rátérnék a szovjet csapatok második beavatkozására, el kell monda
nom, hogy7 a magyarországi helyzet olyan méreteket öltött -  és erről ti is sok 
mindent olvastatok -  hogy teljesen világossá vált, hogy rettenetes öldöklésre, 
borzalmas polgárháborúra került sor, amelyben a szocializmus teljesen megsem
misülhet, és bekövetkezhetett volna a harmadik világháború. Mert a szovjet 
kormány nem tűrhette volna a Nyugat beavatkozását, a horthysták és a régi re
akció újbóli uralomra jutását.

Kommunistaüldözés és öldöklés
Mit csináltak ezek a reakciós elemek? Már az imént mondottam, hogy igen 

korán kimutatták igazi arcukat. Világos, hogy7 a vezetőségben is egyre több sze
rephez jutottak, ha már sor kerülhetett arra a parancsra, hogy7 nem szabad töb
bé használni az „elvtárs” megszólítást, s le kell szedni a vörös csillagokat. Vilá
gosan meglátszott ez, amint egy kommunista nem merte kimondani, hogy7 kom
munista, mert különben végeztek volna vele, de meglátszott abból is, hogy 
kommunistákat akasztottak. Ha még ez szórványos jelenség lett volna, és ha fel
akasztanak egy-egv rendőrségi embert, akit rossz híréről ismertek, azt lehetett 
volna mondani, hogy7 ez az emberek spontán felháborodása következtében tör
tént. Ám ez általános öldöklés volt. Sopronban 20 kommunistát akasztottak 
fel. Az utcákon fogdosták össze és gyilkolták meg az embereket, ha sárga cipőt 
láttak rajtuk, csak azért, mert sárga cipőt hordott a rendőség is. Behatoltak a 
házakba és lakásaikba, gyilkolták a kommunistákat. Ilyesmire vetemedett a vér
szemet kapott fasiszta és reakciós csőcselék.

Nagy Imre kormánya semmit sem tett, hogy ezt megakadályozza. Folyton 
siránkozott a rádióban és segítségért könyörgött, ahelyett, hogy7 harcolt volna 
ez ellen és valamilyen más módon kimutatta volna szándékát, hogy7 útját állják 
a kommunisták és a haladó emberek gyilkolásának. Ehelyett kiadta azt a kiált
ványt, illetve nyilatkozatot, amelyben megtagadja a varsói egyezményt, kinyilvá
nítja semlegességét. Mintha abban a pillanatban az lett volna a legfontosabb, 
s kilépése a varsói egyezményből jelentett volna valamit.

Sokan teszik fel mostanában a kérdést, miért került sor a második szovjet 
beavatkozásra. Természetesen mi megmondtuk, és mindig is megmondjuk, 
hogy7 ellenezzük idegen katonai erő beavatkozását és felhasználását. De mi a 
kisebb rossz? A zűrzavar, a polgárháború, az ellenforradalom és az új világhá
ború, vagyr az ott lévő szovjet csapatok beavatkozása? Az előbbi lehetőség kataszt
rófa, az utóbbi hiba. És ezért, civtársak, ha ez megmenti a szocializmust Magyar



országon, akkor elmondhatjuk, hogy ha ellenezzük is a beavatkozást, a szov
jet közbelépés szükségszerű volt. Am, ha előbb tették volna meg azt, amit 
kellett, nem kerül sor semmilyen katonai beavatkozásra. Ez a hiba azért történt 
meg, mert ők, sajnos, még mindig azt hiszik, hogy a katonai erő mindent 
megoldhat. Pedig nem oldhat meg mindent. Lám csak, egy puszta kézzel és 
gyengén felfegyverzett nép milyen rettenetesen ellenáll, amikor egyetlen célja 
van -  hogy felszabaduljon, és független legyen. Ezt a népet többé már nem 
érdekli, milyen lesz ez a függetlenség, az országban a burzsoá és reakciós rend
szer újul-e fel, vagy sem, csak az a fontos, hogy nemzeti függetlenségét elnyer
je. Ez a gondolat hatalmasodott el rajta. Természetesen most csak annyit mond
hatok, hogy az előbbi lehetőség a legrosszabb, ami történhetett volna, ez az 
utóbbi pedig, a szovjet csapatok beavatkozása, szintén rossz, de ha oda vezet, 
hogy megőrzi a szocializmust Magyarországon, vagyis a szocializmus továbbépí
tését ebben az országban és a világbékét, akkor egy napon pozitívvá válhat 
azzal, hogy a szovjet csapatokat feltétlenül kivonják, amint rendeződik és meg
nyugszik a helyzet ebben az országban.

Mi ezt meg is mondtuk a szovjet elvtársaknak. Semmit sem titkoltunk el. 
A szovjet elvtársak azt felelték, hogy csapataik, ha ez megtörténik, elmennek. 
Tudnunk kell, hogy ma a Szovjetunió is súlyos helyzetben van. Megvilágosodott 
előttük, hogy itt nemcsak horthysták harcolnak, hanem a gyárak és bányák 
munkásai, az egész nép harcol. A szovjet katonák nehéz szívvel és kedvetle
nül mennek. Ebben van a tragédia.

Sohasem tanácsoltuk a katonai beavatkozást
Fejtegetéseim után tehettek fel kérdéseket, mert egyes dolgokat talán nem 

világítottam meg elegendőképpen. Csak egy dologról legyetek meggyőződve, 
hogy mi sohasem tanácsoltuk nekik, hogy lépjenek fel hadsereggel. Sohasem 
adtunk ilyen tanácsot, és ezt nem tehetjük most sem, amikor válságba jutottak. 
Ebben a súlyos helyzetben nem mondhatunk nekik mást, mint hogy viseljenek 
számot a régi hibák kijavításáról. Ez a helyzet. Tehát el kell utasítani azokat a 
híreszteléseket, amelyek a szovjet közbelépésben egy tisztán intervenciós hábo
rút látnak. Ez nem helytálló. Ez az én mély meggyőződésem, elvtársak.

Mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy a Magyarországon kiömlött vér 
és a magyar nép borzalmas áldozatai pozitív hatást érnek el, és hogy a szovjetu
nióbeli elvtársak, sőt a sztálinista elemek szemében is megvilágosodik kissé, 
hogy többé így nem mehet.



Többé így nem lehet dolgozni. A mi tragédiánk -  mindannyiunké együttvé
ve -  hogy a szocializmust borzalmas csapás érte. A szocializmus kompromittál
va van. De emlékeztek-e elvtársak, nem mi mondtuk-e oly gyakran, hogy az 
ilyen módszerek csakis kompromittálhatják a szocializmust? Mi megmondtuk. 
De nem szeretném, ha most a mellünket vernénk, és kárörvendve mondanánk: 
„Megmondtuk nektek, hogy így nem lesz jó.”

Ezzel a tragédiával kapcsolatban még valamit mondani szeretnék. Azt, hogy 
ezek a felelőtlen elemek a különböző kommunista pártokban, akik a sztálini 
módszerekre támaszkodva még mindig hatalmon maradtak, igen rossz szolgá
latot nyújtanak a Szo\jetuniónak, ha azt tanácsolják, hogy úgy cselekedjen, 
ahogyan ők akarják. Én hiszem, hogy ezekben a pártokban vannak becsüle
tes kommunisták, akik sokkal messzebb látnak, mint ezek a különféle sztálinis
ták. Ok sokkal messzebbre látnak. És ha azt akarják, hogy helyzetük ne oly mó
don javuljon meg, mint Magyarországon, hanem békés, kommunista módon, 
akkor alaposan meg kell bírálniuk a negatív dolgokat és meg kell hallgatni
uk a tömegek hangját, a párttagság és az egész nép hangját.

Mert ha ezeknek a jósoknak és tanácsosoknak továbbra is módjukban 
lesz kifejteni romboló tevékenységüket és továbbra is csak rágalmazzák hazán
kat, továbbra is szennyeznek bennünket, akkor érthetően a szocializmusnak 
még sok nehéz órája lesz. Jugoszlávia olyan szilárdan áll a lábán, és már eddig 
annyi csapást állt ki, hogy ezek a külső rágalmazások nem téríthetik le űtjá- 
ról. Noha még nem vagyunk teljesen megelégedve belső fejlődésünkkel, de 
igyekezni fogunk arra, hogy polgáraink minél elégedettebbek legyenek. Mégis 
úgy, amilyenek vagyunk, és amilyenek leszünk, még több hatást gyakorolhatunk 
abban az irányban, hogy ezek a jósok és tanácsadók ne valósíthassák meg szándé
kaikat, ne tartóztassák fel azt a folyamatot, amely 1948-ban Jugoszláviában kez
dődött és most Lengyelországban folytatódik, és ne siklassák át sztálini sínekre.

Hiszem, hogy az események felrázzák azokat, 
akik még nem látnak tisztán

Egy ízben elmondottam a szovjet elvtársaknak, hogy így történt volna akkor 
is, ha Sztálin nem hal meg, így történt volna és még előbb, ha Sztálin él. Ok 
sem tagadták ezt. Mi nem formálhatunkjogot arra, hogy megszabjuk, hogy ezt 
vagy azt cselekedjék, csak azt tehetjük, hogy rámutatunk milyen téves, és káros 
eredményekkel járhat egyik vagy másik eljárásuk. Hiszem, hogy a magyarorszá
gi esemény valószínűleg az utolsó tragédia lesz, amely felrázza a szovjet elv



társakat és más országok vezetőit, akik még nem látnak tisztán, s hogy megtesz
nek mindent annak érdekében, hogy" más országokban ne jöhessen létre olyan 
helyzet, amilyen ma Magyarországon van. Egyes kelet-európai országokban 
és pártokban bizonyos vezetők azt állítják, hogy nálunk ilyesmi nem fordulhat 
elő, mert erős hadseregünk, erős rendőrségünk van, s hogy tagságunk már 
mindenről értesült, és szilárdan kezükben tartják a dolgokat. Ugyanezt mond
ta Gerő is. Ezt mondta Rákosi is. De mit ér? Semmit sem ér, ha nem változtat
nak az alkalmazott módszereken, és ha a nép egy napon fellázad.

Most arathatják azt, amit 1948 óta vetettek. Szelet vetettek, és vihart aratnak.
Ezek a magyarországi események felbuzdították kissé hazánkban is a külön

féle alakokat és elemeket. Nincsenek sokan, de mindenfélét összehordanak. 
Vannak, akik szeretnének egy kis zűrzavart, hogy aztán kihasználhassanak vala
mit. Sohasem állítottam, hogy felszámoltunk és átneveltünk valamennyi uszta- 
sát, csetniket, megrögzött Vatikán-hívőt. Mindig mondottam, hogy csak a 
nép egysége akadályozhatja meg őket abban, hogy bármit is megkíséreljenek 
hazánkban. Ma inkább, mint valaha szükséges a nép és a párt egysége, de nem 
azért, mintha félnénk, hogy hazánkban is történik valami, mert hiszen Jugosz
lávia mégiscsak más, mint Magyarország, vagy bármelyik más ország volt. Mi 
vérrel vívtunk forradalmat a felszabadító háborúban és nagyon is jól kisöpörtük 
a házunk táját ebben a forradalomban. Ilyen veszély számunkra nem létezik.

Nem mondom azt, hogy népünk százszázalékosan meg van elégedve, és 
hogy nálunk minden úgy meg)-, ahogyan kell. Magam sem vagyok még meg
elégedve, de Jugoszláviában egészen más a helyzet. Nálunk megvannak a távla
tok. És hazánk dolgozó emberei napról napra egyre többet alkotnak. Mivel 
nem vagyok még megelégedve?

Emlékeztek-e elvtársak, tavaly felolvastam egy beszámolót, amelyben rámu
tattam, hogy meg kell változtatni beruházási politikánkat. Mélységesen hittem, 
hogy a közgazdaságunkat irányító emberek megértik ezt, és hogy valóban első
sorban az emberek életszínvonalának szenteljük majd figyelmünket. Ezen a té
ren történt bizonyos fordulat, bizonyos mértékben megszilárdult a piac és 
feltartóztattuk azt a rohamos áremelkedést, amely inflációval fenyegetett, de 
mégsem történt minden úgy, ahogyan vártam. Most ismét eltökéltük, hogy 
még erélyesebben szembehelyezkedünk azzal az irányzattal, hogy csak építe
ni és építeni. Most az életszínvonal növelésére és hazánk védelmének fokozásá
ra kell súlyt helyeznünk. Ez a két elsődleges dolog, és gondoskodni fogunk 
megvalósításukról. Ennyit akartam mondani erről.



Támogatni kell a Kádár-kormányt
Egy kissé eltávolodtam, elvtársak, a tárgytól, amelyről beszéltem. Azt akar

tam mondani, hogy a jelenlegi magyarországi fejleményeket abból a távlat
ból szemlélve, hogy vagy szocializmus, vagy ellenforradalom, védenünk kell a 
mai Kádár-kormányt, támogatást kell neki nyújtanunk. Támogatnunk kell azért, 
mert igen súlyos helyzetben van. El kell hallgattatnunk azokat az elemeket, 
akik most felelőtlenül minden hibát az oroszokra hárítanak. Igen, a szovjet elv
társak felelősek, mert nem látták meg előbb, s nem javították ki Rákosi uralmá
nak hibáit, mert nem tették előbb lehetővé, hogy azok az emberek kerülje
nek hatalomra, akik a munkásosztály és az egész nép bizalmát élvezik. Hiszen 
egy vezetőt nem lehet rákényszeríteni egy népre. Ez lehetetlen.

Kiutat keresnek Magyarországon
Vásárlási láz a fővárosban 

A központi munkástanács Kádárnál
(Külön t udósítónk tekfonjelen lése)

Magyar Szó, XIII. évf. 314. (3875.) sz.

Budapesten nincs többé fegyveres harc. A fegyveres csoportok -  számukat 
és nagy ságukat csak találgatni lehet -  az ország belsejébe vonultak. A Szocialis
ta Munkáspárt székházában szerzett értesülések szerint a felkelők központja 
a Dobogókő erdőségben van, 40 km-re Budapesttől. Értesüléseink szerint fegyve
res harcok nincsenek.

Az ország gazdasági helyzete azonban mind nehezebbé válik. Budapesten 
vásárlási láz dühöng. Az emberek mindenáron meg akarnak szabadulni a 
már most inflációval sújtott forintjuktól.

A felszín alatt mindinkább érezhető a komoly erőfeszítés, hogy kiutat talál
janak a zavaros helyzetből. A legfőbb probléma mindenesetre az, hogy7 a kor
mány felhívása ellenére, és habár hétfő óta nem fizetnek bért a sztrájkotoknak, 
a sztrájk még mindig tart. Csak azok az üzemek dolgoznak, amelyek a lakosság 
élelmiszer-ellátást szolgálják. A városi közlekedés még nem indult meg. Az ut
cákon csak a szovjet tankok és az élelmiszert szállító magyar teherautók láthatók.

Tegnap több üzem munkássága megalakította a központi budapesti munkás- 
tanácsot. A tanács küldöttsége meglátogatta Kádár miniszterelnököt, és kifejtet
te nyolc pontból álló követelését, többek közölt követelik Nagy Imre visszatéré
sét a kormány élére, a karhatalmi szervek átszervezését, a letartóztatott felkelők



szabadon bocsátását és a szo\jet csaptok gyors kivonását. Bejelentették, hogy 
mindaddig sztrájkolnak, amíg követeléseiket nem fogadják el. A budapesti 
rádió hírei szerint Kádár elmondta, hogy Nagy Imre egy külföldi diplomáciai 
képviseleten van, és nem tudnak vele tárgyalni. Ha azonban Nagy Imre magyar 
területre lép, lehetővé válik a tárgy alás és a megegyezés.

A lapok még mindig nem jelennek meg, mert az újságírók is sztrájkolnak. 
Ma még a Népszabadság, a Magyar Szocialista Munkáspárt sajtószerve sem je
lent meg.

Este sétára indultam az ismert utcákon. Mindenütt pusztítás. Budapest tény
leg tragikusan hat. Egész utcák dőltek részben össze. Csak egy-egy tank vagy 
teherautó fénye bontja meg a sötétséget. q \ltman

1956. november 17., szombat

• Folytatódnak a jugoszláv-magyar tárgyalások Nagy Imréék sorsáról: Kádár 
követeli, hogy Nagy Imrét és csoportját adják át a Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormánynak.

• A Népszabadság A Kádár-kormány azt képviseli, ami Magyarországon a leg
becsületesebb cím alatt közli Tito pulai beszédét.

• A Magyar írók Szövetsége javasolja az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottságá
nak, hogy hozzák létre a Nemzeti Segély szervezetét, melynek feladata az 
emberi és anyagi értékekben okozott károk enyhítése lenne.

• Salgótarjánban folytatódik az általános sztrájk.

Miért ellenezzük az ENSZ Magyarországra 
vonatkozó határozatát

Nehru nyilatkozata a parlamentben (részlet)
Magyar Szó, XIII. évi. 315. (3876.) sz.

New Delhiből jelenti a TANJUG:
Ezután kitért a magyarországi eseményekre és hangsúlyozta, hogy India 

már kezdettől fogva azon az állásponton van, hogy Magyarország népének ma
gának kell döntenie sorsáról és a külföldi csapatoknak vissza kell vonulniuk.

Továbbra is ez marad a véleményünk -  mondotta, de hozzátette, hogy 
szem előtt kell tartani a közép-keleti és a magyarországi események közötti kü
lönbséget. Emlékeztetett arra, hogy a közgyűlésen India a Magyarország kérdé
sében benyújtott határozati javaslat ellen szavazott.



Az a véleményünk -  mondotta Nehnt -  hogy' a határozat nem volt helyesen 
megfogalmazva. De elsősorban azt elleneztük, hogy7 Magyarországon választá
sokat tartsanak az ENSZ ellenőrzésével. Erélyesen szcmbcszálltunk ezzel, mert 
az volt a véleményünk, hogy ez ellentétben áll az Alapokmánnyal és kiskorú
ságra kárhoztatná Magyarországot. Minden ilyenfajta beavatkozás és a választá
sok külföldi ellenőrzése precedenst teremt, amit a jövőben kihasználhatnának 
más országokban való beavatkozásra is.

Indiai segély Magyarországnak
Magyar Szó, XIII. évf. 315. (3876.) sz.

New Delhiből jelenti az IIS: Az indiai kormány élelmiszer- és textilsegélyt 
ajánlott fel a magyar kormánynak. Várható, hogy' a segélyt legrövidebb időn 
belül útnak indítják Budapest felé.

A további sztrájk inflációt és éhséget okozhat 
-  mondotta a miniszterelnök

A budapesti központi munkástanács küldöttsége Kádár Jánosnál
Magyar Szó, XIII. évf. 315. (3876.) sz.

A budapesti rádió ismertette Kádár János miniszterelnöknek a budapesti 
központi munkástanács küldöttségével folytatott megbeszélését. A miniszte
relnök válaszolt a munkásküldöttség kérdéseire és a budapesti munkástaná
csok kívánságaira. Nagy7 Imrével kapcsolatban ismertette a kormány álláspont
ját és kijelentette, hogy7 a volt miniszterelnök menedékjogot kért egy7 idegen 
állam budapesti nagykövetségén, s ezért a magyar kormány nincs abban a hely
zetben, hogy7 tárgyalhasson vele. Mihelyt Nagy7 Imre lemond a területen kívü
liségről és ismét magyar területre lép, lehetőség nyílik a tárgyalásokra -  mon
dotta Kádár János.

A beszélgetés folyamán kijelentette, hogy7 a legutóbbi magyarországi esemé
nyek nem tekinthetők ellenforradalomnak. Nem hagyható azonban figyelmen 
kívül az a körülmény, hogy7 a munkások a múlt bűnei miatti elégedetlensége 
és jogos kívánságai mellett ellenforradalmi jelenségek is mutatkoztak. A küzde
lem folyamán a becsületes emberek ellenforradalmi elemek közé keveredtek, 
s ennek következtében súlyos helyzet állott elő. Amikor a kormány elrendel
te a tűzszünetet, olyan folyamat indult meg, amelynek következményeit sokan 
nem látták előre. A harc folytatódott, de most már egészen más célokért. Agyaik
kal lőtték a budapesti pártközpontot, feldúlták a kommunisták lakásait, és ha



nem találták meg azt, akit kerestek, meggyilkolták családtagjaikat. Kádár ezután 
beszélt az elmúlt napok néhány eseményéről és jellemezte Dudás József tevé
kenységét.

A háború befejezése előtt Dudás Horthy tudtával a kommunisták állítóla
gos képviseletében lépett fel. A felszabadulás után sikerült felvetetnie magát 
a pártba és az 1945. évi októberi választásokon már a kisgazdapárt választási lis
táján lépett fel. A legutóbbi események idején egy fegyveres csoport élén betört 
a Nemzeti Bankba és egymillió forintot rabolt. Hogy népszerűségét emelje, ezt 
az összeget szétosztotta az utcai járókelők között. Hasonló akciót végzett egy 
áruházban is.

Dudásékon kívül több más fegyveres csoport is fosztogatott a fővárosban, 
de emellett, mint a hazafias felkelők képviselői, tárgyalni kezdtek a kormánnyal 
is. Világossá vált előttem -  mondotta Kádár János -  hogy ilyen alapokon nem 
biztosítható a demokrácia, sem az ország függetlensége. Nem telt volna bele 
egy hét sem, és Nagy Imrét kitúrták volna a koalícióból. Elhatároztam tehát, 
hogy kilépek a kormányból. Mindszentv rádióbeszédében nyíltan uszított, s ez 
előrevetette az elkövetkező események árnyékát. A határon át egymás után 
érkeztek a fegyveres katonai egységekkel tömött teherautók. Nyugat-Németor- 
szágban jelenleg is fennáll a magyar fasiszta hadsereg, amely bizonyos csendő
ralakulatokkal együtt már tíz éve fegyverben áll és csak a pillanatra vár, hogy 
támadást intézzen népünk ellen. A fasiszta fegyveres erők előőrsei Ausztriában 
állomásoztak, és az események megindulásakor Magyarországra jöttek. A győri 
forradalmi bizottság megalakította a Dunántúli Köztársaságot, és kijelentette, 
hogy nem fogadja el a népköztársaság kormányának utasításait. A Vöröskereszt 
segélyének leple alatt időközben állandóan folyt a fegyverszállítás az országba. 
Mit lehetett tenni ebben a helyzetben? Milyen távlatok nyíltak a szabadság, füg
getlenség és semlegesség biztosítására? Mindez csak illúzió marad, ha nincs 
erő a vívmányok megvédésére. Ebben a helyzetben néhánvan arra az álláspont
ra helyezkedtünk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel, a szovjet csa
patok és a felfegyverzett munkások segítségével le kell győznünk az ellenfor
radalmat és meg kell erősítenünk a nép hatalmát. Mindenekelőtt szét kell zúz
nunk az ellenforradalmat -  folytatta Kádár János -  és meg kell erősítenünk a 
népi demokrácia hatalmát, a szocializmushoz hű fegyveres erőkkel. A szovjet 
csapatokat a rend helyreállítása után visszavonják a fővárosból, és tárgyalásokat 
indítunk az országból való visszavonásukról is. Magyarország függetlenségét 
csak ilyen alapokon biztosíthatjuk.



Kádár János ezután beszélt a volt titkosrendőrség, az Államvédelmi Ható
ság szerepéről és tagjairól. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Államvédelmi Ha
tóság tagjai iránt mérsékletet kell tanúsítani, hiszen munkások voltak soraiban, 
és nem az ő bűnük, hogy az események ilyen fordulatot vettek. Egyszerű em
bereket nem szabad legyilkolni Farkas és társai bűnei miatt. Az ÁVH feloszlott, 
nincs rá tovább szükség, de nem harcolhatunk a kisemberek ellen, akiket beso
roztak az Államvédelmi Hatóság kötelékeibe -  mondotta.

Kádár János ezután a sztrájkmozgalomról beszélt, és felkérte a küldöttség 
tagjait, vessenek számot a jelenlegi helyzettel. Figyelmeztette őket arra, hogy' 
a további sztrájk inflációt és éhséget okozna az országban. Felhívta figyelmü
ket arra a jelenségre is, hogy az ellenforradalmárok most a sztrájk és a bojkott 
jelszavával lépnek fel. Az ellenforradalmárok által hangoztatott jelszavakkal 
kapcsolatban Kádár elmondotta, senki sem mondja meg magáról nyíltan, hogy 
ellenforradalmár. Ajelszavakban hangoztatott kívánságok alapján azonban vi
lágosan felismerhetők az ellenforradalom céljai. Példaképpen megemlítette 
azt a kívánságot, hogy a gyárakban semmilyen pártszervezet ne legyen. -  Nincs 
a világon olyan kommunista párt -  mondotta Kádár -  amelynek ne lennének 
gyári alapszervezetei. A kommunista párt nem mond le róluk. Nem azt mond
juk, hogy nincs szükség gyári pártszervezetekre, hanem azt, hogy ne hasonlítsa
nak a múlt pártszervezeteihez.

A miniszterelnök ezután foglalkozott Magyarország semlegességének kérdé
sével. Véleménye szerint e kérdés felvetéséhez olyan erőviszonyok és olyan 
nemzetközi helyzet lenne szükséges, amely reális alapokat biztosítana számára.

Kádár határozottan megerősítette, hogy az utóbbi hetek nagy népi mozgal
mában való részvétele miatt senkit sem érhet bántalom. Hangsúlyozta azt is, 
hogy a szovjet hatóságokkal egyetértésben megegyezés jött létre, amely szerint 
senkit sem vihetnek el az országból. Mindez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a proletár hatóságok nem járnak el teljes szigorral azok ellen, akiket 
terrorista cselekményeken vagy rabláson kapnak. -  Mindez annál inkább szüksé
ges, mert ha Magyarországot az ellenforradalom letiporná, az új háborús veszé
lyt hozna létre -  mondotta végül Kádár János.

Kizárt pártfunkcionáriusok
Magyar Szó, XIII. évf. 315. (3876.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a Magyar Szocialista Munkáspárt Végre
hajtó Bizottsága határozatot hozott olyan volt állami és pártfunkcionáriusok



kizárásáról, akik vezető szerepet játszottak a Rákosi-Gerő-időszkban. Ezek a 
személyek a jövőben nem végezhetnek semmilyen állami vagy pártfunkciót.

A kizárt személyek névsora a következő: Gerő Ernő, a Központi Vezető
ség volt első titkára, Hegedűs András volt miniszterelnök, Piros László volt 
belügyminiszter, Szalai Béla, a Központi Vezetőség volt titkára, Bata István volt 
honvédelmi miniszter, Ács Lajos, a Központi Vezetőség volt titkára, Hidas 
István volt miniszterelnök-helyettes, Végh Béla, a Központi Vezetőség volt titká
ra, Andics Erzsébet és Berei Andor, a Központi Vezetőség volt tagjai és Kovács 
István, a Politikai Bizottság volt tagja.

A rendeződés első jelei
A központi munkástanács termelésre szólít 
A telefongyár munkástanács-tagjai között

(Külön tudósítónk telefonjelmtése)

Magyar Szó, XIII. évf. 315. (3876.) sz.

Budapest, november 16.
Budapesten ma észrevehetőek voltak a rendeződés első komolyabb jelei. 

A gyárakban több munkás jelent meg, s azt várják, hogy holnap még többen 
lesznek. Az utcákon valamivel kevesebb a tank, s több a teher- és személygépko
csi. Még egy közlekedő villamoskocsit is láttunk. A főbb útkereszteződéseken 
megjelentek a forgalmisták. Úgy látszik, a döntő mozzanat, ha így nevezhetjük, 
az a megegyezés volt, amelyet Kádár János miniszterelnök kötött a budapesti 
központi munkástanács küldöttségével.

A tárgyalások e küldöttség és a miniszterelnök között tegnap 18 óra körül 
kezdődtek a Parlament épületében, s már reggeli négy óra volt, amikor Balázs, 
az egyik munkásképviselő, a rádióba ment és személyesen mikrofonba mond
ta az alábbi kiáltványt:

Munkástestvérek, sokat szenvedett hazánk és népünk iránti érzéseinktől 
vezérelve kijelentjük: a haladás szükségének átérzéséből fakadó meggyőződé
sünk, hogy nemzetgazdaságunk érdekében, valamint emberbaráti és népjó
léti okokból meg kell kezdeni a termelést. Ebben a válságos helyzetben a jó 
zan ész és lelkiismerct parancsolóan megköveteli, hogy 17-én reggel a sztrájk
jog fenntartásával megkezdjük a munkát. Ünnepélyesen kijelentjük: ez az elha
tározásunk nem jelenti azt, hogy akár jottányit is engedünk mozgalmunk vívmá
nyaiból és eredményeiből. A tárgyalások folytatódnak. Meggyőződésünk, hogy



a még tisztázatlan kérdéseket kölcsönös erőfeszítésekkel megoldjuk. Budapest 
központi munkástanácsa.

Mint már jelentettük, a budapesti központi munkástanács küldöttsége a 
második megbeszélésen követelte:

-  hogy a kormány ismerje el a most születő országos munkástanácsol 
az október 23-át követő napokban létrejött munkástanácsok legfőbb 
szervezetének;

-  hogy a szovjet csapatokat vonják vissza kaszárnyáikba, s a kormány a 
rend helyreállítása után kezdjen tárgyalásokat a szovjet csapatoknak az 
országból való kivonásáról;

-  hogy a kormány kezdjen tárgy alásokat a munkástanácsokkal fegyveres 
munkásőrségek alakításáról a közbiztonság fokozása érdekében;

-  hogy a kormány lásson hozzá az ideiglenes kabinet átszervezéséhez.

Kádár miniszterelnök az értesülések szerint kijelentette, hogy nincs értelme 
határidőhöz kötni a szovjet csapatok kivonását, mert ez talán korábban, talán 
későbben történik meg, de mindenesetre csak akkor, ha helyreáll a rend, amit 
a munkások is óhajtanak. Közölte, hogy a kormány már elhatározta, hogy mun- 
kás-milícia zászlóaljakat létesítenek. Felszólította a gyárak képviselőit, hogy 
küldjék el munkásaikat ezekbe a zászlóaljakba.

Az egyik delegátustól megtudtam, hogy az országos munkástanács elisme
rése kérdésében nem jött létre megegyezés, mert Kádár János azt mondta, hogy 
kételkedik a munkástanács illetékességében. Kifejezte készségét, hogy a jövő
ben konkrét problémákról és követelésekről tárgyal a munkástanácsok képvi
selőivel. Elmondta, hogy a kormány igazgatásra átadja az üzemeket az új munkás- 
tanácsoknak. Felhívta a figyelmet az infláció veszélyére, és óvatosságra intett 
a pénzgazdálkodásban.

Ma egyes munkástanácsok is felszólították a munkásokat, hogy holnap 
vegyék fel a munkát. A legjelentősebb mindenesetre a csepeli nagy’ acélmű fel
hívása.

A rádió különféle közleményeket adott a tehergépkocsikról, amelyek majd 
a munkahelyükre szállítják a munkásokat. A munkafelvételi felhívások visszhang
ja a következő napokban komoly próbaköve lesz a munkástanácsok befolyá
sának. Vidéki hírek szerint, amelyeket nem lehet teljesen ellenőrizni, a legtöbb 
megyében még tart az általános sztrájk. Ilyen hírek érkeztek Csongrád és 
Szolnok megyéből. Csongrád megyéből azonban jelentik, hogy- az őszi vetés az 
igen kedvezőtlen körülmények ellenére aránylag rendben folyik.



A Beloiannis telefongyárban összegyűlitek a XI. kerületi munkástanácsok 
képviselői és e tanácsok egyesülésének kezdeményezői. Túlnyomórészt közép
korú és fiatal munkások. Elsősorban arról beszélgettünk, hogy7 mi most a 
helyzet a sztrájk beszüntetéséről hozott döntés után. Teljes egy7 óra hosszat 
várakoztak rám, és egy7 kis Skodát küldtek értem, amely bármilyen viharvert 
is volt, ezekben a napokban a legnagyobb figyelem jele.

Elmondták, hogy7 a tanácsok felkérték a munkásokat, térjenek vissza a mun
kára, de a termelés újrafelvétele nagy politikai és elsősorban gazdasági nehéz
ségekbe ütközik. Nem remélik, hogy január előtt helyreállítható a normális 
termelés. A Beloiannis gyári munkástanács egyik tagja azt mondotta: a munká
sok megbíznak megválasztott képviselőjükben, és hozzátette, hogy7 ma mintegy 
ezer munkás jelentkezett, de csak bizonyos előkészítő munkálatok kezdődtek 
el. A gyár igazgatója, aki közkedveltségének örvend a munkások körében, és 
beválasztották a munkástanácsba is, megjegyezte, hogy még körülbelül egy7 hó
napra van nyersanyagtartalékuk, de nagy nehézségeik lesznek a villanyárammal 
és szénnel.

A közlekedés a döntő probléma. Bekapcsolódott a beszélgetésbe egy7 ala
csony termetű ember. Villamoskalauz egyenruhát hord, még nem dolgozik. 
Ha módunkban volna találkozni a vasutasokkal és a vidéki bányászokkal, való
színűleg meg tudnánk állapodni -  mondotta.

A szövetgyárban ma üzembe helyezik a kazánokat. Nekik is van némi nyer
sanyaguk. A gyár munkástanácsának elnöke így beszél: azt gyúrtunk majd, ami
re a kereskedéseknek sürgős szükségük van. Azonnal piacra dobjuk a raktárak
ban heverő árut. Érdeklődött a decentralizált gyáripar igazgatásának tapasz
talatai felől.

A miniszterelnökkel létrejött megegyezéssel nagyjából elégedettek. A mun
kások egy7 lépést tettek a kormány felé -  mondják -  s a kormány elfogadta egyes 
követeléseinket. Nehezményezik, hogy Kádár nem tanúsít több készséget ar
ra, hogy elismerje a tanácsok erejét és befolyását. Gondba ejtik őket azok a 
hírek, hogy7 egyes letartóztatottakat a Szovjetunióba deportálnak. Egyikük azt 
mondja, hogy7 elment az itteni szovjet csapatok parancsnokához, aki azt mondot
ta, hogy a magyar állampolgárokat megfigyelés után szabadon bocsátják. A mi
niszterelnök is kijelentette, hogy’ nem lesz deportáció. Szükségesnek tartják 
többen is hangsúlyozni, hogy7 a szocializmus alapjain állnak. Nem tűrjük meg 
azokat, akik mást akarnak -  kiáltott közbe az egyik munkás.

G. Altman



Győr is a sztrájk beszüntetése mellett nyilatkozott
Magyar Szó, XIII. évf. 315. (3876.) sz.

A budapesti rádió híre szerint a győri vagongyár munkástanácsa arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a sztrájk folytatása nem lenne célszerű. Több 
népgyűlést tartottak, felolvasták a munkástanács döntését, és felkívták a munká
sokat, hogy folytassák a munkát. A vagongyár döntését támogatja a többi győ
ri üzem is.

Segélyküldemények Magyarországnak
Magyar Szó, XIII. évf. 315. (3876.) sz.

Románia 4000 tonna kőolajat, 17 000 köbméter fát, 3000 tonna lignitet, 
100 000 négyzetméter ablaküveget és más árucikket ajándékozott Magyarország
nak.

Bécsből Budapestre indult a Nemzetközi Vöröskereszt második szállítmánya 
is. Ez a szállítmány élelmiszerből és gyógyszerből áll, jórészt a dán Vöröskereszt 
ajándéka Magyarországnak.

A magyar kormány úgy döntött, hogy mentesíti a vámtól mindazokat a kül
földi ajándékcsomagokat, amelyek élelmiszert, gyógyszert és ruhát tartalmaznak, 
és nem eladási célokra küldték őket.

Csepelen megszűnt a harc -  jelenti a budapesti rádió
Az ideiglenes munkástanács munkára szólítja a dolgozókat

Magvar Szó, XIII. évf. 315. (3876.) sz.

A budapesti rádió tegnapelőtt este közölte a Csepel fémipari kombinátus 
munkástanácsának kiáltványát, méh' szerint Budapesten és Csepelen megszűn
tek a fegyveres harcok. A kiáltvány elmondja, hogy a Rákosi- és Gerő-klikk hibá
jából kirobbant forradalom nagy anyagi kárt okozott a magyar közgazdaságnak. 
Lakóházak és középületek dőltek romba, megszűnt a közlekedés és megbénult 
a gazdaság. Az általános sztrájk inflációveszéllyel fenyeget. Ezért felhívja Csepel 
munkásságát és az egész magyar munkásosztályt, hogy rögtön térjenek vissza 
munkahelyükre és találjanak kiutat a jelenlegi nehéz helyzetből.

A kiáltvány ezután elmondja, hogy a kormány teljesítette a munkásság 
követelésének egy részét, és másik részét is teljesíti, mihelyt a körülmények ren
deződnek. Ezért az egyetlen helyes megoldás az, hogy rögtön vessenek véget 
a sztrájknak és kezdjék meg a munkát, és ezzel egy időben tárgyalások kezdőd
nek a kormánv és a munkások között.

/



1956. november 18.
• A jugoszláv vezetés garanciát kér a magyar kormánytól Nagy Imréék szabad 

távozásának ügyében.

• Lukács György, Szántó Zoltán és Vas Zoltán elhagyják a budapesti jugoszláv 
követséget -  ezt követően a szovjetek letartóztatják őket.

• A KMT küldöttsége Gerebennyik szovjet városparancsnokkal tárgyal.

• Letartóztatják a kolozsvári Bolyai Egyetem diákszövetségének vezetőit.

• Genfben megegyezés születik a Nemzetközi Vöröskereszt, a magyar kormány 
és a Magyar Vöröskereszt között a segélyszállítmányokról.

• Ausztriában a Magyarországról menekültek száma meghaladja a 40 ezret.

Legújabb...
Magyar Szó, XIII. évf. 316. (3877.) sz.

A Magyarországnak nyújtott segély keretében tegnap 100 tonna jugoszláv 
rizs érkezett Magyarországra. Ma újabb 100 tonnát küldenek, majd a követke
ző napokban a segély további részét.

Még mindig bizonytalan, befejeződik-e a sztrájk
Riadalom a letartóztatási hírek miatt 

Fogyasztóláz
(Különludósítónk telefonjelentése)

Magyar Szó, XIII. évf. 316. (3877.) sz.

Budapest, november 17.
Lehetetlen pontos képet festeni arról, hogy milyen mértékben indult meg 

a termelés Budapesten, és hány munkás követte a központi munkástanács 
felhívását a sztrájk beszüntetésére. Erről lehetetlen statisztikai adatokat besze
rezni. A központi munkástanácsban azt mondják, hogy a munkások sok üzem
ben megjelentek, hogy felvegyék fizetésüket, azonban a gépek karbantartásán 
kívül komolyabb munka nem volt. A tanács egyik tagja, az országos postahi
vatal képviselője kijelentette, hogy az ország területén alkalmazott 176 000 pos
tai dolgozó munkafelvételének az eredményéről valószínűleg csak hétfőn mond
hat véleményt.

A teherforgalom még kisméretű, Budapestre csak élelmiszert szállító vona
tok érkeznek. A Nyugati pályaudvarra tegnap 400 vagon élelem érkezett. Az



állomásfőnök szerint a nehézség abban van, hogy alig tudja a városba szállí
tani a vagonrakományt.

A budapesti várostanács egész nap ülésezik, ha ülésezésnek szabad nevez
nünk az Akácfa utcában szakadatlanul tárgyaló gyülekezetét, ahol egymást érik 
a küldöttségek. A csepeli gyár elnöke kijelentette, hogy a szovjet katonai parancs
nokság tudomására hozta, hogy addig nem indulhat meg a munka náluk, amíg 
tankok tanyáznak a gyárban. ígéretet kaptak, hogy a tankokat hétfőig kivonják, 
és erre a napra bejelentették a munkástanács ülését.

Izgalom a letartóztatási hírek miatt
A budapesti munkástanács tagjaival folytatott beszélgetés közben a terem

ből hirtelen kirohantak a tatabányai szénbánya képviselői, hogy a parlamentbe 
mennek, és kihallgatást kérnek a kormányelnöknél. Azt mondták, adataik van
nak arról, hogy bányászokat tartóztattak le és deportáltak. Kiszabadításukat kö
vetelik a miniszterelnöktől, több más feltételt is állítanak, mielőtt megindít
ják a munkát. Ugyanezt a határozatot hozták a pécsi urániumbánya képvise
lői is, akik heves vitába szálltak budapesti szaktársaikkal, hogy feladják-e a szt
rájkot. Budapesten, a városban hírek keringenek egyes letartóztatásokról és 
nagy izgalmat keltettek. Nem lehetünk megmondói, hogyan hatnak majd a 
sztrájk abbahagyására.

Az ország belsejéből kevés hír érkezett. Miskolcon még tart a sztrájk, a város
ban rend van, s a rendről a munkástanács gondoskodik. A bányászok tegnap 
hatvan vagon szenet adtak a kórházaknak.

Pesten lankadatlanul tart a plakátok és hirdetmények párharca. Nagyobb* 
ra gépelt papírlapokat ragasztanak a házfalakra. Az egyik hirdetmény azt köve
teli, hogy kövessék a munkafölvételben Csepelt, fölötte egy másik felragasztott 
papírlap függ, amelyben az újpesti ifjúsági bizottság az ellenkezőjét hirdeti. 
Valamivel távolabb nagy felirat: „Ruszkie domoj! ’, mellette pedig két munkára 
szólító felhívás és egy magyarázat arról, hogy a felkelők nem fasiszták és nem 
reakciósok.

A Magyai Szocialista Munkáspárt szerve, a Népszabadság, egyébként az 
egyetlen Budapesten megjelenő lap, arról tudósít, hogy újjászerveztek cg)7 hon
véd tisztiezredet, amely a rend fenntartásában segédkezik. Ma első ízben láttam 
ismét tiszteket, rangjelzésük megváltozott, és a régi hegyes katonasapkát vise
lik. Szovjet katonákkal együttesen ellenőrző körúton voltak.



Tovább tart a fogyasztóláz
Budapest utcáin fogyasztóláznak vagyunk szemtanúi. Sok üzlet kinyitott 

már, és élénkíti az utcát. A boltok előtt kisebb-nagvobb sorban várakoznak az 
emberek. Délelőtt végigmentem a főváros kereskedelmi központján. Sok férfi 
és nő járkál, és ez arról tanúskodik, hogy még sokan vannak, akik nem mentek 
el munkahelyükre. A Nemzeti Színház előtti téren a legkülönbözőbb árut ál
lították ki az aszfalton és rögtönzött pultokon. A kereskedelemről eddig még 
nem adtak ki rendeletet, ezért az emberek olyan áron adják el holmijukat, 
amennyit ki tudnak sajtolni a vásárlóból. Egy fiatalember alumínium kanalakat 
árusít, egy másik női táskákat, de igen gyenge minőségben, egy harmadik pedig 
sárga és zöld papagájokat. A súlyosan megsérült házak előtt -  az egyiket min
ta kettévágták volna, a másikon meg a Biztosítsa életét az állami biztosítónál 
című hirdetmény kellős közepét egy gránát fúrta át -  a Lenin körút és a Rákó
czi út sarkán igazi „népkorszakbeli idill” látható. A második világháború utá
ni időből jól ismert infláció rémítgeti az embereket és megnehezíti az amúgy 
is összekuszált gazdasági élet egyenesbejutását. q ^ tman

Nyilatkozat a magyar-csehszlovák tárgyalásról (részlet)
Magvar Szó, XIII. évf. 316. (3877.) sz.

Budapestről jelenti a TANJUG: A budapesti rádió ismertette a magyar és 
a csehszlovák kormányküldöttség budapesti tárgyalásairól kiadott közös nyilat
kozatot, amelyet Kádár János magyar, és Viliam Sirokv csehszlovák miniszte
relnök írt alá.

A nyilatkozat megállapítja, hogy a közelmúlt eseményei miatt Magyarország 
demokratikus államformája veszélybe került. A népi demokratikus államforma, 
a béke és a biztonság helyreállítására a magyar kormány a szovjet csapatok se
gítségét kérte, szem előtt tartva szuverén jogait és a nemzetközi jog alapelveit.

A nyilatkozat ezután kiemeli, hogy mindkét részről erőfeszítéseket tesznek 
a két ország viszonyának továbbfejlesztésére a fennálló szerződések alapján, a 
politikai, gazdasági és kulturális együttműködés elmélyítésére. Kifejezi azt a 
meggyőződést, hogy’ a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány legyőzi a 
jelenlegi nehézségeket és biztosítja a szocializmus építését Magyarországon.

1956. november 19.
• Budapestre érkezik Vidic jugoszláv külügyi államtitkár-helyettes, aki tárgyal

Kádár Jánossal és Nagy Imrével is. Nagy Imre kijelenti, hogy nem kíván
távozni az országból.



• Az ország jelentős részén újraindul a termelés, de Baján és Pécsett még 
sztrájkolnak.

• A kormány üzemi kormánymegbízottakat nevez ki.

• A forradalomhoz hű szervezetek levélben kérik Nchru indiai miniszterelnö
köt, hogy járjon közben Magyarország érdekében.

• Letartóztatják Szabó Jánost, a Széna téri felkelőcsoport parancsnokát.

• A KGB lefoglalja, és Moszkvába szállítja a forradalom eseményeit megö
rökítő filmeket.

• A KGB jelentése szerint 860 magyart deportáltak a Szovjetunióba.

• A Pravda Tito pulai beszédét kommentálva Magyarország beliigyeibe való 
beavatkozással vádolja meg Jugoszláviát.

• Az ENSZ Közgyűlése ismét a magyarországi helyzetről tárgyal.

• Kádár János egy interjúban a forradalmat az imperialisták által előkészített, 
a szocialista rendszer megdöntésére irányuló akciónak minősíti.

• Nehru az indiai parlament ülésén élesen bírálja a Szovjetuniót magyaror
szági beavatkozása miatt.

Két tűz között a munkástanács
Tárgyalás a szakszervezettel 

„Különben ismét sztrájkolunk”
(Állandó tudósítónk tekfonjelentése)

Magyar Szó, XIII. évf. 317. (3878.) sz.

Budapest, november 18.
A sztrájk idején a vasárnap semmiben sem különbözik a hétköznapoktól. 

Sok ember van az utcákon, egész emberi folyam hömpölyög Budapest központ
jában. A vasárnap egyetlen jele, hogy az üzletek zárva vannak, a sok helyen 
behorpasztott és átlyuggatott redőnyök le vannak eresztve és nincsenek sorok.

Csak az utcai árusok maradtak az utcán. Különösen aktívak ebben a nemze
ti konjunktúrában a jelvényárusok. Minden utcasarkon kiabálják: minden ma
gyar hordjon Kossuth-címert. A kávéházak tegnap elég forgalmasak voltak, 
nem hiába mondják a pestiek, hogy a kávéház szinte elválaszthatatlan része a 
városnak. Kávét főznek a bevert kirakatablakok mögött. A Pállasz eléggé megron
gált első rangú étterem, az utca közepén egy oszlopra ragasztotta ki étrend
jét a díszes keretben, amelyben valószínűleg azelőtt a főszakács diplomája állott.



Az emberek kimondottan sétálnak az utcákon. Semmi dolguk nincs, kíván
csiak. Vasárnapi légkör van tehát...

Az ország munkástanácsai képviselőinek ma 12 órára összehívott értekezle
tét nem tartották meg, mert -  mint a központi munkástanács székházában 
mondták -  nem tudták idejében értesíteni a munkástanácsokat az ország belse
jében. Az értekezletet szerda reggelre halasztották.

A budapesti munkástanács tegnap új ülést tartott. A tanács három tagja, 
aki azért hagyta el az ülést, hogy bennünket tájékoztasson, elmondta, hogy teg
nap Budapesten nagyon kevés munkás dolgozott, és semmi biztosat nem mond
hatnak holnapra. Megmaradtak felhívásuk mellett, hogy a munkások szün
tessék be a sztrájkot, de panaszkodnak, hogy súlyos helyzetben -  két tűz között 
vannak -  a munkások és a kormány tüze között. A munkások jó része ugyanis 
még mindig nem akarja beszüntetni a sztrájkot. Sőt egyesek árulóknak nevezik 
a tanács tagjait. A kormány pedig -  amint az egyik munkás mondotta -  meg
akadályozza, hogy rádió útján vagy más módon megmagyarázzuk, mi késztetett 
bennünket arra, hogy a munka folytatására hívjuk fel a munkásokat.

Ma Budapesten a kormány mellett a munkástanácsok, legalábbis azok egy 
része, jelentik az egyetlen tényezőt, amely a jelenlegi abnormális helyzet felszá
molására törekszik. Részletesen tájékoztattak bennünket a budapesti munkás- 
tanács mai döntéseiről. A tanács és bizottsága a munkástanácsok ideiglenes 
statútumának kidolgozásáról tárgyal a szakszervezetek vezetőségével. E statú
tum alapján dolgozzák ki később a megfelelő törvényeket. Azt mondják, hogy 
a szakszervezetek saját szervüknek akarják megtartani a munkástanácsokat, de 
a központi munkástanácsok képviselői ebbe nem egyeztek bele. Megegyez
tek abban, hogy a tanácsokat közvetlenül válasszák. A felsőbb tanácsokról, a 
kerületi és a városi tanácsról nem tárgyaltak, mert ezt ők maguk is csak ideigle
nes intézménynek tekintik, amelynek az a feladata, hogy „biztosítsa a munká
sok egységes álláspontját a kormány és az ország problémái iránt”.

A kormány iránti viszonyukat így határozták meg: „hajlandóak vagyunk elő
legezni bizonyos bizalmat, de követeljük a kormámtól, hogy hajtsa végre prog
ramunkat és teljesítse igazolt követeléseinket, különben ismét sztrájkolunk”.

A budapesti munkástanács képviselői tárgyaltak a szovjet parancsnoksággal 
is. Elsősorban azért, mert egyeseket letartóztattak pusztán a sztálinista elemek 
feljelentése alapján. A parancsnokság beleegyezett abba, hogy a munkástanács 
egy öttagú küldöttséget nevezzen ki a törvénytelen letartóztatások megakadá
lyozására. A kerületekben hasonló módon jártak el. A magyar kormány ma haj
nalban hivatalos közleményt adott ki, mely szerint „hazug és provokátor a tö



meges letartóztatásokról, a fiatalok és más személyek Szovjetunióba deportá
lásáról” szóló hír. Ezek a hírek azonban továbbra is keringenek. Leggyakrab
ban az ország belsejéből erednek.

A központi munkástanács lapot akar kiadni. És ma engedélyt kér az ille
tékes szervektől. Ismét megjelent a Népakarat, a szakszervezet sajtószerve, amely 
mindössze néhány napig jelent meg október 23-a után. így mutatkozott be 
olvasóinak: ,A magyar szabad szakszervezetek ismert álláspontjuk alapján akajuk 
szolgálni népünket, azokat, akik már az életet biztosító munka mellett döntöt
tek és azokat is, akik különböző okokból még mindig bizalmatlanok és még 
nem döntöttek a munka folytatása mellett.” A lap a szakszervezetek néhány fel
hívását közli a munka folytatására. A nyomdák és a papírgyárak szakszerveze
te úgy döntött, hogy beszünteti a sztrájkot. De kiadott felhívásuk leszögezi, 
hogy a Népszabadság, a Magyar Szocialista Munkáspárt sajtószervének tegnapi 
számát olyan emberek készítették, akik nem tartoznak szakszervezetükhöz, 
és akikkel semmilyen közösséget nem vállalnak. Érdekes, hogy ezt a közleményt 
közölte a Népszabadság is. A lap mai számában a Szovjetunióval egyenrangú 
viszony mellett száll síkra és szembeszáll azokkal, akik azt hiszik, hogy a fegyveres 
ellenforradalmi csoportok szétverésével a magyar függetlenség is lekerült napi
rendről. Az újságírók többsége azonban még mindig sztrájkol. Most végül távi
rati stílusban hírösszefoglalót adunk az ország belsejéből. Hatvan: a vasuta
sok 50 százaléka megkezdte a munkát. Győr: egyes üzemekben már három 
napja részben folyik a munka, a rendőrségi zárórát este 9 óráig meghosszabbí
tották. Sopron: holnap készülnek munkába állni, de ez nehéz lesz, mert itt 
több mint 5 ezer ember átszökött Ausztriába. Veszprém: ideiglenes bizottság 
alakult a Magyar Szocialista Munkáspárt megszervezésére, a sztálinistákat kizár
ták. Tatabánya: a kokszművek begyújtottak néhány kemencét, a bánya többi ré
sze azonban még mindig nem dolgozik. Tegnap első ízben megnyílt egy mozi.

G. Altman
1956. november 20.

• A Néphadsereg Katonai Tanácsának elnöke bejelenti, hogy leszerelik és
elbocsátják azokat a tiszteket, akik nem írják alá a Tiszti Nyilatkozatot.

• Az írószövetség tiltakozik a deportálások miatt.
• A Mecsekben véget ér a fegyveres ellenállás.
• Svájcban három percre leáll az élet a magyar forradalomra való emléke

zés miatt.
• Megkezdődik a magyar menekültek szállítása az Egyesült Államokba.



Füstöl-e a gyárkémény
Lassan erősödik a gazdasági vérkeringés 

Marosán és Dögéi beszédét vitatják
(Állandó tudósítónk telefonjelentése)

Magyar Szó, XIII. évf. 318. (3879.) sz.

Budapest, november 19.
Ismét füstölnek a gyárkémények. Még nem mind, de már több, mint teg

napelőtt. Végigjártuk ma Budapest több negyedét, hogy magunk győződjünk 
meg arról, mennyi munkás tett eleget a központi munkástanács felhívásának 
és jelent meg munkahelyén. Ezzel akartuk kiegészíteni a tanács székházában 
kapott értesüléseinket, az ország belsejéből érkezett híreket. Mit láttunk? 
Csepelen sok lakóház romba dőlt vagy7 súlyosan megrongálódott, a villamosva
sút sínéi fel vannak szaggatva, a villanydrótok széttépve lógnak, az emberek til
takoznak a szovjet tankok cirkálása ellen a gyár közelében, a munkások 40 
százaléka kezdett munkába. Jórészt azt a munkát folytatják, amit október 23-án 
megszakítottak. Egyes műhelyekben öntöttek is. A munkások többsége azonban 
csak munkaruhába öltözött és idejét vitatkozással tölti. Ennek oka részben a 
termelés szervezetlensége, részben a fegyveres harcokban felkavart szenvedélyek.

Sokat vitatták Csepelen és másutt Marosán miniszter rádióbeszédét is. 
Beszédében Marosán rámutatott, hogy az infláció veszélye, az áru- és élelmiszer- 
ellátás miatt sürgősen meg kell kezdeni a termelést, s hozzátette, hogy7 egyes 
felelőtlen elemek még mindig sztrájkra szítanak. Még a sztrájk beszüntetése 
mellett állást foglaló munkások jó része is azt mondja, hogy Marosán beszé
dében megengedhetetlen és sértő módon fenyegette a munkásokat.

A termelés részleges helyreállítását láttam a magyar főváros többi részén 
is. A Goldbergcr textilgyár mintegy 200 munkása jelent meg. Azt mondják, 
hogy a termelés megindítása aránylag könnyű feladat, mert nincs szükség nagy' 
előkészületre és van bizonyos nyersanyagtartalék is. A IX. kerületben elég 
sok gyárkémény füstölgött.

A központi munkástanács székházinak bejáratánál régi ismerősöm, a Bc- 
loiannis telefongyár munkástanácsának fiatal tagjába ütköztem. Elégedett volt. 
Gyárában tegnap 3100 munkás jelent meg, szombaton pedig csak 1000. Panasz
kodott arra, hogy a deportálásról keringő hírek akadályozzák a komoly mun
kakezdésre irányuló erőfeszítéseket. Nemegyszer megesett, hogy7 a munkások 
elmentek a gyárba, hallották ezeket a híreket, utána hazamentek.



A központi munkástanácsban néhány percig jelen voltam a már megszokott 
viharos ülésen. Közölték velünk a nap híreit: megegyeztek a szovjet parancsnok
sággal, hogy csökkentik a nappal cirkáló járőrök számát, hogy a szovjet csapa
tok a magyar szervek jelenléte nélkül nem mennek magánlakásokba, hogy a 
rendőrségi zárórát korlátozzák este 8-tól reggel hatig. A záróra megváltoztatást 
a rádió is bejelentette. A munkástanács képviselője közölte, hogy7 a nemrég le
tartóztatott fiatalok egy' részét szabadon bocsátották, és két autóbusz mindjárt 
hazaszállította őket. Egyesek közülük már jelentkeztek munkástanácsaiknál.

Dr. Münnich Ferenc honvédelmi miniszter tegnap tanácskozásra hívta 
össze a hadsereg és a rendőrség tisztjeit. A tanácskozásra a központi munkásta
nács is elküldte két képviselőjét. A munkástanács képviselői követelték a kompro
mittált tisztek és a volt AVH-sok eltávolítását a hadseregből.

Ma megszólalt a magyar hadsereg is, amely lassan újjáalakul. A Nemzetőr 
vezércikke arról ír, hogy' Magyarországnak szabad országnak kell lennie, s a 
népnek szabadon kell rendelkeznie valamennyi kincsével, és békében, magyar 
úton kell építeni a szocializmust. A vezércikk írója hozzátette, hogy' mindezt 
csak békés kibontakozással és a termelés megkezdésével lehet elérni. Másik 
cikkében a lap élesen bírálja Dögéi Imre mezőgazdasági minisztert, és szemé
re veti, hogy' tartalmatlan és a nehéz körülmények között teljesen fölösleges 
rádióbeszédet mondott.

A harmadik tény, amit közöltek velünk a munkástanácsban az volt, hogy 
az ország belsejében egyes gyárak a sztrájk folytatása mellett döntöttek. Míg a 
teremben voltunk, amikor egy bányászküldöttség bejelentette, hogy' csak a köz
hivatalok számára biztosítják a szenet, de nem az ipar számára is.

Az ország belsejéből érkező hírek arról szólnak, hogy a bányákban aligha 
beszélhetünk komolyabb termelésről. A Veszprém-környéki 26 bánya képvi
selője a kormánnyal folytatott megbeszélés után kijelentette, hogy' nincsen meg
elégedve a követelésükre adott válasszal és folytatják a sztrájkot. Várpalota 
bányászai csak a lakosság szükségletére termelnek. Az egercsehi szénbánya bá
nyászai meg akarták kezdeni a részleges termelést, de ebben meggátolta őket 
az, hogy' a bánya karbantartásának elhanyagolása miatt több akna beomlott. 
Az ipari üzemekben valamivel más a helyzet. Győrben a munkások 60-70 száza
léka munkába lépett. Normálisabb termelésről csak a textiliparban beszélhe
tünk. Székesfehérváron a gyárakban többen jelentkeztek munkára, de nem 
volt elég áram, hogy megkezdjék a termelést.

Az általános kép: lassan erősödik a vérkeringés a magvar gazdaság ereiben, 
de az objektív nehézségek és a politikai ellentétek még mindig akadályozzák.



Hozzátehetnénk, hogy ebben a sztrájkban, amit senki sem hirdetett ki, spon
tánul kezdődött és már egy hónapja tart, a munkások anyagi követelései hát
térben maradtak és még mindig a politikai követelések állnak előtérben.

G. Altman

A magyarországi deportálásról tárgyal az ENSZ
A magyar és a szovjet delegátus tiltakozik 

Magyar Szó, XIII. évf. 318. (3879.) sz.

New Yorkból jelenti az AP:
Az ENSZ Közgyűlése tegnap délelőtt a kubai határozati javaslatot tárgyalta, 

amely követeli, hogy szüntessék be a deportálásokat Magyarországról a Szovje
tunióba, és szállítsák vissza Magyarországra a már deportált személyeket.

A vita elején Sík Endre magyar delegátus szembeszegült a kérdés megtár
gyalásával és kijelentette, hogy Magyarországról egyetlen embert sem deportál
tak a Szovjetunióba. Szerinte Magyarországon csak a gonosztevőket tartóztatták 
le, hogy megőrizzék a rendet. De egyetlen letartóztatottat sem szállítottak el 
Magyarországról. A letartóztatottakat a kihallgatás után vág)' rögtön szaba
don bocsátják, vagy pedig az illetékes bíróságnak adják át, hogy ítélkezzenek 
felettük bűncselekményük miatt. Szerinte a deportálás meséjét az ellenforra
dalmi elemek terjesztik, hogy aláássák a jó viszonyt a magyar lakosság és a szov
jet hadsereg között. És ezért követelte a közgyűléstől, hogy a kérdést vegyék 
le a napirendről.

A kubai delegátus a magyar tiltakozás ellenére követelte a kérdés megtár
gyalását, és védte határozati javaslatát, amely többek között követeli a szovjet 
csapatok kivonását és megfigyelők küldését Magyarországra.

Horváth Imre magyar külügyminiszter kijelentette, hogy az események 
az ország belügvét képezik és a deportálásról szóló hírek alaptalanok. A magyar 
kormány -  mondotta -  ura a helyzetnek és most a nép segítségével helyrehoz
za a Rákosi-Gerő-klikk hibáit. Azzal vádolta a kubai delegátust, hogy felelőt
lenül visszaél az ENSZ-szel és hangsúlyozta, hogy az ENSZ nem engedheti meg, 
hogy bárki is akadályozza az élet normalizálását Magyarországon.

Sepilov szovjet külügyminiszter cáfolta a deportálásról szóló híreket és 
követelte a közgyűléstől, hogy mint „rágalmat és provokációt” vesse el a kubai 
határozati javaslatot. Megígérte, hogy a szovjet csapatok kivonulnak Budapest
ről, mihelyt helyreáll a teljes béke, és a szovjet és magyar kormány tárgyaláso
kat kezd a szovjet csapatok magyarországi állomásozásáról.



1956. november 21.
•  Ülést tart az iMSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága, megvitatják a karhatalom- 

és a pártszervezés időszerű kérdéseit

• A magyar és ajugoszláv fél között megegyezés születik Nagy Imréék bizton
ságos hazatéréséről.

• Kísérletet tesznek az Országos Munkástanács megalakítására, amit a szovje
tek megakadályoznak.

• Megalakul a Magvar Értelmiség Forradalmi Tanácsa, elnöke Kodály Zoltán.

• Az ENSZ Közgyűlése háromnapos tárgyalás után több határozatot hoz Ma
gyarországgal kapcsolatban, amik a deportálások leállítására, a szovjet 
csapatok kivonására és az ENSZ-megfigyelők beengedésére vonatkoznak.

A határozat elfogadásával a magyar kérdés újra 
tömbpolitikai jelleget kapna
Ajugoszláv küldött felszólalása 

Vita az ENSZ-ben a magyarországi deportálásról 

Magyar Szó, XIII. évf. 319. (3880.) sz.

Az Egyesült Nemzetek közgyűlése hétfő esti ülésén folytatta a vitát a kubai 
javaslatról, amely felhívja Magyarországot és a Szovjetuniót, hogy szüntessék 
meg a deportálást.

A javaslathoz elsőnek Martino olasz külügyminiszter, azután Kristijansen 
dán küldött szólt hozzá, mindketten mellette.

Ezután Cabot Lodge amerikai küldött szólalt fel, s követelte a közgyűléstől 
a kubai határozati javaslat azonnali elfogadását.

Dr. Mladen Ivekovic jugoszláv küldött ellenezte a kubai javaslatot, s kiemel
te, hogy7 a magyar állampolgárok deportálásáról szóló híreket senki sem erő
sítette meg, sőt Magyarország és a Szovjetunió képviselői megcáfolták. Kije
lentette, hogy a kubai javaslat elfogadása károsan hatna a magyarországi hely
zet normalizálódására. Véleménye szerint a határozat elfogadásával a magyar 
kérdés újra tömbpolitikai jelleget kapna, ahelyett, hogy a magyar kormánynak 
lehetővé tennék a helyzet normalizálását és a demokratizációs folyamat to
vábbépítését.

Pearson kanadai külügyminiszter támogatta a kubai határozatot. A javas
lat mellett szólt fel Selwvn Llovd angol és Christian Pineau francia küldött is.1 / o



A vita során az indiai, ceyloni és indonéziai küldöttség azt a különjavaslatot 
nyújtotta be, hogy fel kell hívni a magyar kormányt, tegye magáévá az ENSZ 
főtitkárának javaslatát és engedje meg, hogy az ENSZ megfigyelői a helyszínen 
győződhessenek meg a magyarországi helyzetről.

Hagjjanak fel a katonai tömbök politikájával 
(részletek)

Az erőszak alkalmazása Egyiptomban és Magyarországon 
célját tévesztette 

Nehru felhívása a világhoz 
Magyar Szó, XIII. évf. 319. (3880.) sz.

New Delhiből jelenti az AFP:
A miniszterelnök ezután hangsúlyozta, hogy a magyarországi eseményekkel 

kapcsolatban India kormánya megfelelő információk híján sokkal tartózkodóbb 
magatartást tanúsított. Úgy gondolom -  mondotta Nehru -  hogy Magyarorszá
gon olyan elemek is felbukkantak, amelyeket fasisztáknak is nevezhetnénk. Hi
telt adok annak a hírnek is, hogy7 ilyen személyek külföldről is beszivárogtak 
az országba, és hogy7 a határon át fegyverszállítás folyt. A magyar nép többsé
ge azonban elutasítja a külföldi ellenőrzést és beavatkozást, s szabadságot kö
vetel -  hangsúlyozva, hogy az erőszak alkalmazása Egyiptomban és Magyaror
szágon egyaránt célját tévesztette.

A Népszabadság a sztrájkról
Magyar Szó, XIII. évf. 319. (3880.) sz.

A Népszabadság, a Magyar Szocialista Munkáspárt sajtószerve tegnap arról 
írt, hogy a hetek óta tartó sztrájk teljesen megbénította az ország gazdasági éle
tét. Megjegyzi, hogy7 az üzemek többségében részben megkezdődött a munka. 
Megállapítja, ma már kétségbevonhatatlan igazság, hogy a munkások százezrei 
csak azért ragadtak fegyvert, hogy7 kifejezzék eltökéltségüket, hogy az államot 
gazdaságilag és politikailag kirántsák az eddigi politikai kátyúból, és szabad, 
független, magyar úton haladó szocialista országot hozzanak létre. Tévednek 
azok -  mondja a lap -  akik szépítgetik az igazságot, és azt állítják, hogy a sztrájk 
kezdettől fogva a terroristák és ellenforradalmárok egy7 csoportjának műve.

A lap hozzáteszi, még mindig vannak olyanok, akik nem veszik észre vagy7 
nem akaiják észrevenni, hogy7 a sztrájk az első naptól kezdve a tömegek szabad



ságvágyának és függetlenségi törekvésének megnyilvánulása. Megállapítja továb
bá, hogy a munkások többsége folytatni akarja a munkát, és a munka felvételé
re hívja fel a munkásokat, mert a sztrájk tovább folytatása kockára tenné az ed
digi vívmányokat és a munkásosztály uralmát. Ezzel kapcsolatban felszólítja a 
munkásokat, hogy kezdjék meg a termelést, mert az ő munkájuk nélkül nem 
indulhat meg a többi üzem és a közlekedés sem.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke az inflációs veszélyről
Magyar Szó, XIII. évf. 319. (3880.) sz.

A budapesti rádió szerint a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Honvéd 
c. lap munkatársának kifejtette, hogy nem lesz infláció, ha rögtön megkezdő
dik a termelés, és a munka megfelelő intenzitással folyik. Elmondta, hogy 
Magyarország elég tartalékkal rendelkezik, hogy biztosítsa a lakosság vásárló
erejét és az árualapok közötti egyensúlyt. Hangsúlyozta, hogy az inflációt 
mindenáron el kell kerülni, mert ez elsősorban a munkásosztályt sújtja. Hozzá
tette, hogy az utóbbi napokban csökkent a vásárlási láz.

1956. november 22.
• Gheorghiu-Dej vezetésével román állam- és pártdelegáció érkezik Budapest

re. Megállapodás jön létre Nagy Imréék Romániába szállításáról.

• Nagy Imre és társai, a magyar kormány által nyújtott garanciákhoz tartva 
magukat, elhagyják a jugoszláv követséget, hogy hazatérjenek. Ehelyett 
azonban autóbusszal a mátyásföldi szovjet parancsnokságra viszik őket. 
Az őket kísérő jugoszláv diplomatákat -  Drobacot és Georgijevicet -  a szovje
tek leszállították az autóbuszról. Nagy Imrééknek felajánlották az átállás 
lehetőségét, de ezt mindannyian elutasították.

• Megjelenik az Elnöki Tanács munkástanácsokra vonatkozó törvényerejű 
rendelete.

• A Népszabadságban megjelenik Tito pulai beszédének a Pravdában megje
lent változata és a Borbában arra adott válasz.

• A visszavonuló mecseki felkelők átlépik a jugoszláv-magyar határt: lefegyver- 
zik, majd a koprivnicai (Kapronca) menekülttáborba helyezik el őket.

• Az Ausztria területén lévő magyar menekültek száma meghaladja a 60 ezret: 
cg}' nap alatt több mint 8 ezren érkeztek. Számos ország bejelenti, hogy 
magyar menekülteket fogad be.

• Melbourne-bcn megkezdődnek a XVI. nyári olimpiai játékok.



Koca Popovic az indiai javaslat mellett 
(részlet)

Tovább folyik a vita a magyarországi deportálásokról
Magyar Szó, XIII. évf. 320. (3881.) sz.

New Yorkból jelenti az AFP:
Az Egy esült Nemzetek Közgyíílése kedd délutáni ülésén folytatta a magyar- 

országi helyzetről megindított vitát. A napirenden az a kubai javaslat volt, amely 
követeli a magyar állampolgárok Szovjetunióba való deportálásának megszünte
tését. A napirend további pontja India, Ceylon és Indonézia közös határozati 
javaslata volt, amely követeli a magyar kormánytól, hogy engedélyezze az Egye
sült Nemzetek megfigyelőinek magyarországi útját. Az amerikai küldött mind
két határozati javaslatot elfogadta.

A vita során felszólalt Hollandia, Írország, Ausztrália, Uj-Zéland, Haiti és 
a Fülöp-szigetek delegátusa. Mindnyájan támogatták a két javaslatot.

Ezután szólalt fel Románia, Fehér-Oroszország (?) és Albánia küldötte. 
Mindhárman cáfolták a magyar állampolgárok deportálásáról szóló híreket.

A délutáni ülés utolsó szónoka, az izraeli küldött támogatta azt a javaslatot, 
hog\T az ENSZ megfigyelőit küldjék Magyarországra.

Az ENSZ-közgyűlés tegnap délelőtt folytatta a magyarországi helyzet vitáját.
Az ülésen Krisna Menőn indiai delegátus felhívta a közgyűlést, hogy tartóz

kodóan és minden lárma nélkül tárgyalja a magyar kérdést, hogy megszerez
ze a magyar kormány beleegyezését az ENSZ-megfigyelők Magyarországra küldé
séhez. Szerinte lehetővé kell tenni, hogy' a főtitkár Magyarországra látogasson 
és tárgyaljon a magyar képviselőkkel.

Hammarskjöld főtitkár kijelentette, hogy7 még mindig érvényben van az az 
ajánlat, hogy7 személyesen utazik Budapestre. Cunavardcn ceyloni delegátus 
bírálta azokat, akik a vitában Ceylon szemére vetették, hogy megvan a maga 
álláspontja a magyarországi helyzetről. A ceyloni delegáció a magyarországi 
helyzet elfogulatlan megtárgyalásáért szállt síkra. Spaak belga külügy miniszter 
a kubai javaslat mellett szólalt fel.

Koca Popovic, Jugoszlávia külügyi államtitkára felhívta a közgyűlést, hogy’ 
egyhangúlag fogadja el az indiai javaslatot, mert csak valamennyi tagállam 
közös akciója segíthet a magyarországi helyzet normalizálódásában és a világfe
szültség enyhülésében.



Magyarország főügyészének felhívása a 
törvényesség tiszteletben tartására

Magyar Szó, XIII. é\í. 320. (3881.) sz.

Dr. Szénási Géza, Magyarország főügyésze felhívta az ország valamennyi 
ügyészét, hogy a letartóztatott személyekkel a törvények tiszteletben tartása 
alapján bánjanak. Utasította őket, hogy a legrövidebb időn belül fejezzék be 
a vizsgálatot azokkal az emberekkel szemben, akiket a szovjet hatóságok tartóz
tattak le és adtak át a magyar hatóságoknak.

Figyelmeztette őket, hogy' fordítsanak nagy gondot a szocialista törvényes
ség megszegése ellen emelt panaszoknak és feljelentéseknek, és az igazolt 
panaszokat sürgősen orvosolják.

Magyarország 93 millió dollár értékű segélyt kapott
Magyar Szó, XIII. évi. 320. (3881.) sz.

A budapesti Népszabadság, a Magyar Szocialista Munkáspárt sajtószerve 
közli a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány élelmezésügyi biztosának közle
ményét, mely szerint Magyarország eddig összesen 93 millió dollár értékű se
gélyt kapott külföldről.

Egyben közli a kormány döntését, hogy7 a munkásoknak és tisztviselőknek 
kifizetik az október 24-étől november 10-éig járó munkabért, de a későbbi 
napokra csak azoknak a személyeknek fizetnek munkabért, akik dolgoztak, 
vagy7 igazoltan maradtak távol a munkától. Nem fizetnek azonban azoknak, 
akik a fenti határidő után nem tettek eleget a kormány felhívásának.

Az ENSZ-főtitkár értesülései szerint 34 000 személy 
menekült el Magyarországról

Magyar Szó, XIII. évf. 320. (3881.) sz.

New Yorkból jelenti az AP: Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára tegnap közöl
te, hogy a következő hat hónap alatt 10-11 millió dollárra van szükség, hogy7 
gondoskodjanak a magyar menekültekről. Szerinte eddig 34 ezer személy mene
kült el Magyarországról.

A magyar kormány a forradalmi bizottságok hatásköréről
Magyar Szó, XIII. cvf. 320. (3881.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint a magyar kormány7 meghatározta a for
radalmi bizottságok hatáskörét. E szerint a bizottságoknak csak tanácsoló jcl-



legük van, és javaslatokat adhatnak egyes problémák megoldására. Egyes helye
ken -  mondja a kormány figyelmeztetése -  a bizottságok megalakítására vonat
kozó kormányrendeletet tévesen magyarázták, és a forradalmi bizottságok olyan 
lépéseket is tettek, amelyek nem tartoztak a hatáskörükbe, ezzel pedig akadá
lyozták az intézmények helyes működését. Figyelmezteti a minisztériumok és 
intézmények vezetőit, hogy ne engedjék meg bizottságoknak hatáskörük átlé
pését. Másrészről a bizottságok javaslatait figyelmesen tanulmányozni kell és 
eljuttatni az illetékes felső fórumokhoz.

Helyreáll a közlekedés Budapesten
Magyar Szó, XIII. év i 320. (3881.) sz.

A budapesti rádió jelentése szerint Budapesten tizenegy vonalon megindult 
a villamosközlekedés. Helyreállt az autóbusz-közlekedés is és 200 autóbusz van 
forgalomban. Arra számítanak, hogy napokon belül 600 autóbusz bonyolítja 
le a forgalmat. Tegnap reggel megindult a földalatti vasút is.

1956. november 23., péntek

• Ülést tart az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága. Kádár beszámol a román 
delegációval folytatott tárgyalásokról és a Nagy Imre-csoport helyzetéről.

• A jugoszláv kormány jegyzékben tiltakozik a két nappal korábban megkö
tött megállapodás megszegése ellen.

• Nagy Imrét és társait repülőgépen a Bukarest melletti Snagovba szállítják.

• A Kádár-kormány elismeri a KMT-t tárgyalófélnek, a KMT a munka felvéte
lére szólít fel.

• A KMT felhívására 14 és 15 óra között -  a forradalom kitörésének egy 
hónapos emlékére -  Budapesten leáll az élet.

• A Népszabadságban megjelenik az Október 23-ra emlékezünk című cikk.

• Pécsbányatelepen megalakul a Baranya Megyei Központi Munkástanács. 
A megyében ekkor meghirdetett általános sztrájk december 23-ig tart.

• Az ENSZ-közgyűlés illetékes bizottsága megkezdi tárgyalását a magyarorszá
gi menekültek helyzetéről. Több napi vitát követően határozatokat fogad
nak el a menekültek anyagi és pénzügyi megsegítéséről.



Segítsük elő a megnyugvást Magyarországon és 
ezzel nemzetközi viszonylatban is

Meddő a kölcsönös vádaskodás 
Koca Popovic második felszólalása az ENSZ-ben 

Magyar Szó, XIII. évf. 321. (3882.) sz.

New Yorkból jelenti a TANJUG:
Koca Popovic külügyi államtitkár az ENSZ Közgyűlésének 15. rendes üléssza

kán a magyarországi helyzetről folyó vitában a következő beszédet mondotta:
Bocsánatot kérek, hogy még egyszer szót kértem egy kérdésben, amelyről 

már beszéltem. Nem tenném ezt, ha nem érezném, és nem lennék mélyen 
meggyőződve róla, hogy erre szükség van, amikor már valamennyi jelentke
ző hallatta szavát.

Sok izgatott beszéd hangzott el, amelyek azonban bennünket, sajnos, nem 
izgattak fel. És én egy lehetőleg izgalomtól mentes rövid beszédben kívánom 
emlékeztetni Önöket arra, amit a világ elvár tőlünk.

Nem úgy beszélek, mint egy ilyen vagy olyan politikai rendszerű ország pol
gára, nem is úgy, mint képviselője egy országnak, amely nem tartozik sem egyik, 
sem a másik nagy tömbhöz. Az ENSZ egy tagállamának nevében kívánok beszél
ni, s valamennyi ország nevében, még azok nevében is, akik nem tagjai az ENSZ- 
nek.

Két teljes napja tart a vita a tragikus és kínos „magvar kérdésről”. A szóno
kok felsorakoztak a frontokon, aszerint, hogy hajlandók-e elfogadni ezt vág)7 
azt a határozatot, ezt vág)7 azt a pótindítványt vág)' sem.

Nehéz megszabadulnunk attól a benyomástól, hogy mindezekkel a nyilat
kozatokkal, állásfoglalásokkal, ítéletekkel és elhatározásokkal, megegyezésekkel 
és rábeszélésekkel elfödtük a mai Magyarország fájdalmas valóságát.

Minta e majdnem hiábavaló tevékenység közben elfeledkeztünk volna ar
ról, hogy Magyarország és a magyar nép tragédiája elsősorban nem az országok 
egy meghatározott, zárt csoportja nehézségeinek bizonyítéka és szomorú illuszt
rációja, hanem közös tragédiánk, amely egyes országok fonák állapotának, 
de egyben a fennálló nemzetközi viszonyoknak, s elsősorban a két nagy tömb 
közötti viszonynak következménye. És clfeledkezünk erről, mintha elfeledkez
tünk volna arról is, hogy ezt a közös szégyent csak valamennyien, közös, egyesí
tett és egyöntetű erőfeszítésünkkel tudjuk lemosni.



Felhívom az egyik és másik itt kifejtett alaptétel -  mintha csupán „tételek
ről” lenne szó -  híveit, hogy őszintén tegyék fel azt a kérdést, amely lényegében 
mindannyiunkat kínoz, vagyis: hova visz bennünket ez a kölcsönös vádaskodás?

Nem hiszem, hogy bárki is itt, függetlenül a kifejtett gyökeresen ellenté
tes álláspontoktól, meg akaija nehezíteni a magyar nép számára, hogy visszatér
jen a normális, emberhez méltó élethez, sőt mi több, senki sincs, aki nem 
fogná fel, hogy ezt a normális és emberhez méltó életet csak a függetlenséggel 
és a szörnyű eseményeket eredményezett körülmények eltüntetésével lehet 
megteremteni. A Magyarország-szerte ma heverő romok egyben a kormányzás 
régebbi visszataszító rendszerének romjai is, amire nem lehet visszatérni.

Ismétlem, hiszem, hogy senki sem kívánja a helyzet további bonyolódását 
és kiéleződését, az elmondott beszédek és elfoglalt álláspontok hatása mégis 
olyan, hogy bonyolultabbá teszi és mégjobban kiélezi a dolgokat, nagy többsé
gük kétségbevonhatatlan jóakarata ellenére.

Az adott helyzetben, a szavak és a lépések becsületes szándékokból fakadtak. 
Ezek a mi szavaink és lépéseink azonban járhatatlan útra visznek bennünket, 
amelyen lényegében nem is akarunk haladni. Hát nem tudjuk közös erőfe
szítéssel feltartóztatni ezt a végzetes inerciót? Vegyük a Szovjetuniót. Egy nagy' 
nép nagy országát, amelynek annyit köszönhetünk a fasizmus felett aratott nagy 
győzelem miatt. Képviselője, védekezve a vádakkal szemben, maga is támadott. 
Vajon ezt a nagy országot és népét nem érintették-e éppoly súlyosan a magyar- 
országi események, mint bennünket valamennyiünket?

Hát lehet-e szörnyűbb egy ilyen ország, egy szocialista ország hadserege 
számára, mint az, hogy fegyverrel fojtja el egy másik baráti nép tömegfelkelé
sét, legyen az a nép megtévesztett vagy sem? Vajon a szovjet és a lengyel kormány 
tegnapelőtt aláírt egyezménye nem mutatja-e, hogy a szovjet vezetők maguk 
is belátták: a régi módon már nem haladhatnak, és a különböző szocialista 
országok közötti viszonyt egészen más alapra kell helyezni, gyökeresen más 
viszonyt kell teremteni, mint amilyen a múltban volt? Vajon nem elég bizo
nyíték-e ez arra, hogy ezeket a viszonyokat Magyarországon is ily módon le
het rendezni, de csak egyetlen feltétellel: ha minden eszközzel és erővel minden
ki megkönnyíti és segíti a magyarországi helyzet rendeződését.

Vagy vegyük az USA-t, amely e szerencsétlen és elkerülhetetlen barikád má
sik oldalán találta magát.

Hogyan is irányulnának tartós érdekei a magyarországi helyzet rendezé
se ellen? És nem szembetűnő-e, hogy' nekünk mindannyiunknak óhajtanunk kell,
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hogy ebben a szerencsétlen országban ismét úrrá legyen a nyugalom és jólét. 
Nem követelem Önöktől, hogy szűnjenek meg gondolkozni és ne legyen sa
ját véleményük arról, hogy milyen okok vezettek a tragikus magyarországi 
eseményekhez, és ki mennyire felelős értük. Mi ezért gyűltünk itt össze, hogy 
a legkedvezőbb, leglehetségesebb kiutat megtaláljuk.

Ezt pedig semmiképpen sem lehet megtalálni azzal, hogyha a további vádas
kodás és kölcsönös szembeszegülés vonalán haladó vádakból vonjuk le a követ
keztetéseket. Csak a megnyugvás elősegítésének közös vonalán lehet megtalál
ni, amikor nemcsak Magyarországon lesz megnyugvás, hanem megkönnyíti a 
megnyugvást a nemzetközi viszonyok egészében is.

Tudom, hogy ez a felhívás, és az a válasz, amit reá várok, nem változtathat
ja meg a valóságot, amelyben élünk, mégis hiszem, hogy ezen az egy példán 
-  függetlenül attól, hogy ennyire fájdalmas vág)’ talán éppen azért, mert annyi
ra fájó -  lehetséges egységet elérni. Erre hívom fel Önöket.

Véleményünk szerint -  vissza kell térnünk a gyakorlati lehetőségekre. Az 
indiai-ceyloni-indonéz határozat lehetőséget nyújt az ilyen egyöntetűségre.

Még azoknak az országoknak is, amelyek azt hitték, hogy nem szavazhatnak 
rá, abban a helyzetben kell lenniük, hogy7 megváltoztassák álláspontjukat, és 
szintén rászavazzanak. Azok az országok viszont, amelyek ezt elégtelennek tart
ják, egyezzenek meg abban, hogy elállnak a kubai határozattól és a három ázsi
ai ország pótindítványaitól. Hát lehetetlen ezt kérni? Nem hiszem. Az enge
dékenység erőfeszítései mindkét részről -  függetlenül attól, hogy csak centi
méterrel mérhető -  megérdemlik, hogy' megtegyük őket. Végül, ha ilyen lég
kört teremtünk, akkor az első lépés után könnyen meg tudjuk tenni a követke
zőt. Könnvítsük meg ezt az első lépést.

Viszály a kormány és a központi munkástanács között
Ismét veszélyben a helyzet rendeződése 

A tanács követelése
(Állandó tudósítónk telefonjelmtése)

Magyar Szó, XIII. évi. 321. (3882.) sz.

Budapest, november 21.
A magyarországi politikai élet nagyon lassú, de a mégis észrevehető norma

lizálódást ismét veszélybe hozta a kormány és a budapesti központi munkás- 
tanács összeütközése.



Erre az összeütközésre a kormánynak az a döntése adott okot, hogy' nem 
engedélyezi a munkástanácsok képviselőinek a ma reggelre összehívott orszá
gos tanácskozását. A kormányhoz intézett levelében a forradalmi munkástanács 
bejelentette, hogy felújítja a sztrájkot valamennyi iparágban, kivéve az élelmi
szeripart. Ma reggel 9 órakor nagyobb csoport rendőr és katonatiszt gyűlt össze 
az épület előtt, amelyben már mindent előkészítettek a tanácskozás megtar
tására. A tisztek azt mondották, hogy’ a tanácskozást bizonytalan időre elhalasz
tották.

A központi munkástanács Akácfa utcai székhelye előtt szintén sok tiszt volt. 
De a tanács a megszokott helyen ülésezett. Egyik tagja elmondta, hogy a tanács
kozásra meghívták a kormányt és a szovjet katonai parancsnokságot is, de a kor
mány megmaradt amellett az álláspontja mellett, hogy7 nem ismeri el az orszá
gos munkástanácsot, amelyet ezen a tanácskozáson kellett volna megalakítani.

A Parlament épületében, ahol most valamennyi kormányintézmény székel, 
azt a véleményt hallottuk, hogy7 a kormány az országos munkástanácsban egy 
„párhuzamos kormány” kialakulásának veszélyét látja. Az Akácfa utcában azon
ban nagy7 volt az elkeseredés. A központi munkástanács tagjai elmondták, hogy 
a tanácskozást a hatóságok azzal az indokolással tiltották be, hogy7 „ilyen nagy 
összejövetelen fennáll a zavargások veszélye”. A munkástanács képviselői vi
szont arra hivatkoztak, hogy a budapesti munkástanácsok eddig a sztrájk beszün
tetése mellett voltak, és erre támaszkodva tiltakoztak az egész országos tanács
kozás betiltása ellen.

A központi munkástanács képviselői még tegnapra virradó éjszaka is tárgyal
tak Apró Antal miniszterrel. Visszautasították még azt a követelésüket is, hogy7 
lapot indítsanak. A visszautasítást azzal indokolták, hogy’ már többen álltak elő 
hasonló kérelemmel. Apró miniszterrel való beszélgetésből azonban még min
dig nem szerezték azt a benyomást, hogy’ megakadályozzák az országos tanács
kozás megtartását. Amikor a tanácskozást mégis betiltották, a budapesti közpon
ti munkástanács határozatot hozott, és a következő követelést, illetve megál
lapítást terjesztette a kormány elé:

A kormány egyezzen bele a demokratikus módon megválasztott országos 
munkástanács megalakításába. Ha a kormány ebbe beleegyezik, a tanács síkra- 
száll azért, hogy7 november 24-én az egész országban megkezdődjön a munka.

A tanács tiltakozik az ellen, hogv a kormány megakadályozza az országos 
tanácskozás megtartását, holott azt éppen azért hívták össze, hogy’ meggyor
sítsák a termelés megindulását.



A központi munkástanács úgy döntött, hogy valamennyi iparágban, kivéve 
az élelmiszeripart, november 24-éig sztrájkot hirdet. Addig meg kell kezdeni 
a megbeszéléseket a kormány és a munkástanács képviselői között a régebbi 
és az új követelés alapján.

A tanács követeli, hogy a közvéleményt teljes egészében tájékoztassák a meg
beszélésekről és a kormány jóakaratának bizonyítékául követeli, hogy bocsássák 
szabadon mindazokat a polgárokat és katonai személyeket, akiket letartóztat
tak, deportáltak vagy börtönben tartottak, vagy legalább adják át őket a magyar 
bíróságoknak. Az ítélkezésnek nyilvánosnak kell lennie.

Még nem tudjuk, hogy7 vajon ezt a határozatot eljuttatták-e a kormányhoz. 
Nincsenek adataink arról sem, hogy milyen visszhangra talált az országos tanács
kozás körüli viszály.

A parlamentben tegnap arról is beszéltek, hogy Kádár János kormánya 
megbeszéléseket folytat Kovács Bélával, a Kisgazdapárt, és Fazekas Ferenccel, 
a Petőfi Párt vezetőjével, hogy valamilyen koalíciós programot dolgozzanak ki. 
A Petőfi Párt parasztpártból az értelmiség pártjává alakulna. Beszéltek arról is, 
hogy a városokban és a járásokban a három koalíciós párt közös irodákban szé
kelne, és a választásokon együtt lépne fel egy széles körű nemzeti front kereté
ben. Részleteket azonban még nem tudunk. ^ ,.6 G. Altman

1956. november 24., szombat

• Az MSZMP IKB ülésén részt vesz a román pártküldöttség delegációja is, ve
zetője, Gheorghiu-Dei a felelősségre vonást és a megtorlást sürgeti.

• Az MSZMP IIB ülésén a sajtó és a rádió pártirányításának megerősítésé
ről tárgyal.

• Hivatalos közlemény jelenik meg a Nagy Imre-csoport Romániába távozá
sáról.

• A Népszabadság szerkesztősége sztrájkba lép az isztriai Tito-beszédre rea
gáló és a Pravda-cikkel vitatkozó cikkük betiltása miatt.

• Folytatódik a sztrájk Komárom és Nógrád megyében.

• A lengyel kormány 100 millió zloty értékű árusegélyt nyújt Magyarországnak.

• A jugoszláv sajtó vezető helyen foglalkozik Nagy Imréék deportálásával.

• Ausztria az ENSZ-hez fordul segítségért a menekültprobléma kapcsán.

• Washingtonban magyar származású amerikaiak tiltakoznak a Magyarorszá
gon zajló deportálások miatt.



A JSZNK kormánya a baráti viszony durva 
megsértésének tekintené, ha a Magyar NK kormánya 

megszegi az egyezményt
Nem érkeztek otthonukba Nagy Imre és társai 

A jugoszláv kormány tiltakozása
Magyar Szó, XIII. évf. 322. (3883.) sz.

Belgrádból jelenti a TANJUG:
Dobrivojc Vidic, a külügyi államtitkár-helyettes tegnap fogadta Kutit, Magyar- 

ország belgrádi ügyvivőjét és közölte vele a következőket:
A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya és a Magyar Népköztársa

ság kormánya ez év november 21-én megegyezést kötött a JSZNK budapesti 
nagykövetségén menedékjogot kért személyek: Nagy Imre, Losonczy Géza, Do- 
náth Ferenc, Tánczos György, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Fazekas György, 
Szilágyi József, Újhelyi Szilárd, Vásárhelyi Miklós, Rajk Lászlóné és még 15 
asszony és 17 gyermek ügyében.

A fenti egyezmény a Magyar NK kormánya részéről a JSZNK kormányának 
adott biztosítékok alapján a fenti személyek elhagyhatták a nagykövetséget, 
és szabadon visszatérhettek otthonukba.

Ennek alapján a fenti személyek önkéntesen elhagyták a jugoszláv nagykö
vetséget, abban az autóbuszban, amelyet hazaszállításuk céljából dr. Münnich 
Ferenc miniszterelnök-helyettes, a fegyveres erők és a karhatalom minisztere 
bocsátott rendelkezésükre. A JSZNK kormányának értesülései szerint ezek a 
személyek még mindig nem tértek vissza otthonukba.

AJSZNK kormánya sürgős tájékoztatást kér a Magyar NK kormányától 
arról, hogy a fent említett személyek miért nem tértek vissza otthonukba, mint 
ahogy a két kormány e hó 21-i egyezménye előirányozta.

AJSZNK kormánya meg van győződve arról, hogy7 a Magyar NK kormánya 
nem szegi meg a megkötött egyezményt, és ennek értelmében a Magyar NK 
kormánya biztosítja annak teljes érvénybelépését.

AJSZNK kormánya utasította Dalibor Soldaticot, budapesti nagykövetet, 
hogy7 ebben az esetben szintén kérjen sürgős tájékoztatást a Magyar NK kormá
nyától.



Szavatolták Nagy és társai személyi biztonságát
M egegyezi5 a jugoszláv és a magyar kormány között 

November 22-én 18.30 órakor hagyták el a jugoszláv követséget 
Magyar Szó, XIII. cví. 322. (3883.) sz.

Belgrádból jelenti aTANJUG:
Nagy és társai eltűnésével kapcsolatos tiltakozást megelőzően a TANJUG 

tegnap éjfélkor a két kormány közötti megállapodásról szóló közleményt tette 
közzé. A közlemény hírül adja:

1956. november 2-án a volt Nagy Imre-kormány munkatársai azzal a kérés
sel fordultak a budapesti jugoszláv nagykövethez, hogy egyes, pogrom által 
veszélyeztetett személyek menedéket kaphatnak-e a budapesti jugoszláv nagykö
vetségen. A nemzetközi jog és az emberiesség elveitől vezérelve a jugoszláv kor
mány 1956. november 3-án erre a kérdésre elvben beleegyező választ adott. 
Ennek alapján november 4-én reggel a budapesti jugoszláv nagykövetségre me
nekültek a következő személyek: Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság volt mi
niszterelnöke, Losonczy Géza volt államminiszter, Szántó Zoltán, Donáth Ferenc 
és Lukács György, a Magyar Szocialista Munkáspárt szervezőbizottságának volt 
tagjai, továbbá Tánczos György, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Fazekas György, 
Szilágyd József, Erdős Péter, Vas Zoltán, Rajk Lászlóné, Nádor Ferenc, Újhe
lyi Szilárd, Vásárhelyi Miklós, továbbá 15 asszony és 17 gyermek. Folyó év novem
ber 18-án saját elhatározásukból elhagyták a budapesti jugoszláv nagykövetség 
épületét a következő személyek: Vas Zoltán, Erdős Péter, Lukács György, Szántó 
Zoltán és Nádor Ferenc.

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya időközben erőfeszítése
ket tett, hogy7 a két ország közötti baráti kapcsolat értelmében megoldja azokat 
a problémákat, amelyek Nagy' Imre és a többi személyeknek a jugoszláv nagykö
vetségre való menekülésével állottak elő.

A jugoszláv és magyar kormány folyó év november 21-én megegyezésre 
jutott ebben a kérdésben. Kölcsönös levélváltás útján a magyar kormány írás
ban is megerősítette a korábban szóbelileg adott biztosítékokat és kijelentette, 
hogy? Nagy' Imre és tárai ellen, akik november 4-én együttesen a budapesti ju
goszláv nagykövetségen találtak menedéket, korábbi tevékenységük miatt nem 
tesznek semmilyen lépést, és így' szavatolta személyi biztonságukat. Mivel ily 
módon az említett személyek részére biztosították az otthonukba való szabad 
visszatérést, kifejezték véleményüket, hogy többé nem szükséges a jugoszláv



nagykövetségen maradniuk, és elhatározták, hogy visszatérnek otthonukba. Ily 
módon azután 1956. november 22-én 18.30 órakor saját elhatározásukból a 
következő személyek hagyták el a nagykövetség épületét: Nagy Imre, Losonczy 
Géza, Donáth Ferenc, Tánczos György, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Faze
kas György, Szilágyi József, Újhelyi Szilárd, Vásárhelyi Miklós, feleségeik és gyer
mekeik, és Rajk Lászlóné.

A jugoszláv nagykövetség épületéből való távozásuk előtt Nagy Imre és a 
többiek levelet intéztek a jugoszláv kormányhoz, amelyben megköszönték a 
nekik nyújtott segítséget, és az 1956. november 4. és 22. között a budapesti 
jugoszláv nagykövetség épületében számukra bizosított menedékjogot, kijelent
ve, hogy a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság 
kormánya között létrejött egyezmény alapján elhatározták, hogy otthonukba

térnek vissza. Belgrád, 1956. november 22.

Hogyan hurcolták el Nagyot és társait 
A jugoszláv diplomatákat eltávolították 

az autóbuszból
Néma tüntetés a harcok kezdetének hófordulóján

fKülöntudósítónk telefonjelen lése)

Magyar Szó, XIII. évf. 322. (3883.) sz.

Budapest, november 23.
Nagy Imre volt magyar miniszterelnök és munkatársainak csoportja, akik 

tegnap délután távoztak a JSZNK nagykövetségéről, ahol november 4-étől 
22-éig tartózkodtak, még nem érkeztek haza budapesti otthonaikba. Nagy 
Imre, Losonczy' Géza, a Nagy Imre-kormány volt tagja, továbbá Lukács György, 
Donáth Ferenc és Szántó Zoltán, a szocialista munkáspárt volt kezdeményező
bizottságának tagjai, valamint még 11 személy, köztük Rajk László özvegye, 
15 nő és 17 gyermek, november 4-én menedéket kért nagykövetségünkön és 
a nagy követség épületében tartózkodott tegnap délutánig.

Lukács György', Vas Zoltán, Erdős Péter, Szántó Zoltán és Nádor Ferenc 
még november 18-án arra határozták el magukat, hogy' elhagyják aJSZNK nagy- 
követségét. A jugoszláv és a magvar kormány november 22-ei megegyezése 
után, amelyben a magyar kormány írásos biztosítékot nyújtott a diplomáciai 
képviseletünkön menedéket keresett személyek személyi biztonságáról, Nagy’ 
Imre és társai köszönetét mondtak a jugoszláv kormánynak a menedéknyúj



tásért, s tegnap 18.30 órakor felszálltak a magyar hatóságok által rendelkezé
sükre bocsátott autóbuszra, amelynek haza kellett volna szállítani őket.

Azonban már a nagykövetség épülete előtt, a Hősök tere és a volt Sztálin 
út, most Ifjúság útja sarkán az autóbuszba egy szovjet tiszt szállt be, a szovjet 
biztonsági szervek gépkocsija az autóbusz mellé, egy másik pedig az autóbusz 
mögé állt, s kisvártatva a kocsisor a Gorkij utcában lévő szovjet városparancsnok
ság felé vette útját. Azt a két jugoszláv diplomatát, akik az autóbuszban tartóz
kodtak és tiltakoztak a szovjet szervek eljárása ellen, a parancsnokság épülete 
előtt egyszerűen kidobták az autóbuszból.

Kijelentésükre, hogy ily módon megsértik a jugoszláv és a magyar kormány 
között létrejött egyezményt, a szovjet tiszt azt válaszolta, hogy neki semmi köze 
az egyezményhez, és hogy parancsot kapott: vegye át ezeket az embereket. A 
jugoszláv diplomaták tiltakoztak a szovjet tiszteknél egy harmadik fél beavatko
zása miatt, amely nem vett részt a jugoszláv és a magyar kormány között Nagy 
Imre és társai biztonságának szavatolásáról kötött egyezményben, és az egyez
mény valóra váltásában.

A rendőrautókat két páncélkocsi cserélte fel, és az autóbusz Nagy Imré
vel és a többiekkel ismeretlen irányba eltávozott.

Budapest lakossága értesült a tényről, hogy Nagy Imre és társai nem tértek 
haza. Ma reggel a Népakarat című lap rövid cikkében azt írja, hogy munka
társai, amint tudomást szereztek a budapesti rádió útján a jugoszláv kormány 
közleményéről, megpróbálták leellenőrizni a belgrádi jelentés pontosságát. 
Telefonon felhívták Losonczy Géza lakását, s azt a választ kapták, hogy Losonczy 
éjjel fél egyig nem tért haza. Nagy Imre és Jánosi Ferenc telefonszáma nem 
jelentkezett. Rajk Lászlóné anyja tudatta az újságírókkal, hogy lánya még nincs 
otthon. A miniszterelnökségen -  írja a lap -  nem kaptunk semmilyen értesítést 
Nagy Imre és a többiek tartózkodási helyéről.

Délután 6 előtt néhány perccel telefonon felhívtuk a miniszterelnökséget. 
Tardos András, a tájékoztatási osztály megbízottja jelentkezett. Megkérdeztük, 
tud-e valamit arról, hol van Nagy Imre. A válasz így hangzott: még nem tudunk 
semmit.

A nap folyamán többen telefon útján figyelmeztettek bennünket, hogy Na
gyot és társait felkeresték lakásukon, de nem találták meg őket. Várjuk a foga
dást a miniszterelnöknél, hogy' megkapjuk a szükséges tájékoztatást.

A szovjet szervek beavatkozásának híre igen gyorsan elterjedt a városban 
és nagy izgalmat keltett. A Nagy Imrével történtek visszhangjának megítélése
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közben szem előtt kell tartani, hogy Nagy Imre kétségtelenül a legnépsze
rűbb politikai személy ebben az országban, igen nagy tekintélynek örvend és 
rokonszenveznek vele még azok is, akik bírálják az október 24-e és november 
4-e közötti napokban tett egyik-másik lépését.

Igen sok jóindulatú embert aggaszt a politikai és gazdasági felbomlás is, 
különösen a kommunistákat, akik a kiutat a jelenlegi gondokból Kádár János 
és Nagy Imre esetleges közeledésében és együttműködésében, illetve Magyar- 
ország szocialista erőinek újbóli tömörítésében látják.

A kommentárokból, amelyeket ma hallottunk, kiütközik a meggyőződés, 
hogy ez az eljárás Nagy Imrével szemben épp az ellenkező hatást éri majd el, 
fokozza a nyugtalanságot, a bizalmatlanságot és az ellentéteket ebben az amúgy 
is végsőkig feszült helyzetben. Hozzá kell még talán tenni, hogy annak a neve
zetes autóbusznak az utasai kizárólag kommunistákból, nagyobbára a Rákosi- 
politika harcos ellenzőiből álltak.

Ez az esemény, amely beláthatatlan következményekkel járhat, egybeesik 
az október 23-ai események hófordulójával, amelyről az összes pesti lapok 
megemlékeztek.

Tegnap a falragaszok és utcai hirdetmények között -  a falragaszok és röp- 
iratok egyébként már hozzánőttek Budapest látképéhez -  itt-ott cédulák jelen
tek meg, amelyeken egy ifjúsági forradalmi bizottság -  amelynek valódiságát 
és jellegét leheteden megállapítani -  néma tüntetésre szólította fel a polgársá
got ma délután 14 órára, hogy ezzel adózzanak az október 23-a után elesettek 
emlékének, és fejezzék ki együttérzésüket azokkal az eszményekkel, amelye
kért a felkelők harcoltak.

A néma tüntetés abból állt volna, hogy az említett időben délután 14 és 15 
óra között senki se lép ki az utcára. Néhány perccel 14 óra előtt végigmentünk 
a legforgalmasabb központi utcákon. Csaknem teljesen üresek voltak.

A kisszámújárókelők is néhány percen belül eltűntek a házakban. A buda
pesti hidak olyan képet nyújtottak, amilyent nem látni a legkihaltabb éjjeli 
órákban sem.

A mai nap eseményei közé tartozik a megegyezés Kádár miniszterelnök 
és a budapesti központi munkástanács között. Az elmúlt éjjel folyamán elért 
megegyezés előirányozza a sztrájk felfüggesztését.

Kora reggel Balázs József, a központi munkástanács tagja beolvasta a buda
pesti rádió mikrofonjába az egyezmény pontjait:



1. A kormány a budapesti központi munkástanácsot elfogadja tárgyalófél
nek. Javaslatait minden esetben megvizsgálják, és figyelembe veszik a 
döntések meghozatala közben.

2. A miniszterelnök megígérte, hogy a budapesti munkástanács kívánsá
gára javasolni fogja a kormánynak, hogy ismét vitassa meg a munkás- 
tanácsokról szóló rendeletet, az igazgatók kinevezésére vonatkozó 
szakaszait. A munkástanács óhaja, hogy az igazgatókat pályázat útján 
nevezzék ki.

3. A budapesti munkástanácsnak lehetőséget nyújtanak arra, hogy közle
ményeit a sajtó és rádió útján hozza nyilvánosságra. A munkástanács 
fel fogja szólítani, illetve már felszólította az ipari és szállítóvállalatokat 
és munkásokat, hogy a sztrájkjog fenntartásával haladéktalanul kezd
jék meg a munkát.

Nyilvánvaló, hogy ez a megegyezés áthidaló jellegű. A kormány magáévá 
tette a munkástanács néhány követelését, a munkástanács pedig elállt attól a 
kívánságától, hogy azonnal alakítsák meg az állandó, a végleges országos mun
kástanácsot. A budapesti munkástanács tagjaitól és a miniszterelnökségtől azon
ban úgy értesültünk, hogy a kormány elismerte ezt a testületet a vidéki üze
mek képviselőjének is, mivel a vidéki munkások amúgy is hozzá fordulnak 
követeléseikkel, kérdéseikkel és híreikkel. Már a délelőtti órákban érezhetők 
voltak a megegyezés első eredményei. Az autóbuszok és villamosok néhány vo
nalon megindultak, holnapra pedig a munka felvételét tervezik sok gyárban.

Ma este óta azonban ismét bizonytalan a helyzet a sztrájk megszüntetése szem
pontjából, mert még nem tudni, mi lesz a hatása Nagy Imre eltűnése hírének.

G. Altman

Kormánybiztosok a magyarországi nagyüzemekben
Magyar Szó, XIII. c\f. 322. (3883.) sz.

A budapesti rádió szerint a magyar kormány biztosokat nevezett ki a na
gyobb üzemekbe. Az intézkedés célja, hogy biztosítsák a termelést, és érvényt 
szerezzenek a törvénynek. A kormánybiztosok rendelkeznek a minisztériumok 
valamennyi felhatalmazásával. Ok oldják meg a munkástanácsok és az igaz
gatók közötti viszályokat, és a munkástanáccsal egyetértésben kinevezik az igaz
gatót, a főmérnököt és a főkönyvelőt. A kinevezés jogérvényes, ha a minisz
ter is jóváhagyja. A munkástanácsnak joga van a kormánynál panaszt emelni 
a kormánybiztos munkája ellen.



Minden üzemben meg kell választani Törvényerejű 
rendelet Magyarországon a munkástanácsokról

Magyar Szó, XIII. cvf. 322. (3883.) sz.

A budapesti rádió nyilvánosságra hozta a Magyar NK Elnöki Tanácsának 
törvényerejű rendeletét a munkástanácsok megalakításáról. A rendelet leszöge
zi, hogy a szocialista demokráciát gyakorlatilag csak úgy lehet biztosítani, ha 
munkástanácsok irányítják a gyárakat, bányákat és üzemeket. Minden üzem
ben munkástanácsot kell választani. A munkaközösség nagysága szerint a mun
kástanácsnak 11-71 tagja lehet. A közvetlen és titkos választást a szakszerve
zetnek kell előkészítenie. Szavazati joga van minden dolgozónak, aki legalább 
egy évet töltött az üzemben. Az igazgatót, a főmérnököt és a főkönyvelőt nem 
lehet beválasztani, de az igazgató tanácsadói joggal részt vehet a tanács ülése
in. Ezen kívül részt vehet az üléseken a szakszervezet, a hatóságok és a felsőbb 
irányító szervek képviselője. A munkástanács tagjait egy évre választják, és az 
elnök egymás után csak kétszer töltheti be ezt a tisztséget. A tagok kétharmadá
nak közvetlenül termelőnek kell lennie.

A munkástanács hatáskörébe tartozik, hogy határozzon az üzemek legfon
tosabb kérdéseiről és tevékenységének irányításáról. 0  gondoskodik a fizeté
sekről, biztosítja a termelés zavartalanságát, az állam iránti kötelezettségek telje
sítését, a kollektív egyezmények betartását, kidolgozza az üzem tervét, megszab
ja a minimális és maximális fizetéseket, és dönt az üzem hasznának elosztásáról.

A munkástanács elnöksége a tanács döntésével összhangban működik és 
megszabja az igazgató kötelezettségét. Az elnökség jóváhagyja az alkalmazottak 
felvételét és elbocsátását, az igazgatót azonban csakis a felsőbb állami szervek 
nevezhetik ki, a munkástanács előzetes jóváhagyásával.

A rendelet ezen kívül előirányozza, hogy' a munkástanács kétharmados 
többséggel hozza döntéseit, de a fontosabb kérdéseket a munkaközösség elé 
terjeszti.

A magyar szövetkezetek problémái
Magyar Szó, XIII. évf. 322. (3883.) sz.

Mészáros Sándor, a magyarországi szövetkezeti szövetség alclnöke rádió
beszédében vázolta a magyar szövetkezetek továbbfejlődésének elveit és irányvo
nalát. Szerinte a Rákosi-Gerő-féle népellenes és helytelen politika rossz hatás
sal volt a szövetkezeti mozgalomra is, mert törvénytelenül és csalásokkal meg



szüntették a történelmi hagyományokkal rendelkező szövetkezeteket, ugyanak
kor különböző bürokratikus intézkedésekkel güzsba kötötték a szövetkezeti 
tagság kezdeményezését.

Ezután elmondta, hogy első lépésként biztosítani kell, hogy a szövetkezet 
tagsága szabadon válassza vezetőségét, és maga szabja meg az igazgatás és a mű
ködés elveit. Fel kell számolni az állami monopóliumot, hogy a szövetkezetek 
a mezőgazdasági termékek felvásárlásának és eladásának szervei legyenek, már 
most korlátozni kell a szövetkezeti felvásárlást, és hatálvon kívül kell helvezni1 i /

az árakra, bérekre és a többi kérdésre vonatkozó bürokratikus előírásokat. 
Vissza kell adni azokat a földeket és egyéb ingatlant, amit 1948 után elvettek 
a szövetkezetektől. A kormánynak biztosítania kell, hogy a szövetkezetek több 
mezőgazdasági gépet vásárolhassanak, és jobb fizetési rendszerrel kell szabályoz
ni a tagok bérét. A rend helyreállítása után össze kell hívni a szövetkezetek 
országos értekezletét.

A budapesti rádió Nagy és társai hollétéről
Magyar Szó, XIII. évf. 322. (3883.) sz.

Tegnap este 8 órakor a budapesti rádió hírt adott Nagy és társai eltűnésé
ről. A híradás szerint Nagy és az autóbuszban tartózkodó többi személy állí
tólag maga kérte, hogy' egy Magyarországon kívüli szocialista országba helyez
zék őket biztonságba. Ennek folytán az eltűnt autóbusz utasai a budapesti rádió 
szerint Romániában vannak.



Az osztrák-magyar határnál

A kommunista jelképek szétverése
Egy ÁVH-s hadnagy megbilincselése, 

aki 80 forradalmár halálát okozta



NÉVMUTATÓ

Ács Lajos (1922-1968) magyar kommu
nista politikus. 1953-tól 1956 októ
beréig az MDP KV és PB tagja. 1956. 
október 30-án a lengyel nagykövet
ségen kapott menedéket.

Altman, Gavro (1924-?) jugoszláv újság
író. 1956. november 16-tól decem
ber közepéig több jugoszláv lap -  
köztük a Magyar Szó -  budapesü tu
dósítója.

Andics Erzsébet (1902-1986) magyar 
kommunista politikus, történész. 
1956. november 4-től a Szolnokon 
megjelenő Szabad Nép szerkesztője.

Andropov, Jurij Vlagyimirovics (1914— 
1984) szovjet politikus. 1954 és 1957 
között a Szovjetunió magyarországi 
nagykövete.

Apró Antal (1913-1994) magyar kom
munista politikus. 1953 és 1956 kö
zött az MDP PB tagja. 1953-tól 1956. 
október 31-ig a minisztertanács el
nökhelyettese. 1956. október 28-tól 
az MDP Elnökségének tagja. 1956. 
november 7-től iparügyi miniszter, 
tagja az MSZMP IB-nek, majd a PB- 
nek. 1957. május 9-től miniszterel
nök-helyettes.

Arisztov, Averldj Boriszovics (1903-1973) 
szovjet politikus. 1955 és 1960 kö
zött az SZKP KB titkára.

Babics Antal, dr. (1902-1992) magyar 
orvosprofesszor. 1956. október 27-

től november 2-ig egészségügyi mi
niszter.

Bakaric, Vladimír (1912-1982) horvát 
nemzetiségű jugoszláv politikus. 
1945 és 1953 között horvát miniszter- 
elnök, majd 1963-ig a horvát parla
ment elnöke. 1952-től a JKSZ KV 
VB, 1969 és 1971 között a KB VI, 
1978-tól a KB Elnökségének tagja.

Bata István (1910-1982) magyar kom
munista politikus, vezérezredes.
1953-tól 1956. október 24-ig honvé
delmi miniszter, a KV tagja. 1956. 
október 28-án a Szovjetunióba me
nekült, 1958 őszén tért vissza Ma
gyarországra.

Beberits Lajos (1891-1963) vasutas, ma
gyar kommunista politikus. 1949- 
től 1956. október 29-ig közlekedés- 
és postaiig}! miniszter.

Berei Andor (1900-1979) magyar köz
gazdász, Andics Erzsébet félje. 1948 
és 1956 között az MDP KV tagja. 
1956 novemberétől 1958-ig Moszk
vában tartózkodott.

Bibó István (1991-1979) magyar társa
dalomtudós, politikus. 1956. októ
ber 31-től tagja a Petőfi Párt VB-nek, 
a Nagy Imre-kormány államminisz
tere 1956. november 4—5-ig. 1957 
májusában letartóztatták, 1958-ban 
életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték. 1963-ban szabadult.



Bognár József (1917-1996) magyar köz
gazdász. 1945 után a Független Kis
gazdapárt egyik vezetője. 1949-től 
1956. október 31-ig bel- és külkeres
kedelmi miniszter, október 26-tól 
31-ig miniszterelnök-helyettes.

Brilej, Joze (1910-1981) szlovén nem
zetiségű jugoszláv politikus. 1954 és 
1958 közöttjugoszlávia ENSZ-nagy- 
követe.

Broz, Josip -  Tito (1892-1980) jugosz
láv politikus, marsall. 1920-tól aJKP 
tagja. 1937 és 1966 között aJKP, il
letve a JKSZ főtitkára, 1966-tól a 
párt elnöke. 1941 és 1945 között a 
jugoszláv partizánhadsereg főpa
rancsnoka, 1943. november 29-től 
marsall és kormányelnök. 1945 és
1953 között a szövetségi kormány 
elnöke és hadügyminiszter. 1953-tól 
haláláig köztársasági elnök.

Bulganyin, Nyikolaj Alekszandrovics
(1895-1975) szovjet politikus, mar
sall. 1953 és 1955 között honvédel
mi miniszter. 1955 és 1958 között 
miniszterelnök.

Cyrankiewicz, Josef (1911-1989) len
gyel politikus. 1947 és 1952, majd
1954 és 1970 között miniszterelnök. 
1948 és 1971 között a LEMP KB és 
PB tagja.

Czottner Sándor (1903-1980) kohó
munkás, magyar kommunista poli
tikus. 1956. október 31-ig bánya- és 
energiaügyi, illetve szénbányászati 
miniszter. 1954 és 1956 között az 
MDP KV tagja.

Csanádi György (1905 -1974) mérnök, 
közgazdász. 1949 és 1956 között a 
MÁV vezérigazgatója. 1956. október
29-től a Nagy Imre-kormány tagja, 
majd november 4-től a Magyar For
radalmi Munkás-Paraszt Kormány
ban a Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium megbízott vezetője.

Csergő János (1920-1980) vasesztergá
lyos, magyar kommunista politikus.
1954-től 1956. október 31-ig, majd 
1957 és 1963 között kohó- és gépi
pari miniszter. 1954 és 1956 között 
az MDP KV tagja.

CsouEn-laj (1898-1976) kínai kommu
nista politikus. 1949-1976 között mi
niszterelnök, 1949 és 1958 között 
külügyminiszter is.

Dobi István (1898-1968) magyar kis
gazdapárti politikus. 1947-től az 
FKGP elnöke. 1945 és 1948 között ál
lamminiszteri és földművelésügyi mi
niszter. 1952 és 1967 között az Elnö
ki Tanács elnöke. 1959-től MSZMP- 
tag, tagja a KB-nek.

Donáth Ferenc (1913-1986) magyar 
kommunista politikus. 1945-től az 
MDP KV tagja. 1951 és 1954 között 
börtönben ül. 1956. november 1-től 
az MSZMP IB tagja, Nagy' Imre köz
vetlen munkatársa. 1956. november 
4-én a jugoszláv nagykövetségre me
nekül. tagja a Romániába deportált 
csoportnak. 1957 áprilisában letar
tóztatták, 12 év börtönbüntetésre 
ítélték. 1960-ban amnesztiával sza
badult.



Dögéi Imre (1912-1964) magyar kom
munista politikus. 1954 és 1956 kö
zött az Országos Földműves-szövet
kezeti Tanács elnöke. 1956. novem
ber 4-től a Magyar Forradalmi Mun
kás-Paraszt Kormány tagja.

Draskovic, Branko (1921-?) jugoszláv 
politikus, újságíró. 1953-tól ajugosz- 
láv külügyminisztérium sajtóosztá
lyának vezetője.

Drobac, Milan (1923—?) jugoszláv alez
redes. 1955-től a budapesti jugosz
láv nagykövetség katonai attaséja.

Dudásjózsef (1914-1957) magyar mér
nök. 1946 és 1954 között Románi
ában raboskodik. 1956 októberé
ben megalakította a Magyar Nem
zeti Forradalmi Bizottmányt. Fegy
veres csoportot hozott létre és kiad
ta a Magyar Függetlenség című la
pot. 1957januáijában halálra ítél
ték és kivégezték.

Dulles, John Foster (1888-1959) ame
rikai politikus. 1945 és 1950 között az 
Egyesült Államok ENSZ-delegátusa. 
1953 és 1959 között külügyminiszter.

Eisenhower, Dwight David (1890-1969) 
amerikai politikus, tábornok. 1952 és 
1960 között az Egyesült Államok el
nöke.

Erdei Ferenc (1910-1971) szociográ- 
fus, magyar parasztpárti politikus. 
1944 és 1945 között belügyminisz
ter, 1948 és 1949 között állammi
niszter. 1949-től földművel ésügyi- 
és igazságügy-miniszteri posztokat 
töltöttbe. 1955 novemberétől 1956. 
november 2-ig miniszterelnök-he

lyettes. A Tökölön tárgyaló magyar 
küldöttség tagjaként a szovjetek le
tartóztatják.

Farkas Ferenc (1903-1966) magyar pa
rasztpárti politikus. 1956. október 
31-től a Petőfi Párt főtitkára, a Nagy 
Imre-kormány államminisztere.

Farkas Mihály (1904-1965) magyar 
kommunista politikus. 1948 és 1955 
között az MDP KV főtitkárhelyet
tese, 1953-ig honvédelmi miniszter 
is. 1956júliusában az elkövetett tör
vénytelenségek miatt kizárták a 
pártból. 1957-ben 16 év börtönbün
tetésre ítélték, 1961-ben kegyelem
mel szabadult.

Farkas Vladimir (1925—?) magyar állam- 
védelmi tiszt, alezredes. Farkas Mi
hály fia. 1946 és 1955 között a po
litikai rendőrség tagja. 1956. októ
ber 5-én letartóztatták. 1957-ben 12 
év börtönbüntetésre ítélték, 1960- 
ban kegyelemmel szabadult.

Fazekas György (1914-1984) magyar 
újságíró. 1955-ben kizárták az MDP- 
ből. 1956 szeptemberében rehabili
tálták. 1956. november 4-én a jugosz
láv nagykövetségre menekült. 1956. 
nov. 23-án a Nagy-csoport többi tag
jával Romániába deportálták. 1958- 
ban 10 év börtönbüntetésre ítélték,
1962-ben kegyelemmel szabadult.

Fehér Lajos (1917-1981) magyar kom
munista politikus. 1947 és 1954 kö
zött a Szabad Föld felelős szerkesz
tője, majd 1955 májusáig főszerkesz
tője. 1956 novemberétől az MSZMP 
IIB és a PB tagja.



Féja Géza (1900-1978) magyar szocio- 
gráfus. 1956. október 31-én részt vett 
a Nemzeti Parasztpárt újjáalakításá
ban.

Fiijubin, Nyikolaj Pavlovics (1908-1983) 
szovjet diplomata 1955 és 1957 kö
zött Jugoszláviában nagykövet.

Fischer József (1901-1994) magyar szo
ciáldemokrata politikus. 1956 októ
berében részt vesz az MSZDP újjá
alakításában. 1956. november 3-4- 
én államminiszter.

Földes László (1914-2000) magyar kom
munista politikus. 1955 és 1957 kö
zött külkereskedelmi miniszterhe
lyettes.

Gáspár Sándor (1917-2002) magyar 
kommunista politikus, szakszerve
zeti vezető. 1946 és 1956 között az 
MKP, illetve az MDP KV tagja. 1956 
novemberétől az MSZMP KB tagja.

Georgijevic, Milán (1929-?) jugoszláv 
diplomata. 1956-ban a budapesti ju
goszláv követség első titkára.

Gerő Ernő (1898-1980) magyar kom
munista politikus. 1944 novembe
rében tér vissza Magyarországra 
Moszkvából. 1944-től az MKP, majd 
az MDP KV és PB tagja, 1948-tól az 
MDP KV főtitkárhelyettese, 1951 és 
1953 között a KV titkára. 1945 és 
1949 közölt közlekedési miniszter, 
majd 1952-ig államminiszter. 1952- 
től 1956. július 30-ig miniszterelnök- 
helyettes, 1953 és 1954 között be
lügyminiszter. 1956. július 18-tól ok
tóber 25-ig az MDP KV első titkára.

1956. október 28-án a Szovjetunió
ba menekült. 1962-ben kizárták a 
pártból.

Gheorghiu-Dej, Gheorghe (1901-1965) 
román kommunista politikus. 1952 
és 1955 között miniszterelnök, 1945 
és 1954 között a Román KP, illetve 
a Román Munkáspárt titkára, 1955- 
től haláláig a párt első titkára.

Gimes Miklós (1917-1958) magyar új
ságíró. 1955-ben kizárták az MDP- 
ből. 1956. október 30-tól a Magyar 
Szabadság szerkesztője, november 
4-e után pedig az illegális Október 
Huszonharmadika kőnyomatos szer
kesztője. 1956 decemberében letar
tóztatták, a Nagy Imre-perben ha
lálra ítélték és kivégezték.

Gomulka, Wladislaw (1905-1985) len
gyel politikus. 1943 és 1948 között 
a Lengyel KP főtitkára, 1951 és 1954 
között börtönben ül. 1956 októbe
rétől 1970-ig a LEMP KB első tit
kára, a PB tagja.

Grősz József (1887-1961) magyar ka
tolikus főpap, kalocsai érsek. 1951- 
ben koholt vádak alapján 15 év bör- 
tönbütetésre ítélték, 1956 májusá
ban amnesztiával szabadult.

Gyenes Antal (1920-1996) magjai'kom
munista politikus. 1956. október 27- 
től november 2-ig begyűjtési minisz
ter. 1956 novemberétől az MSZMP 
KB tagja.

Hammarskjöld, Dag (1905-1961) nor
vég diplomata. 1953 és 1961 között 
az ENSZ főtitkára.



Haraszti Sándor (1897-1982) magyar 
újságíró. 1945 után a Szabadság szer
kesztője, 1948-ban az MKP, majd az 
MDP KV Propagandaosztályának 
helyettes vezetője. 1951-ben konst
ruált perben halálra ítélték, de az 
ítéletet nem hajtották végre -  1954- 
ben szabadult. 1955-ben kizárták a 
pártból, 195(>ban visszavették. 1956. 
november 1-től az MSZMP IB tag
ja. 1956. november 4-én a jugoszláv 
nagykövetségre menekült, majd Ro
mániába deportálják. 1958-ban 8 
évi börtönbüntetésre ítélik, 1960- 
ban amnesztiával szabadult.

Hazai Jenő (1921—?) magyar kommu
nista politikus. 1949-től a néphad
seregben tölt be fontos beosztáso
kat. 1956 novemberétől a Szovjetu
nióban tartózkodik, 1957-ben tért 
vissza Magyarországra.

Hegedűs András (1922-1999) magyar 
kommunista politikus. 1948-tól az 
MDP KV országos átkára. 1950-től az 
MDP KV, 1951-től a PB tagja, 1950 
és 1951 között a KV titkára. 1952 és 
1953 között állami gazdasági, 1953 
és 1954 között földművelésügy i mi
niszter. 1953 júliusától a miniszter- 
tanács első elnökhelyettese, 1955 
áprilisától 1956. október 24-ig mi
niszterelnök. 1956. október 28-án a 
Szovjetunióba távozott.

Hidas István (1918—) magyar kommu
nista politikus. 1954 októberétől 
1956. október 24-ig miniszterelnök- 
helyettes.

Hodzsa, Enver (1908-1985) albán kom
munista politikus. 1943-tól haláláig 
az Albán Kommunista Párt főtitkára.

Horváth Imre (1901-1958) magyar dip
lomata. 1948 és 1956 között berlini, 
washingtoni, londoni, prágai követ. 
1956 júliusától október 31-ig kül
ügyminiszter. 1956. november 4-től 
a Kádár-kormány tagja, november 
7-től a külügyeket irányítja. 1957-től 
haláláig külügyminiszter.

Horváth Márton (1906-1987) újságíró, 
magyar kommunista politikus. 1945 
és 1950 között a Szabad Nép felelős 
szerkesztője. 1953. október 23-a után 
Nagy Imrét támogatta.

Hruscsov, Nyikita Szergejevics (1894— 
1971) szovjet politikus. Sztálin halála 
után 1953 szeptemberétől az SZKP 
KB első titkára, 1958-tól 1964-ig mi
niszterelnök is.

Illyés Gyula (1902-1983) magyar író, 
parasztpárti politikus. 1956 októbe
rében részt vett a Nemzeti Paraszt
párt újjászervezésében.

Jánosi Ferenc (1916-1968) lelkész, ma
gyar állami főtisztviselő, Nagy Imre 
veje. 1956 októberében Nagy Imre 
munkatársa a miniszterelnökségen. 
Tagja a jugoszláv követségre mene
kült, majd Romániába deportált 
csoportnak. 1958-ban 8 évi börtön- 
büntetésre ítélték, 1960-ban am
nesztiával szabadult.

Janza Károly (1914-2001) magyar hiva
tásos katonatiszt. 1951-től az MN 
Hadtápszolgálatának főnöke, altá-



bornagv és miniszterhelyettes. 1956. 
október 27-től 31-ig honvédelmi mi
niszter.

Kádár János (1912-1989) magyar kom
munista politikus. 1946 és 1951 kö
zött az MKP, illetve az MDP főtitkár- 
helyettese, KV-és PB-tag. 1951-ben 
koholt vádak alapján életfogytigla
ni börtönre ítélték, 1954-ben szaba
dult. 1956. július 18-án visszakerült 
a PB-be és a KV titkára lett. 1956. 
október 25-től az MDP első titkára, 
október 28-tól az Elnökség elnöke. 
Az 1956. november 1-jén megala
kult MSZMP IB tagja. 1956. október
30-tól november 4-ig a Nagy Imre- 
kormány államminisztere. 1956. no
vember 4-től a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány elnöke, 
1958-ig. 1961 és 1965 között minisz
terelnök. 1956 és 1985 között az 
MSZMP első titkára, 1985-től 1988- 
ig főtitkára, majd haláláig elnöke. 
1956 és 1989 között a KB, 1988-ig a 
PB tagja.

Kállai Gyula (1910-1996) magyar kom
munista politikus. 1945-től az MKP 
és az MDP KV tagja. 1951-ben koholt 
vádak alapján elítélték, 1954-ben sza
badult. 1956. november 4-e után az 
MSZMP KB és a PB tagja.

Kardelj, Edvard (1910 -1979) szlovén 
nemzetiségű jugoszláv politikus. 
1948 és 1953 között külügyminisz
ter, 1953 és 1963 között a szövetsé
gi kormány alclnöke. Tito mellett a 
jugoszláv pártvezetés második embe
re, vezető ideológusa.

Kelemen Gyula (1897-1973) magyar* 
szociáldemokrata politikus. 1948- 
ban koncepciós perben életfogytig
lani börtönre ítélik. 1956 októberé* 
ben az újjáalakult MSZDP főtitká* 
ra. 1956. november 3-4-e között á t  
lamminiszter.

KéthlyAnna (1889-1976) magyar szo
ciáldemokrata politikus. 1945 és 
1948 között az SZDP egyik vezetője. 
1954 és 1956 között házi őrizetben 
tartották. 1956. október 31-től az 
MSZDP elnöke, november 3-tól ál
lamminiszter. 1956 novemberében 
emigrált.

Király Béla (1912-) magyar .hivatásos 
katonatiszt. 1951-ben koncepciós 
perben elítélték, 1956 szeptemberé
ben szabadult. 1956. október 29-től 
a Forradalmi Katonai Bizottság ve
zetője, tagja a Forradalmi Honvé
delmi Bizottmánynak. 1956. októ
ber 31-től a főváros katonai parancs
noka, november 3-tól a Nemzetőr
ség parancsnoka. 1956 novemberé
ben emigrált.

Kiss Károly (1903-1983) magyar kom
munista politikus. 1951 és 1952 kö
zött külügyminiszter, 1952 és 1953 
között miniszterelnök-helyettes. 
1956. november 4-e után az MSZMP 
KB és az IB, illetve a PB tagja.

Kodály Zoltán (1882-1967) magyar ze
neszerző. 1956. november 3-tól az 
MTA Nemzeti Bizottságának elnö
ke, 1956. november 21-től a Magyar 
Értelmiség Forradalmi Tanácsának 
elnöke.



Kolisevski, Lazar (1914—?) macedón 
nemzetiségű jugoszláv politikus. 
1943 és 1963 között a Macedón KP 
titkára, 1945 és 1953 között a mace
dón kormány elnöke, 1953-tól a ma
cedón parlament elnöke. 1953 és 
1967 között a Jugoszláv Dolgozó 
Nép Szocialista Szövetségi Bizottsá
gának elnöke.

KónyaAlbert (1917-1988) mérnök, egye
temi tanár. 1956. július 30-tól októ
ber 31-ig oktatásügyi miniszter.

Konyev, Iván Sztyepanovics (1897-1973) 
szovjet marsall. 1955 és 1960 között 
a Varsói Szerződés fegyveres erői
nek főparancsnoka. 1952-től az SZKP 
KB tagja.

Kopácsi Sándor (1922-2001) magyar 
kommunista politikus. 1952 és 1956 
között Budapest rendőrfőkapitánya. 
1956. október 31-től a Forradalmi 
Honvédelmi Bizottmány tagja. 1956. 
november 5-én letartóztatták. 1958- 
ben életfogy tiglani börtönbüntetés
re ítélték, 1963-ban amnesztiával 
szabadult.

Kós Péter (1921—) vegyészmérnök, ma
gyar diplomata. 1956 májusától was
hingtoni követ és Magyarország ál
landó ENSZ-megbízottja. Erről a 
posztról Nagy Imre kormánya 1956 
október végén leváltotta.

Kossá István (1904-1965) magyar kom
munista politikus. 1956. október 27- 
től pénzügyminiszter, 1956. novem
ber 4-től a Forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány tagja.

Kovács Béla (1908-1959) magyar kis
gazdapárti politikus. 1945 és 1947 
között az FKGP főtitkára. 1947-ben 
letartóztatták és a Szovjetunióba 
hurcolták, 1955-ben tért vissza Ma
gyarországra. 1956 októberében a 
kisgazdapárt vezetőségének tagja, 
1956. október 26-tól 31-ig földmű
velésügyi miniszter, november 3-4- 
ig államminiszter.

Kovács István (1912-) magyar kommu
nista politikus. 1945 és 1956 között 
az MKP, illetve az MDP KV tagja,
1955 és 1956 között a PB tagja is.
1956 októberétől a Szovjetunióban 
tartózkodik, 1958-ban tért vissza Ma
gyarországra.

Kovács István (1917-2000) magyar hi
vatásos katonatiszt. A Szovjetunió
ban végzett katonai akadémiát. 
1956. október 31-től vezérkari fő
nök. A Tökölön tárgyaló magyar 
küldöttség tagjaként 1956. novem
ber 3-án a szovjetek letartóztatták. 
1958-ban 6 év börtönbüntetésre 
ítélték, 1960-ban amnesztiával sza
badult. 1990-ben rehabilitálták.

Köböl József (1909-2000) magyar kom
munista politikus. 1948 és 1956 kö
zött az MDP KB tagja. 1956. októ
ber 24-től a PB tagja, 1956. október
29-től a budapesú pártbizottság első 
titkára.

Kutijenő (1906-1984) magyar kommu
nista politikus. 1956 és 1959 között 
a belgrádi magyar nagykövetség első 
titkára.



Lascsenko, Pjotr Nyikolajevics (1910— 
1992) szovjet hadseregtábornok. 
1955 és 1957 között a Magyarorszá
gon állomásozó szovjet Különleges 
Hadtest parancsnoka.

LiuSao-csi (1898-1969) kínai politikus.
1949-től a Központi Népi Kormány 
elnökhelyettese, 1959 és 1968 kö
zött államelnök.

Losonczy Géza (1917-1957) magyar 
kommunista poliükus. 1951-ben kon
cepciós perben elítélik, 1954-ben 
szabadul. 1955 és 1956 között a Ma
gyar Nemzet munkatársa, majd fő- 
szerkesztője. 1956. okt. 31-től állam
miniszter. 1956. nov. 4-én ajugosz- 
láv nagykövetségen keres menedé
ket, majd Romániába deportálják. 
1957 ápriliásban letartóztatják, 1957 
decemebrében elhunyt a börtönben.

Lukács György (1885-1971) magyar fi
lozófus. 1949-ig a kommunista párt 
vezető ideológusa, ezután kiszorul 
a politikai életből. 1956. október 27- 
től november 2-ig népművelési mi
niszter. 1956. november 4-én a ju
goszláv nagykövetségen keres mene
déket, majd Romániába deportál
ják, ahonnan 1957 áprilisában tér
hetett vissza Magyarországra.

Malenkov, Georgij Makszimilianovics
(1902-1989) szovjet politikus. 1946 
és 1957 között az SZKP KB PB tagja, 
frakciós tevékenysége miatt 1957jú- 
niusában kizárták a pártból.

Maiéter Pál (1917-1958) magyar hiva
tásos katonatiszt. 1956. október 31- 
én a honvédelmi miniszter első he

lyettese, november 3-tól honvédel
mi miniszter. A Tökölön tárgyaló 
magyar küldöttség tagjaként 1956. 
november 3-án a szovjetek letartóz
tatták. 1958-ban a Nagy Imre-perben 
halálra ítélték és kivégezték.

Malinyin, Mihail Szergejevics (1899— 
1960) szovjet hadseregtábornok. 
1952-től haláláig a szovjet'fegyveres 
erők vezérkari főnökének helyettese.

Marosán György (1908-1992) magyar 
szociáldemokrata, majd kommunis
ta politikus. 1945 és 1948 között az 
SZDP PB tagja. 1948-tól az MDP KV 
és PB tagja. 1950-ben koholt vádak 
alapján elítélték, 1956 tavaszán szaba
dult 1956. november 4-e után állam
miniszter.

Mező Imre (1905-1956) magyar kom
munista politikus. A budapesti párt- 
bizottság titkára, 1956. október 30- 
án a Köztársaság téri pártház ostro
mánál veszti életét.

Micunovic, Veljko (1916-1983) jugosz
láv politikus, diplomata. 1956 már
ciusától 1958 októberéig Jugoszlá
via moszkvai nagykövete.

Mikojan, Anasztasz Ivanovics (1895— 
1978) szovjet politikus. 1937 és 1964 
között a kormány elnökhelyettese.

Milovanov, Milenko (1926-1956) ju 
goszláv diplomata. 1950 áprilisától 
állt diplomáciai szolgálatban, 1956 
augusztusától a budapesti jugoszláv 
követség harmadtitkára. 1956. no
vember 5-én a követséget körülvevő 
szovjet csaptok lövedékétől életét 
vesztette.



MindszentyJózsef (1892-1975) magyar 
katolikus főpap. 1945-től esztergomi 
érsek, Magyarország hercegprímá
sa. 1948-ban koncepciós perben élet
fogytiglani börtönbüntetésre ítélik, 
1956. október 31-én szabadult 1956. 
november 4-én az Egyesült Államok 
budapesti követségén keresett me
nedéket, ahol 1971-ig tartózkodott.

Molnár Erik (1894-1966) történész, ma
gyar kommunista politikus. 1948 és 
1949 között diplomata. 1950 és 1952 
között, majd 1956. október 31-től 
igazságügy-miniszter.

Münnich Ferenc (1886-1967) magyar 
kommunista politikus. 1946-tól 1949- 
ig Budapest rendőrfőkapitánya. 
1949 és 1956 között diplomata, 1956. 
augusztus 8-tól október 25-ig belgrá
di követ, illetve nagykövet. 1956. ok
tóber 27-től november 2-ig belügy
miniszter. 1956. november 4-től a 
Kádár-kormány miniszterelnök-he
lyettese, a fegyveres erők és a köz- 
biztonság minisztere. 1958 és 1961 
között miniszterelnök.

Nádor Ferenc (1924—?) magyar katona
tiszt. 1956-ban a légierő parancsno
ka. 1956. november 4-től Jovo Vuk- 
mirovic jugoszláv diplomata lakásán 
rejtőzködik. 1957-ben nyugállomány
ba helyezték.

Nagy Ferenc (1903-1979) magyar kis
gazdapárti politikus. 1945-től az 
FKGP elnöke. 1946-tól miniszterel
nök. 1947júniusában emigrált. 1957- 
től tagja a Magyar Forradalmi Ta
nács IB-nek.

Nagy Imre (1896-1958) magyar kom
munista politikus. 1945-ben föld
művelésiig}! miniszter, majd 1946- 
ig belügyminiszter. 1950 végétől 
élelmezésügyi, majd begyűjtési mi
niszter. 1952 végétől miniszterel
nök-helyettes. 1953. július 4-től 1955. 
április 18-ig miniszterelnök. 1955 
decemberében kizárták a pártból, 
1956 októberében visszavették. 1956. 
október 24-től november 4-ig mi
niszterelnök, az MSZMP IB tagja. 
1956. november 4-én a jugoszláv 
nagykövetségen keres menedéket, 
majd Romániába deportálják. 1957 
áprilisában letartóztatták, 1958-ban 
halálra ítélték és kivégezték.

Nehru, Jawaharlal (1898-1964) indiai 
politikus. 1950-től India miniszter- 
elnöke és külügyminisztere.

Németh László (1901-1975) magyar 
író. 1956 szeptemberétől a Magyar 
írók Szövetségének elnökségi tagja, 
október 31-én beválasztották a Pető
fi Párt vezetőségébe.

Nezvál Ferenc (1909-1987) jogász, 
kommunista politikus. 1956. októ
ber 26-a és 31-e között miniszter, 
1956 november-decemberben a 
helyreállítási kormánybiztosság mun
katársa.

Nógrádi Sándor (1894-1971) katona
tiszt, magyar kommunista politikus. 
1949 és 1956 között a néphadsereg 
politikai főcsoportfőnöke, 1955-től 
a honvédelmi miniszter első helyet
tese.



Nyers Rezső (1923—) közgazdász, ma
gyar politikus. 1956. július 30-tól ok
tóber 31-ig élelmiszeripari minisz
ter, majd közellátási kormánybiztos.

Petrovic, Dusán (1914-1977) jugoszláv 
politikus. 1953 és 1967 között a szerb 
képviselőház alelnöke, majd elnöke.

Péter Gábor (1906-1993) kommunista 
politikus. 1946-tól az ÁVO, 1948-tól 
az AVH vezetője. Tevékenyen része
se volt a koncepciós perek előkészí
tésnek. 1953-ban letartóztatták. 1957- 
ben 14 év börtönbüntetésre ítélték, 
1960-ban kegyelemmel szabadult

Pijade, Mosa (1890-1957) jugoszláv po
litikus. 1954-től a szövetségi par
lament elnöke.

Piros László (1917-) magyar kommu
nista politikus. 1950-től a Határőr
ség, 1953-tól az AVH parancsnoka. 
1954 júliusától 1956. október 24-ig 
belügyminiszter. 1956. október 28- 
án a Szovjetunióba távozott.

PiusXII. (1876-1958) olasz főpap, 1939- 
ben koronázták pápává. 1956. no
vember 5-én enciklikát adott ki a 
magyarországi események kapcsán.

Popovic, Koca (1908-1992) jugoszláv 
politikus. 1945 és 1953 között a JNH 
vezérkari főnöke, 1953 és 1965 kö
zött külügyminiszter.

Rácz Sándor (1933—) magvar munkás. 
1956. október 29-én beválasztották 
a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár 
munkástanácsába. 1956. november 
14-től a Nagy-budapesti KMT tagja, 
november 16-tól elnöke. 1956 de

cemberében letartóztatták, életfogy
tiglani börtönbüntetésre ítélték,
1963-ban amnesztiával szabadult.

Radosavljevic, Dobrivoje (1915—?) ju
goszláv politikus. 1953-tól a jugosz
láv kormány pénzügyminisztere.

Rajk Júlia (1914-1981) Rajk László fele
sége. 1946 és 1948 között a Magvar 
Nők Demokratikus Szövetségének 
főtitkára. 1949-ben koholt vádak 
alapján elítélték, 1954-ben szabadult. 
1956. november 4-én a jugoszláv 
nagykövetségen keres menedéket, 
majd Romániába deportálják. 1958- 
ban térhetett vissza Magyarországra.

Rajk László (1909-1949) magvar kom
munista politikus. 1945 és 1949 kö
zött az MKP, illetve az MDP KV és 
PB tagja. 1946 és 1948 között bel
ügyminiszter, majd külügyminisz
ter. 1949-ben koncepciós perben 
halálra ítélték és kivégezték. 1956- 
ban rehabilitálták és újratemették.

Rákosi Mátyás (1892-1971) magyar 
kommunista politikus. 1945-től az 
MKP, illetve az MDP főtitkára, 1953- 
tól 1956júniusáig főtitkára. 1945 és
1952 között államminiszter, minisz
terelnök-helyettes. 1952 és 1953 kö
zött miniszterelnök. 1956 augusztu
sától haláláig a Szovjetunióban élt.

Rankovic, Aleksandar-Leka (1909-1983) 
szerb nemzetiségű jugoszláv politi
kus. 1948 és 1953 között belügymi
niszter, a titkosszolgálat főnöke.
1953 és 1963 között miniszterelnök
helyettes, majd 1966-ig köztársasági 
alelnök. 1966-ban kizárták a pártból.



Révész András (1906-1996) jogász, ma
gyar szociáldemokrata politikus.
1950-ben koncepciós perben élet
fogytiglani börtönbüntetésre ítélték,
1955-ben szabadult. 1956 októberé
ben részt vesz az MSZDP újjáalakítá
sában. 1956. november 5-én Buda
pesten megsebesült.

Rónai Sándor (1892-1965) magyar szo
ciáldemokrata, majd kommunista 
politikus. 1956. november 7-től ke
reskedelmi miniszter, az MSZMP 
KB, IB és PB tagja.

Sepilov, Dmitríj Trofimovics (1905—?) 
szovjet politikus. 1956 júniusától 
1957 februárjáig külügyminiszter.

Sík Endre (1891-1978) magyar diplo
mata. 1954-től külügyminiszter-he
lyettes, 1958-tól külügyminiszter.

Sinka István (1897-1969) magyar költő. 
1956. október 31-én részt vett a Nem
zeti Parasztpárt újjáalakításában.

Siroky, Viliam (1902-1971) csehszlovák 
politikus. 1953 és 1963 között kül
ügyminiszter.

Soldatic, Dalibor (1909—?) jugoszláv 
diplomata. 1953-tól állt a budapes
ti jugoszláv követség élén. 1956 ok
tóberében visszahívták, december 
elején utazott el Budapestről.

Szabó Gergely (1921—) vegyészmérnök, 
magy ar kommunista politikus. 1953 
és 1955 között nehézipari, majd ve
gyipari miniszterhelyettes. 1956. ok
tóber 31-ig vegyipari miniszter.

Szabó István, B. (1893-1976) magyar 
kisgazdapárti politikus. 1945-től az

FKGP PB tagja, 1947-ben kilépett a 
pártból. 1956. október 30-tól a Kis
gazdapárt IB tagja. 1956. november 
2—4-ig államminiszter. 1957-ben le
tartóztatták, 3 év börtönbüntetésre 
ítélték, 1959-ben szabadult.

Szabó János (1897-1957) gépkocsiveze
tő, felkelő. 1945 és 1949 között a 
kommunista párt tagja. 1956. októ
ber 25-től a Széna téri felkelőcso
port tagja, majd vezetője -  „Szabó 
bácsi”. 1956. november 19-én letar
tóztatták, 1957-ben halálra ítélték 
és kivégezték.

Szaksits Árpád (1888-1965) magyar szo
ciáldemokrata, majd kommunista 
politikus. 1948 és 1950 között köz- 
társasági elnök. 1950-ben koholt vá
dak alapján életfogytiglani börtön- 
büntetésre ítélték, 1956 márciusá
ban szabadult. Az 1956-os forrada
lom idején a nyugalom megőrzésé
re szólított fel.

Szalai Béla (1922-) magyar kommunis
ta politikus. 1953-tól 1956 októberé
ig az MDP KV tagja.

Szántó Zoltán (1893-1977) magyar 
kommunista politikus. 1947 és 1956 
között diplomata. 1956 októberében 
az MDP PB és az Elnökség tagja, 
majd tagja az MSZMP IB-nek. 1956. 
november 4-én a jugoszláv nagykö
vetségen keres menedéket, majd 
Romániába deportálják. 1958-ban 
tért vissza Magyarországra.

Szénási Géza (1919-1979) magyar jo 
gász. 1945-től az MKP tagja. 1956. no
vember 16-tól a Magyar NK legfőbb



ügyésze: tevékenyen részt vett a forra
dalom leverését követő megtorlás
ban.

Szeröv, Iván Alekszandrovics (1905— 
1990) szovjet állambiztonsági veze
tő. 1954 és 1958 között a KGB-t irá
nyítja. 1956. október 24-től szemé
lyesen irányítja a szovjet állambiz
tonsági szervek tevékenységét Ma
gyarországon.

Szigethy Attila (1912-1957) magyar pa
rasztpárti politikus. 1956. október
30-tól a Dunántúli Nemzeti Tanács 
elnöke. 1957 májusában letartóztat
ták, vizsgálati fogságban öngyilkos
ságot követett el.

Sztálin, (Dzsugasvili) Joszif Visszariono- 
vics (1879-1953) szovjet politikus. 
1922 áprilisától az SZKP KB titkára, 
majd főtitkára. 1941 márciusától a 
Népbiztosok Tanácsa, majd a mi
nisztertanács elnöke. 1941 és 1945 
között az Állami Védelmi Bizottság 
elnöke és a Legfelsőbb Parancsnok. 
1941 és 1946 között a Szovjetunió 
hadüg)i népbiztosa.

Szuszlov, Mihail Andrejevics (1902-1982) 
szovjet politikus. 1949-től az SZKP KB 
titkára, a párt vezető ideológusa.

Tamási Áron (1897-1966) magyar író. 
1956 szeptemberétől a Magyar írók 
Szövetségének elnökségi tagja, októ
berben a Petőfi Párt vezető testüle
tének tagja.

Tánczos Gábor (1928-1979) magyar ta
nár. 1956-ban Nagy Imre környezeté

hez tartozott. 1956. november 4-én 
a jugoszláv nagykövetségen keres 
menedéket, majd Romániába de
portálják. 1958-ban 15 év börtön- 
büntetésre ítélik, 1962-ben amnesz
tiával szabadult.

Tausz János (1911-1988) magyar szo
ciáldemokrata, majd kommunista 
politikus. 1950 és 1956 között bel
kereskedelmi miniszterhelyettes, 
1956. október 31-ig miniszter.

Tildy Zoltán (1889-1961) magyar kis
gazdapárti politikus. 1945 és 1946 
között az FKGP vezetője. 1945 no
vemberétől miniszterelnök, 1946 
februárjától 1948. augusztus 3-ig 
köztársasági elnök. 1956 májusáig 
házi őrizetben tartották. 1956. ok
tóber 27-től államminiszter. 1957 
májusában letartóztatták, 6 év bör
tönbüntetésre ítélték, 1969-ban am
nesztiával szabadult.

Tóth Lajos (1917—) hivatásos magyar 
katonatiszt. 1954-től 1956. október
31-ig vezérkari főnök, október 5-től 
miniszterhelyettes is.

Újhelyi Szilárd (1915-1996) magyar 
kommunista politikus. 1949-től a 
Magyar Rádió vezérigazgató-helyet
tese. 1951-ben koholt vádak alap
ján elítélték, 1954-ben szabadult. 
1956-ban Nagy Imre környezetéhez 
tartozott. 1956. november 4-én aju- 
goszláv nagykövetségen keres me
nedéket, majd Romániába depor
tálják. 1958-ban tért vissza Magyar- 
országra.



Vas Zoltán (1903-1983) magyar kommu
nista politikus. 1956-ban Nagy Imre 
munkatársa. 1956. november 4-én a 
jugoszláv nagykövetségen keres me
nedéket, majd Romániába deportál
ják. 1958-ban tért vissza Magyaror
szágra.

Vásárhelyi Miklós (1917-2001) magyar 
újságíró. 1955-ben kizárták az MDP- 
ből. 1956. november 1-től a Nagy 
Imre-kormány sajtófőnöke. 1956. 
november 4-én a jugoszláv nagykö
vetségen keres menedéket, majd 
Romániába deportálják. 1957 ápri
lisában letartóztatták, 5 év börtön- 
büntetésre ítélték, 1960-ban am
nesztiával szabadult.

Vég Béla (1922-) magyar kommunista 
politikus. 1953-tól 1956. október 24- 
ig az MDP KV titkára.

Veres Péter (1897-1970) magyar pa
rasztpárti politikus. 1945 és 1949 kö
zött a Nemzeti Parasztpárt elnöke. 
1954 áprilisától 1957 áprilisáig a 
Magyar írók Szövetségének elnöke.

Vidic, Dobrivoje (1918-?) jugoszláv dip
lomata. 1953 és 1956 között Jugosz
lávia moszkvai nagykövete, 1956 ta
vaszától külügyminiszter-helyettes.

Vukmanovic, Svetozar-Tempó (1912-?) 
jugoszláv politikus. 1945 után honvé
delmi miniszterhelyettes, 1953 és 
1958 között a szövetségi kormány 
alelnöke.

Zsukov, Georgij Kosztantyinovics (1896— 
1974) szovjet marsall. 1955 és 1957 
között honvédelmi miniszter.
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Az 1950-es évek derekán a mindinkább elteijedő rádió mellett a Magyar Szó jelentős 
szerepet játszott a vajdasági magyarság mindennapi tájékoztatásában a bel- és külföld 
eseményeiről. A napilapban közölt hírek a korabeli lehetőségekhez képest igen megbíz
ható és nagyszámú hírforrásból származtak. A jugoszláv távirati iroda mellett egyéb ha
zai hírforrásokra is támaszkodtak, továbbá átvették a szerbhorvát lapok -  elsősorban a 
Borba -  cikkeit is. Külföldről a keleti blokk távirati irodái (MTI, TASZSZ, CSTK, PAP) 
és a nyugati hírügynökségek (Reuters, AFP), valamint saját tudósítói látták el friss hírek
kel a lapot. Mindez hozzájárult -  a párt által diktált és megkövetelt cenzúra ellenére -, 
hogy az olvasók sokrétű, és a lehetőségekhez mérten tárgyilagos tájékoztatásához jussa
nak. így volt ez az 1956-os magyarországi események során is: a Magyar Szó újságírói tet
ték a dolgukat a terepen, a szerkesztők pedig a szerkesztőségbe beérkezett hírek alapján 
készítették a lapot. A magyarországi események nyomon követésében az újságíróknak 
nagy segítséget nyújtottak a budapesti rádió híradásai, attól függően, hogy éppen ki bir
tokolta a Rádiót.

A Magyar Szó -  és más jugoszláv lapok -  szemléletmódja az 1956-os magyarországi 
eseményekről jelentősen különbözött akár a szocialista, akár a kapitalista országok szem
léletétől. Ez elsősorban a korabeli Jugoszláviának a világban elfoglalt sajátos helyzetére, 
illetve a szocializmus építésének sajátos jugoszláv útjára vezethető vissza. Úgy véltük, eb
ből a sajátos helyzetből, szemléletből és meglátásból fakadó újságcikkek manapság is ér
dekesek lehetnek. Arra is fény derülhet: a nagyvilág mely híreiről -  konkrét esetben az
1956-os forradalomról -  mit tudhatott meg a Vajdaságban élő magyarság.


