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FEJA GÉZA 

Uj nem&Gtes&me 
Forradalmunk olyan nemzetet 

teremtett , aminőt legmerészebb 
álmainkban sem reméltünk. Ezzel 
párhuzamosan újjá kell születnie 
a nemzeteszmének is. A Horthy-
korszak nemzeteszméjét nem tud
tuk vállalni, ám távolról sem 
azért, mintha a nemzeti érzés és 
tudat megfogyatkozott volna ben
nünk. A Horthy-korszak nemzeti 
gondolata azonban egy idejét múlt , 
korhadt , élősdi jellegű felépít
mény uralmát jelentette a nép 
döntő többségének kizárásával. 
Azután a sztálini korszak követke
zett, a fogalmak egyetemes hami
sításának a kora. Ez a korszak is 
kereskedett a nemzeti gondolattal. 
Például az irodalomtól sztálini 
tar ta lmat követelt ugyan, de meg
engedte, sőt jószívvel vette, 
amennyiben ezt a tar ta lmat „nem
zeti formában"' hozta nyilvánosság
ra. A Sztálint l írában dicsőítő írók 
műveiket tehát bízvást í rhat ták 
ősi magyar versformában. A fo
galmak ilyen általános megbecste-
lenítése után nyilván a fogalmak 
újjáteremtése a legfőbb felada
tunk. 

A nemzeti gondolat azt jelenti, 
hogy életünk minden vonatkozá
sában állandóan a magyarság egé
szét vesszük figyelembe. A nem
zeti gondolatban a tényleges nem
zet egészének kell találkoznia és 
összeforrni a. JDe éppen ezért, hogy 
ez a kívánt nemzeti egység létre
jöhessen, elsősorban azoknak az 
osztályoknak a sorsát kell szívün
kön viselnünk, melyek a múltban 
csupán a nemzeti élet terhét hor
dozták, tehát a parasztságét és a 
munkásságét. A sztálini korszak 
felszámolásában elsőrangú szere
pe van ennek a két osztálynak. A 
parasztság érdemeiről ma méltat
lanul és igazságtalanul keveset 
beszélnek. Igaz, a parasztság küz
delme nem lehetett látványos, 
mer t passzív ellenállásban nyilvá
nult meg. De vi tathatat lanul pa
raszti ellenállás volt kezdettől a 
legerősebb, legegységesebb harc 
Rákosi Mátyás diktatúrájával 
szemben. A falvakban és tanyá
kon szétszórt parasztság teljesen 
magára hagyatva szenvedte a ter
ror félelmetesen gazdag változa
tait. Egyre sűrűbben találkoztunk 
idegbeteg parasztokkal. Először 
esett meg talán egész történel
münk folyamán, hogy a parasztok 
éhezve arat tak, volt idő, midőn 
sokhelyütt még kenyér sem jutott 
az aratóknak. A végrehajtóknak 
szinte hóhéri feladatokat kellett 
teljesíteniük. A parasztok a pasz-
szív ellenállást mégis töretlenül 
foltyatták. 

A sztálini rendszer megbukta
tásában azonos érdeme van a 
munkásságnak is. A magvai: mun
kásság helytállása annál kiemel
kedőbb, mer t a Horthy-korszak
ban valósággal kizárták a nemzet 
köréből, és idegen elemként kezel
ték. Ez a munkásság, mely a regi 
„nemzettől ' ' semmit sem kapott, és 
a nemzeti életnek csak a terheit 
viselte, tanúságot tett a forrada
lomban mély nemzeti érzéséről. A 
magyar munkásság nemzeti öntu
data és áldozatkészsége nélkül 
nem győzött volna szabadsághar
cunk. Mindezt tudjuk, és soha sem 
feledjük, midőn a parasztság jus
sáért küzdünk. Mert az utóbbi, a 
mi elsőrangú feladatunk, de fel
adatunkat nem elszigetelten, nem 
túlméretezve, hanem az új nem
zeteszme egészében kívánjuk tel
jesíteni. 

Midőn a népi írók csapata a har
mincas évek elején összeverődött, 
a szegényparasztság egészen elha
gyottan, szószóló és megfelelő po
litikai szervezettség nélkül tengő
dött. 

Felismertük a paraszti élet egé

szének válságát, de mindenekfelett 
a szegényparasztok ügyét tet tük 
magunkévá, mert az ő életük volt 
a legembertelenebb ezen a földön. 
A parasztkérdés most ismét elő
térbe nyomul. Itt az ideje, hogy 
felemeljük szavunkat. Földet nem 
adunk vissza. A földreform már 
az 1848-as jobbágyfelszabadítás 
idején történelmi szükség volt, s 
eléggé sokáig odázta a nagybirto
kos osztály nemcsak a parasztság, 
hanem az egész nemzet mérhetet
len kárára. A nagybirtokos osztály 
történelmi bűneiért vezekel, tehát 
jóvátételre ne számítson. Termé
szetesen újjárendezésre szorul az 
egész magyar földkérdés. A pa
rasztságnak szabadon kell dönte
nie sorsáról, de ennek a döntésnek 
nem lehet, és nem szabad a sze
gényparasztság kárára történnie, 
ha nem akarunk újabb nemzeti 
tragédiába zuhanni . Nem egyez
hetünk bele abba, hogy ismét cse
léd, földönfutó, emberpiacon 
ácsorgó, éhkoppon tengődő nap
számos legyen a szegényparaszt
ból. 

Az új nemzeteszme a dolgozó 
osztályok egyenrangúságára épül. 
Egyik sem nyomulhat előre a má
sik rovására, de ugyanakkor má
sodik vonalba sem szorítható. Az 
egységnek azonban a társadalmi 
osztályokon bévül is meg kell va
lósulnia. 
*"A Horthy-korszakban az erő
szak, a Rákosi-korszakban pe
dig megint az erőszak tar tot
ta össze a különben széttöredezett 
parasztságot. Valamennyien elvet
jük és elítéljük a Rákosi-korszak 
parasztpolitikájál, de a Horthy-
korszakhoz sem akarunk vissza
térni, sőt még közeledni sem. Nem 
hagvhatjuk helybe a lefolyt tíz 
esztendő jogtiprásait. de „restau
rációra" sem gondolhatunk, Lgy 
vélem: olvan ha tá r t kell szabnunk 
a kisbirtoknak, melyet egy család 
a maga erejével meg tud művelni. 
A múltban is ilyen parasztbirtok 
volt az eszményünk. A törpebir
tokot pedig fokozott méri ékben te
rí tsük a belterjes termelés útjára. 
De mindez nem elegendő. A pa
raszti életforma további szélesíté
sére, bővítésére törekszünk. A leg
nagyobb gonddal és szakértelem
mel építsük a szabad társuláson 
alapuló szövetkezeti rendszert a 
paraszti élet minden vonalán. A 
írezőgazdasági ipart szövetkezeti 
•úapon juttassuk feltétlenül a pa
rasztság kezére. A maga vonalán 
vegyen részt parasztságunk az 
iparban és a kereskedelemben is. 
A szabad társuláson alapuló szö
vetkezeti rendszer és a belterjes 
gazdálkodás többrétűvé alakítja 
majd a paraszti életet, és lefokoz
za a múlt egyoldalú földéhségét. A 
földéhség bizonyos fokon túl a 
külterjes gazdálkodásnak és a pa
raszti élet egyrétűségének volt a 
következménye. Fel kell szabadí
tanunk parasztságunkat régi élet
formájának kötöttségeiből, és egy
oldalúságából is. És ebben a nagy 
átalakulásban az egykori birtokos 
parasztságnak egyenrangú félként 
kell fogadnia azt a szegényparaszt-
ságet, melynek sokszázados jogos 
követelései vannak a nemzettel 
szemben, és adósai vagyunk vala
mennyien, mert legtöbbet szenve
dett.. i 

Biztatást küldünk Magyarhon 
szegényparasztjainak. Éret tük har
coltunk ifjú éveinkben. Hiába 
őszült meg fejünk, hiába szántott 
mély barázdákat arcukon a zord 
idő. A régi ifjúi hévvel és hűség
gel hordozzuk ügyüket. Erre köte
lez bennünket vezércsillagunk, a 
megújhodott nemzeti eszme. 

Hlegalakult az új kormány 
Szombaton délelőtt átalakult a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa. 

Az új kormány névsora a következő: Nagy Imre miniszterelnök és külügyminiszter, Malétcr 
Pál honvédelmi miniszter. ÁHamminiszterek: Tiltly Zoltán, Kovács Béla, Losonczy Géza, Kádár János, 
Kéthly Anna, Kelemen Gyula, Fischer József, D. Szabó István, Bibó István és Farkas Ferenc. A kor
mányban Bibó István és Farkas Ferenc a Petőfi Pár t delegáltjai. 

Nagyfentosságú tanácskozás 
a magyar és szovjet vegyesaizeftság között 

Mint ismcrelcs, a magyar kor- ' nul kezdjen tárgyalásokat. Az Üj 
mány javasolta, hogy a magyar és Magyarország értesülése szerint a 

ment épületébe és azonnal meg
kezdte tárgyalásait. — A tanács
kozásokat a déli órákban felfüg-

a szovjet kormány kiküldötteiből szovjet vegyesbizottság ma a déli ; g e s z t e t t é k é s információnk szerint 
álló vcgyesbizoltság haladéktala- i órákban érkezett meg a parla- i az esti órákban tovább folytatják. 

A kínai kormány szerint a magyar nép 
követelései teljesen helytállók 

Mint már tegnapi számunkban el
sők közt közöltük, a Kínai Népköz
társaság kormánya elítélte a Szov
jetunió fegyveres beavatkozását a 
magyar forradalom ügyébe. Az azóta 
érkezett részletesebb jelentéseket az 
alábbiakban ismeri etjük: 

Az Uj-Kína hírügynökség jelenté
se szerint, a Kínai Népköztársaság 
„úgy i-éii, hogy az öí eh', még pedig 
az állami szuverenitás és a területi 
épség tiszteletben tartása, a meg nem 
támadás, az egymás belügyeibe való 
be nem avatkozás, az egyenjogúság, 
lalaminl a békés egymás mellett 
élés kell, hogy az egész világ orszá
gai közölt a kölcsönös viszony meg

teremtésének és fejlesztésének alap
ja legyen". A továbbiakban a közle
mény megállapítja, hogy a Kínai 
Népköztársaság véleménye szerint 
a legutóbbi események során 
a lengyei és a magyar nép kö
vetelte a demokrácia a független
ség, és az egyenlőség szilárdítását és 
a nép anyagi jólétének fokozását a 
termelés fejlesztése alapján és úgy 
véli, hogy ezek a követelések telje-

| sen helyese:-. Kzek keilo Kijg'égitésf 
nemcsak a népi demokratikus reftd 
szilárdítását ísegiti elő ezekben az or
szágokban, hanem a szocialista or
szágok- közti összetartást is kedve
zően befolyásolja. 

A kínai nyilatkozat hangsúlyozza 
még, hogy eddig súlyos hibák tá
madtak a szocialista országok egy
másközti viszonyában és ezek a hi
bák, jellegüket tekintve a burzsoá 
sovinizmussal és a nagyhatalmi so
vinizmussal egyenlőek. Példaként 
említi a kínai deklaráció a Jugoszlá
via elleni, 1948—49-ben indított haj
szát, valamint a mostani események
kel kapcsolatos szo". jet magatartást. 

A kínai nyilatkozat minden bi
zonnyal az elmúlt napok egyik leg
fontosabb eseménye s a világos kínai 
állásfoglalás az egész világ előtt bi
zonyítja ügyünk igazságát. 

A lengyei ifjúság követeli 
a szovjet csapatok kivonását 

Magyarországról 
A Lengyel Ifjúsági Szövetség Köz

ponti Bizottsága szombaton kinyil
vánította: támogatja a magyar sza
badságmozgalomnak azt a követelé
sét, hogy a szovjet fegyveres erők 
vonuljanak ki Magyarországról. A 
lengyel ifjúsághoz intézett levelében 
a többi között megállapította: 

„Magyarország nagy nemzeti tra
gédia színhelyévé vált. A szovjet csa
patok beavatkozása még bonyolul
tabbá tette a helyzetet. Teljes mér
tékben támogatjuk a magyar nép
nek, az ifjúságnak azt a követelését, 
hogy a szovjet csapatok vonuljanak 
ki Magyarország területéről. Az a vé
leményünk, hogy minden népnek, a 
magyar népnek is magának kell dön
tenie sorsáról!" 

Tisztogatás \ 
a Földművelésügyi Minisztériumban 

— V e t ő m a g o t k ü l d e n e k a f a l v a k b a — 
A Földművelésügyi Minisztérium

ban is megalakult a Forradalmi 
Nemzeti Bizottmány. Elnöke: Somodi 
litván. A Forradalmi Nemzeti Bi
zottmány lefoglalta a minisztérium 
káderanyagát. Ugyanakkor őrizetbe 
vétette Rákosi Mátyás sógorát, 
Csillag Miklóst. 

Somodi István kérdésünkre el
mondta, hogy a Földművelésügyi Mi
nisztérium vidéki értesülései szerint 
a parasztság a kenyérgabona-terület 
40 százalékát, egymillió-háromszáz
ezer katasztrális holdat már beve
tett. A parasztság mindenütt szánt 
és vet. Legutóbb a Földművelésügyi 
Minisztérium több vagon búzát szál
líttatott Csongrád és Békés megyébe, 
miután nem volt elég vetőmag. So
modi István elmondta, hogy vidé

ken a traktorok nem kapnak elegen
dő üzemanyagot, s ez akadályozza a 
szántási és vetési munkákat. A ter
melőszövetkezeti csoportokkal kap
csolatban kifejtette, hogy a Földmű
velésügyi Minisztériumnak az az ál
láspontja, hogy aki ki akar. lépni a 
csoportból, kiléphessen. A Földmű
velésügyi Minisztérium már utasítot
ta megyei szerveit, hogy a tagosítá
sokat azonnal hagyják abba, s ne 
zaklassák toyább az egyéni parasz
tokat. " _ . . . ; • • 

A Földrrifűyélésügyi Minisztérium 
legfontosabb feladata ma — mondot
ta a nemzeti bizottmány elnöke —, 
hogy parasztságunk vethessen. Ahol 
nincs vetőmag, oda a megyei igazga
tóságaink az elkövetkezendő napok
ban vetőmagot jut tatnak 

A Biztonsági Tanács 10:1 arányban 
a magyar ügy megvitatása mellett szavazott 

New Yorkban pénteken magyar 
időszámítás szerint este 11 órakor 
rendkívüli ülésre hívták össze a Biz
tonsági Tanácsot, hogy foglalkozzék 
a magyarországi (helyzettel. Erre az
után került sor, hogy csütörtök éjjeli 
jelentések szerint új szovjet egysé
gek léptek Magyarország területére. 

Henry Cabot Lodge amerikai 
nagykövet a Szovjetunió magyaror
szági katonai beavatkozását meg
döbbentünknek minősítette és kije
lentette, hogy az ENSZ nem lehet 
tétlen szemlélő. 

A Biztonsági Tanács sürgősen ösz-
szehívott ülésén Szoboljev szovjet 
küldött sikertelenül igyekezett meg
akadályozni a magyarországi helyzet 
megvitatását. A tanács 10:1 arány
ban megszavazta az ügy tárgyalását. 
Ez azt jelenti, hogy egyedül a Szov-
jetvnW) szavazott a magyar ügy meg
vitatása ellen. 

Lodge, az Egyesült Államok kép
viselője kijelentette, a tanács nem 

hagyhatja figyelmen kívül a Ham-
mar&kjöld főtitkárihoz csütörtökön 
érkezett felhívást, amelyben Nagy 
Imre miniszterelnök azt kérte, hogy 
az ENSZ védelmezze Magyarország 
újonnan kinyilvánított semlegességét. 
Hangoztatta, hasznos lenne, ha a ma
gyar kormány külön megbízottat kül
dene New Yorkba a vitán való rész
vételre. (A nyugati küldöttek ugyanis 
már a korábbiakban kétségbe vonták 
a Magyarország képviselőjeként sze
replő Szabó János megbízólevelének 
hitelességét. Lodge amerikai küldött 
azt kívánta, hogy Nagy Imre küldjön 
valakit közvetlenül Budapestről, aki 
nemcsak elsckézből szolgáltat adato
kat, hanem akinek Nagy Imre iránti 
lojalitásában hinni is lehet.) 

Emilió Nunez-Portuondó, kubai 
küldött indítványozta: 

1. Haladéktalanul szólítsák fel a 
Szovjetuniót, hogy vonja ki csapatait 
Magyarország területérő!. 

2. Ismerjék el a magyar népnek 

elvitathatatlan jogát, hogy tetszése 
szerinti kormányíormát válasszon. 

3. A Biztonsági Tanács állítson i'el 
bizottságot, amely ellenőrizné azok
nak az intézkedéseknek végrehajtá
sát, amelyeknek célja a magyar nép 
nemzeti függetlenségének biztosítása. 

Anglia képviselője. Sir Pierson 
Dixon kijelentette, hogy a közép
keleti helyzet nem feledtetheti el a 
(magyarországi eseményeket. Annak 
a reményének adott hangot, hogy a 
szovjet kormány végű] is rá fog jön
ni: a fegyveres beavatkozás politikája 
megbukott. Hangoztatta, Nagy-Bri
tannia örömmel üdvözölte Nagy Im
rének azt a nyilatkozatát, hogy ha
zája kilép a varsói szerződésből, és 
az a szándéka, hogy semleges nem
zet legyen. 

Franciaország küldötte, Louis de 
Guiringaud kijelentette: most már 
nyilvánvaló, hogy külföldi beavatko
zás történt 



Nagy Imre miniszterelnök üzenete 
Dag Hammarskjöldnek 

' 

A-z ENSZ főtitkáránék, Dag Ham-
tnarskjöld úrnak, 

New York. 
Excellenciás Uram! 
A Magyar Népköztársaság Minisz

tertanácsának elnöke, mint megbízott 
külügyminiszter az alá'bbi kiegészítő 
információkat kívánom Excellenciád 
tudomására hozni: 

November 1-i üzenetemben onár 
említettem, hogy újabb szovjet kato
nai alakulatok vonultak be Magyar
országra, s hogy erről a magyar kor
mány értesítette a szovjet nagyköve
iét, felmondta a varsói szerződési, 
tá-nyilat-koztatta Magyarország semle
gességét és az ENSZ-hez fordult, az 
ország semlegességének garantáló.-
sara. 

November 2-án a Magyar Népköz-
tái'saság kormányához újabb, pontos 
értesülések, honvédség; jelentések ér. 
kéziek, amelyek szennt jelentős szov
jet egységek lépték át az ország ha
táfát, Budapest felé vonulnak és út
közben birtokukba veszik a vasút
vonalaival, vasútállomásokat, vasúti 
biztosító berendezéseket slb. Jelen
tések érkeztek arról is, hogy Nyugat-
Magyarország területén kelet-nyugat 
irányú szovjet csapatmozdulatok ta
pasztalhatók. 

Fentiek alapján a magyar kormány 

[szükségesnek tartotta, hogy tudomá-
i sara hozza a budapesti szovjet nagy-
j követségnek és a Budapestre akkre-
; ditált külképviseleteknek a népköz-
i társaságunk ellen irányuló lépéseket. 
' A Magyar Népköztársaság kormánya 
; egyben 'konkrét javaslatot tett a 
; szovjet 'kormánynak a Magyarorszá-
! gon állomásozó szovjet csapatok visz. 
i szavonására, valamint a varsói 
. egyezmény felmondásának végrehaj
tására vonatkozó tárgyalások szín 

i helyére és 'közölte a magyar kor-
; mánykiildöttség tagjainak névsorát. 

A magyar kormány ezen túlme-
' nőén javaslatot tett a budapesti szov-
| jet nagykövetségnek: alakítsanak ve-
: gyes bizottságot a szovjet csapatok 
.kivonásának előkészítésére. 

Kérem Excellenciádat, szólítsa fel 
: a nagyhatalmakat Magyarország 
! semlegességének elismerésére és uta-
j sítsa a Biztonsági Tanács a szovjet 
i és a magyar kormányt a tárgyalások 
I azonnali megkezdésére. Kérem Ex-
'• cellenciádat, ismertesse a Biztonsági 
: Tanács tagjaival a fentieket és fo-
| gadja őszinte nagyrabecsülésem ki
fejezését. 

Nagy Imre, 
a Magyar Népköztársaság Miniszter
tanácsának elnöke és meghatalmazott 

külügyminiszter. 

Hamvas Endre csanádi püspök 
Tildy Zoltánnál 

Tildy Zoltán államminiszter fogad
ta Hamvas Endre csanádi püspököt. 
Tájékoztatta őt az ország helyzetéről, 
az eddigi fejleményekről, a nemzeti 
kormány tevékenységéről és a leg
közelebbi feladatokról. 

Hősi halottakat temették 
Pesterzsébeten 

Civil az útkeresztezásen 
Két hét óta elszoktunk tőle: nincs 

; piros lámpa, zöld lámpa, sípjel, nem 
] írják fel és nem bírságolják meg a 

siető járókelőt, ha véletlenül átsza
lad a sárga jelzésen. Két hét óta csak 

i megyünk, keresztül-kasul az utcá-
' kon, tereken, ki merre lát. Különö-
; sen nagy a tolongás a körúti átjá

róknál. 
Ma új színnel gazdagodott a 

Nagykörút. A Nemzeti Színház 
! előtt, egy zöld lódenkabátos ember 
! kiállt az utca közepére. Csak úgy 

magánszorgalomból, senki sem biz-
| ta meg. Karszalagja sincs. S a kö-
| zönség, bármilyen furcsán is hang-
j zik, engedelmeskedik neki. Nyugod

tan vár, amíg jelzést kap, s aztán 
sietve átmegy a túlsó oldalra. Nincs 
tolongás, nincs fejetlenség. 

Ez a kis eset is azt bizonyítja: 
mindenki hőn óhajtja, kívánja és 
várja már a rendet. Intézkedjenek 
hát az illetékesek, hogy legalább a 
nagy forgalmú utcakereszteződések
nél hivatalosan is vegyék át az irá
nyítást az erre kijelölt karhatalmi 
szervek. (i.) 

Győrbe, Komáromba, Bicskére, Hatvanba, Miskolcra, 
Kunszentmiklósra, Székesfehérvárra, Szolnokra, 

Szabolcsba már közlekednek Builapestről a vonatok 
?#«» r<>ff*fi'Í megindult a csvpvli yyursvasúl 

Mint tegnap már jeleztük, a mai 
napon több személyvonatjárat indult 
meg Budapestről vidéki nagy váro
sokba és vissza. A vasút sok terüle
tén folyik már a munka, a vasú-
tasság megkezdte a teheráru szerel
vények tolatását, összeállítását, hely
reállítják a megrongált pályateste
ket, váltókat. Ma reggel a tegnapi
nál is több vasutas állott szolgálat
ba, hogy elősegítse a teljes vasúti 
közlekedés megindítását. 

Beszéltünk a budapesti MÁV igaz
gatóság fömenetirányítójával: Hor
váth Ede íöintézővel, aki a követ
kezőket mondotta a Budapestről vi
dékre és vissza irányuló közlekedés
re vonatkozólag: 

— Már tegnap 55 személyvonat 
közlekedett a budapesti igazgatóság 
területén. A vonatok közlekedési tá
volsága 70—100 km volt. 

A mai napon minden Budapest
ről kifutó jelentős vonalon meg

indul a közlekedés. 
Az egyes vonalakon 3—4 pár sze
mélyvonatot indítunk. A hegyeshal
mi vonalon 6 pár személyvonat in

dul. A vonatok egyelőre ele írt me
netrend nélkül közlekednek, a sza
bályszerű menetrend kialakításán 
most dolgozik a budapesti igazgató
ság. 

A budapesti és vidéki utazni szán
dékozók tájékoztatására közöljük, 
hogy ma a következő vonatpárok in
dulnak Budapestről vidéki városok
ba és vissza: a Kelenföldi-pályaud
varról Győrbe, Komáromba és Bics
kére, a Keleti-pályaudvarról Hat
vanra és Miskolcra, a Déli-pályaud
varról Székesfehérvárra, a Keleti
pályaudvarról Vjszászon keresztül 
Szolnokra, és a Béli-pályaudvarról 
Szabolcsba. Ma délután indul az el
ső személyvonat Kunszentmiklósra. 
A budapesti igazgatóság Szobra is 
szándékozik indítani személyvonatot, 
ez azonban csak akkor lehetséges, 
ha. a Váci Forradalmi Tanács, eddigi 
álláspontját feladva, átengedi a vo
natot. Ugyancsak eldöntetlen még a 
Dorogra induló személyvonat kérdé
se is. 

Ma reggel megindult a, csepeli 
gyorsvasút is. 

Túri András 

Széli vonatok ú t o n llntiapest fele 
A MÁV vezérigazgatóságának for

radalmi bizottmánya közli, hogy a 
debreceni, szombathelyi és szegedi 
vasútigazgatóság területén továbbra 
is nehézkesen indul a vonatforgalom. 
Ezeken a helyeken a forradalmi bi-

, zoltmányok akadályozzák, hogy is
mét normális mederben meginduljon 

j a vasúti vérkeringés. 
A pécsi igazgatóság már elkül
dött egy szénvonatot Budapestre. 

i Nagykanizsáról és Murakereszttúrről 

2 gáz-szénvonat van úton. A miskol
ci vasutasok megértették a rádió fel
hívása alapján, hogy a rend, a bé
kés élet újrateremtése érdekében el
sőnek a vasúti közlekedés helyreál
lítása szükséges, s a forradalmi bi-

; zottmány vezetésével valamennyi 
szolgálati helyen megindult a munka. 

I Jelenleg onnan 3 szénvonat van úton 
j a borsodi szénmedencébol Budapest-
; re. Szenet továbbítottak a miskolci 
I vasutasok Debrecen felé is, s onnan 
' sót szállítottak Miskolc számára. 

Az elmúlt 24 órában a budapesti 
vasútigazgatóság vonalain 50 sze
mélyvonat közlekedett. A vasúti köz
lekedés helyreállítását akadályozza, 
hogy 

a szolnoki, ceglédi és váci vasúti 
gócpontokun tovább tart a sztrájk. 

A vonatok tehát még mindig nem 
indulhatnak meg a budapest—Ceg
léd—szolnoki, a budapest—vác—szo
bi és a budapest—dorog—esztergomi 
vonalon. 

A MÁV vezérigazgatóságának for
radalmi bizottmánya felkéri a Ko
márom megyei Forradalmi Bizott
mányt, hogy mielőbb engedélyezze a 
megye területén levő szén Buda
pestre történő szállítását. 

A MÁV vezérigazgatóságának for
radalmi bizottmánya nyomatékosan 
kéri azokat a vasutas dolgozókat, 
akik még nem vették fel a munkát, 
hogy forradalmunk vívmányainak 
megóvása, a szén- és élelemszállítás 
biztosítása érdekében haladéktalanul 
indítsák meg a vasúti forgalmat. 

Pesterzsébeten tízezer faszoló je
lenlétében temették el a hősi halot
tak első csoportját. A szomszédos 
Kispest. Soroksár népe is részt vett 
a temetésen. Első ízben 22 halottat 
hantoltak el külön-külön sírba, köz
tük volt Jakus Béla, Németh László, 
Baldai László, Árvái László, Páli 
Sándor és Veiman Árpád, az Atra-
gyár művezetője. A temetésen az 
egyházak képviselői mondtak beszé
det, majd a csepeli és erzsébeti mun
kásküldöttek búcsúztatták Budapest 
munkáskerületének halottjait. 

A pesterzsébeti temet-ben, mi
ként a többi temetőben is. megkez
dődött a hősök elhantolása. A pest
erzsébeti temetőben várja a temeté-

j sét Unghi Károly, akit a csepeli 
\ párttitkár személyesen lőtt agyon, 
I Mind a pesterzsébeti, mind a többi 
I temetőben tömegesen keresik a hoz-
j zátartozók a maguk halottjait és 
| v&n. aki megtalálja, van, aki elindul 

Kispestre, Rákospalotára, hogy hoz-
: zátartozója nyomára bukkanjon. 
I A hősi halottak temetéséről min

den közelebbi felvilágosítást a Fő-
i városi Temetkezési Vállalat Fiumei 
I út 14. szám alatti központja adhat, 
j ennek telefonszáma: 141—223—24— 

25. Félreértések megelőzése érdeké-
i ben közöljük, hogy az összes hősi 
j halottat díjtalanul és a kormány 
! határozatának megfelelő, méltó mó-
i don temetik el. 

A főváros közellátásáról 
nyilatkozik Vas Zoltán 

kormánybiztos 
Budapesten az élelmiszerüzletek 

előtt hosszú sorokban állnak a vásár
lók. Főleg zsírt, lisztet, húst, burgo
nyát szeretnének vásárolni. Az el
múlt napokban lisztneműekből kevés 
készlet állt rendelkezésre, és a ke
nyérellátásban is zavarok mutatkoz
tak. Ezért Budapest közellátásával 
kapcsolatban kérdést intéztünk Vas 
Zoltán közellátási kormánybiztoshoz, 
akinek megbízásából Boros Béla, a 
Közellátási Hivatal főtisztviselője a 
következő felvilágosítást adta: 

— Budapest közellátása lassankint 
kiegyensúlyozódik. Igaz, hogy az el
múlt napokban lísztkészleteink meg
fogyatkoztak, s burgonyából nem áll 
annyi a rendelkezésünkre, mint az 
elmúlt esztendőkben ugyanezen idő
ben. Ezért adtak például tegnap is 
csak öt kilogramm burgonyát egy-
egy vásárlónak. A közellátási kor
mánybiztos úr utasította exportvál
lalatainkat, hogy a külkereskedelmi 
célokra szánt élelmiszert szét kell 
osztani a kereskedelmi vállalatoknak, 
hogy a fogyasztók ne szenvedjenek 
szükséget. Ezért volt a legsúlyosabb 
csaták idején is elegendő baromfihús, 
sertészsír, vaj, sőt még sertés- és 
marhahús is. A helyzet ma már vi
szonylag kedvező. Ezer tehergépko
csink szállítja Budapestre az élelmet 
és a mai nap folyamán vasúton is 
egész szerelvények érkeznek élelmi
szerrel a fővárosba. A Budapestre ér
kezett vidéki önkéntes élelimászerado. 
mányok tonnaszáma órási. A vidék 

népe egyemtoerként mozdult meg, 
hogy a forradalmi Budapest ne éhez
zen. A gyümölcs- és zöldségszállít
mányok mennyisége akkora, hogy bé
kében sem kapott ennyi gyümölcsöt 
és zöldséget Budapest. 

— Mi az, amiben hiányt szenve
dünk? 

— Sajnos, nem áll elegendő burgo
nya a rendelkezésünkre — mondta 
Boros Béla —, de reméljük, hogy 
vasúton kapunk Szabolcsból és a Du
nántúlról nagyobb mennyiségű bur
gonyát. 

— Van-e elegendő tüzelő és olaj? 
— Szenünk kevés. A bányászok 

sztrájkja miatt tüzelőanyagellátási 
vállalataink a z elmúlt napokban csak 
egy mázsa tüzelőanyagot adtak a vá
sárlóknak, amelyben fa, brikett és 
egyéb tüzelőanyag szerepelt. Ezen 
szeretnénk segíteni. Reméljük, hogy 
a sztrájk megszűnése után bányá
szaink megértik, milyen nehéz hely
zetben van tüzelőanyagéi látás tekin
tetében Budapest népe. Ugy tudom, 
hogy az Elektromos Műveknek sincs 
elegendő szene. A helyzet tehát sú
lyosnak mondható. Bányászaink fel
adata, hogy dolgozzanak és segítse
nek. Ugyancsak kevés az olajunk is. 
A helyzet nem kétségbeejtő, de nem 
is rózsás. Kérjük olajbányászainkat, 
hogy adjanak most már olajat. Ne
künk, a magyar népnek adják és ab
ból egy csepp sem jut a megszálló 
hatóság gépkocsijainak. 

A Hiradó-mozikban hamarosan láthatjuk 
a forradalomról késsült filmeket 

Hová menekülnek a Rákosi-Cerő-klikk 
tiplonwtái dipk 

— A MAV vezérigazgatóságának 
gépészeti szakosztálya felhívja min
den tisztviselőjét, hogy hétfőn, no-
\ ember 5-én délelőtt 11 órakor a for-

A Híradó- és Dokumentum Film-
j gyár forradalmi tanácsába Homoki 
j Nagy Istvánt, Lohr Ferencet és Rod-
\ riguez Endrét választották be. A bi-
| zottság és az igazgató tanács felül-
j vizsgálta azokat a filmeket, amelye-
| ket az elmúlt hónapokban kezdtek 
' gyártani és a megfelelők továbhfor-
i gatása már meg is kezdődött. 
j Világszerte nagy érdeklődésre tart

hat számot a forradalmi napokban 
hősies feladatokat vállalt híradósok 
felvételei. A filmből több kópiát ké
szítettek. Az Amerikai Egyesült Ál
lamok egy kópiát már meg is vásá
rolt. A Híradó- és Dokumentum 
Filmgyár vezetői úgy határoztak, 
hogy bármely állam számára nemes 

November elsején a külügyminisz
térium forradalmi bizottmánya ja
vaslatot nyújtott be a Miniszterta
nácshoz, amelyben i kérte Botdoczky 
János moszkvai, Safrankó Emánuel 
berlini, Szkladán Ágoston pekingi, 
Tábori József prágai. Prát Károly 
phenjani, Németi. Béla szófiai nagy
követek, azonkívül Tamás Aladár 
delhi, Pnja Frigyes bécsi. Szitka Jó
zsef helsinki, Bogdán István koppen
hágai, Kós Péter, valódi nevén Lev 
Konduktorov orosz állampolgár was
hingtoni követ. Nagy Sándor Buenos-
Ayres-i követek. Bonyhádi Károly 
szíriai és Kruslák Ferenc dániai ügy
vivő azonnali leváltását. 

Mihelyt a forradalmi bizottmány 
döntéséről és a magyar szabadság
harc győzelméről a követségek be
osztottjai tudomást szereztek, több 
nagykövetség és követség személyze
te kél pártra száka<lt. Rómában 
a követség épületében megala
kult a forradalmi bizottmány. A for
radalmi bizottmány tagjai az emeleti 
helyiséget szállták meg és nem en
gedték be a követség épületébe a 
sztálinista csoportot, élükön a i'ómai 
követtel. A követség épülete elé fel
vonult: ötvenezer diák és körülbelül 
huszonötezer munkás tüntetését az 
épület ablakaiban fogadták és kis 

2 . l ' j Magyarország 

! magyar zászlókat dobáitak le a lün-
: tetőknek. A diákság és a munkás-
i ság meg akarta rohamozni a követ
séget, hogy a földszinten magukat 
elbarikádozó sztálinistákat eltávolít
sák. A sztálinisták a római rendőr
ség beavatkozását kérték. A rendőr
ség körülzárta a követség épületét, 

; de a tüntetőket nem távolította el. 
A bécsi rádió híre szerint Horváth 

, Imre és felesége Rohlitz Katalin 
Bécsbe érkezett, a Die Presse és az 

' Arbeiter Zeitung 
' kérdésére azt válaszolta, hogy Cseh-
' Szlovákiába utazik és ott menedék
jogot kér. Prágába érkezett a bécsi 

! követség több lisztviselője, élén Pnja 
• Frigyes követtel. Puja Frigyes a prá
gai repülőtéren úgy nyilatkozott, 
hogy megvárja a magyarországi fej
leményeket, mert nem hajlandó szol-

: gálni Nagy Imre kormányát. Ugyan-
; csak elhagyta állomáshelyét Bogdán 
' István koppenhágai követ is, aki Len
gyelországon keresztül a Szovjet-

i unióba utazott több tisztviselővel és 
: családjával együtt. Ugyanekkor a ró
mai rádió is bejelentette, hogy Ta
más Aladár indiai követ az indiai 

1 kormánytól menedékjogot kért. 
Értesülésünk szerint a magyar kor

mány rövid időn belül felmenti és 
1 visszahívja azokat a nagyköveteket 
I és követeket, ak.k nem hajlandók 
í szolgálni a szabad, független és sem-
i ieges Magyarországot, 

valutáért szívesen eladják a gyártott 
radalmi bizottmány megválasztására ! forradalmi filmek másolatait. A fö-
j elén jenek meg városban a Duna, a Május 1 mozi, a 

volt Szabadság és a Híradó-mozi is 
megnyitja kapuit, műsorán a forra
dalomról készült filmmel. 

Több villamos 
jár majd a főváros utcáin 

A Fővárosi Villamosvasútnál teljes 
erővel megindultak a helyreállítási 
munkálatok. Máris megindult a for
galom a zuglói, a budafoki és a rá
kospalotai vonalakon. Közlekedik 
már a pesterzsébeti 31-es járat is. 
Legrövidebb időn belül villamoson 
közlekedhet a Pestszentimrén, Kőbá
nyán, Farkasréten, Zugligetben és a 
Hűvösvölgy környék lakói is. Való
színű, hogy a mai napon üzembe he
lyezik a kispesti járatot. Értesülés 
szerint a hétfői napon már a belte
rületi villamosjáratok nagy része is 
közlekedni fog. Köziekedili: a Fogas
kerekű Vasút is. 

Kelet-Borsod népe nem hagyja éhezni Budapestet 
Bodrogköz parasztsága élelmet gyűjt a főváros részére 

Egész éjszaka dübörögtek a teher
gépkocsik élelmiszerrel megrakodva, 
Budapest vásárcsarnokai felé. Külö-

munkatársának i nősen sok élelmet küldött Heves me-
i gye parasztsága, a gyöngyösi és a hat
vani tehergépkocsi vállalatok teher-

; autóin. Ugyanekkor a Klauzál utcai 
, vásárcsarnokban, azonkívül a Vám-
1 ház körúti nagycsarnokban megjelen

tek Kelet-Borsod megye élelmiszer
ipari vállalatainak teherautói 

Kovács József sátoraljaújhelyi so-
i főt szerint Bodrogköz falvaiban a pa

raszt tanácsok élelmiszert gyűjtenék 
Budapest lakossága, részére és mi
helyt a vasúti közlekedés megindul, 
több tonna élelmiszert küldenek Bu
dapestre. 

— Milyen a parasztság hangulata? 
— Én csak azt tudom, hogy sok-sok 

szovjet páncélkocsi *és tank ment ke-
; resztül Észak-Szabolcs és Alsó-Zemp
lén útjain. Azonkívül a csapi—sátor
aljaújhelyi csehszlovákiai vasútvona-

i Ion is szállítanak szovjet csapatokat 

Magyarországra. Ez azonban nem 
íélemüti meg Kelet-Borsod paraszt
ságát Gyűjtik az élelmet, és készül
nek arra, hogy minél előbb segítse
nek Budapesten és a 
kon. A hangulat olyan, hogy a pa
rasztság utolsó falat kenyerét és utol
só deka zsírját is megfelezi a magyar 
munkássággal és értelmiséggel. 

Mi történt a kelet-borsodi 
laktanyákban ? 

A sofőrök elmondják, hogj' a kelet
borsodi laktanyákban a honvédség az 
első perctől vállalta a magyar diák
ság és munkásság követeléseit és le
szerelte az ellenállni készülő ÁVH-
sokat és politikai tiszteket. A cseh
szlovák és magyar határon nyugalom 
van. A honvédséget a lakosság ellát ja 
bőven élelemmel és ugyanakkor Mis-
külcnak, Diósgyőrnek, és Ózdnak is 

több teliergépkocsi élelmet küldték, 
főleg húst, zsírt, burgonyát, lisztet 
és tejet. 

A honvédségi alakulatok a paraszt-
nyavároso- I t a n á c s o k ellenőrzése alatt álló nem

zetőrökkel és a kormányhű rendőr
séggel együtt tartják fenn a rendet 
Kelet-Borsodban rendzavarásra, har
cokra nem kei-ült sor. Sípos Gyula 
gépkocsivezető elmondja, hogy Sá
toraljaújhelyen és Sárospatakon az 
üzemek már megkezdik a munkát, 
miután a magyar munkásság abba
hagyta a sztrájkot és a kormány mel_ 
lé állt. A vasutasok készen vannak 
Bodrogközben, hogy lebonyolítsák az 
élelmiszerszállításokat. Jó lenne, ha 
a budapesti közellátási szervek kö
zölnék Kelet-Boi-sod népével, hogy 
főleg milyen élelmiszerekre van szük
ség. Kelet-Borsod népe mindent meg 
akar adni, ha még a szájától is kell 
megvonni a falatot. 

a i. 



Az értelmiség képviselői helyeslik és sürgetik 
a Nemzeti Főtanács megalakítását 

Alig hangzott el a rádióban, alig 
jelent meg a sajtó hasábjain Farkas 
Ferencnek, a Petőji Párt főtitká
rának nyilatkozata forradalmi vív
mányaink megszilárdításáról, meg
mozdult az ország, megszolaltak szel
lemi életünk legjobbjai; valameny-
nyien a kibontakozást, a rendet, a 
független és semleges Magyarország 
elismertetését kívánják. 

' Kiváltképpen élénk visszhangot 
keltett a nyilatkozat harmadik pont
ja, amely az államfői jogokat gya
korló Nemzeti Főtanács megalakítá
sát javasolja. 

A Magyar Értelmiségi Forradalmi 
Bizottmány, a Zeneművészek Szövet- í 
ségének Forradalmi Bizottmánya, j 
valamint a Zeneművészeti Főiskola : 
Forradalmi Bizottmánya nevében 
Járdányi Pál és Szervánszky Endre ; 
a következő nyilatkozatot adta: 

— Mindhárom testület a legna- ; 

gyobb megelégedéssel teszi magáévá 
Petőfi Párt javaslatát^. Különösen 

örömmel fogadjak a javaslat azon 
részét, amely a megalakítandó Nem
zeti Főtanács elnökéül Kodály Zol
tánt javasolja. 

Pátzay Pál szobrászművész: a ja 
vaslatot igen reálisnak, igaz dolog 
nak tartom. A mai helyzetben ez biz 
tosítja az irányítás teljességét. 

Feltétlenül szükség; van a mai 
időkben a szellemi élet legjobb

jaira: íróinkra, művészeinkre, tu
dósainkra. 

Velük válik teljessé az irányító tes
tület munkája. Kodály Zoltán szemé
lyét természetesen a lehető legjobb 
negoldásnak tartom. Sokáig dolgoz
tam vele a Művészeti Tanácsban, 
közvetlen közelről ismerhettem meg 
igaz hazafiságát, rendíthetetlen 
helytállását. A legnagyobb szeretet
tel és tisztelettel beszélhetek róla, és 
hiszem, hogy az ő tekintélye biztosí
téka lesz a demokratikus, szabad 
magyar élet kibontakozásának. 

Koffán Károly, a Képzőművészeti 
Főiskola tanára így nyilatkozik: ha 
a Petőfi Párt nem tette volna meg 
néhány nappal ezelőtt nyilatkozatát. 
a pártok felett álló irányító testület 
alakítását, magam javasoltam volna, 
és hiszem, hogy rajtam kívül sok 
gondolkodó magyar ember ugyanígy 
vélekedett. A kibontakozás érdeké
ben feltétlenül szükséges egy pártok 
felett álló irányító testület, amely 
kritikát, ellenőrzést gyakorol a pár
tok jószándékú, de gyakran önma
guk szempontjait előtérbe helyező 
ténykedése felett. 

Ez az irányító testület egyedül 
a nemzet érdekeit nézze, sem 
koalíciós, sem paritásos elvek ne 

érvényesüljenek munkájában! 
— A Petőfi Párt javaslatát azzal 
szeretném kiegészíteni, hogy a meg

alakítandó Nemzeti Főtanács a fegy
veres felkelők és a demokratikus 
pártok képviselőin kívül ne csupán 
az írószövetség, hanem az egész ma
gyar szellemi élet — írók, zenemű
vészek, tudósok, képzőművészek — 
legjobbjaiból álljon. 

Az Állami Operaház ideiglenes ve
zetősége nevében dr. Palló Imre fej
tette ki véleményét. 

— A Petőfi Párt javaslatát azért 
tartom rendkívül nagy jelentőségű
nek, mert felülemelkedik a párt
szempontokon, a nemzet egyetemes 
kívánságának ad hangot! Az állam
fői jogokat gyakorló Nemzeti Főta
nács megalakítását nemcsak helyes
nek, de rendkívül sürgősnek tartom. 
Kodály Zoltán elnökké választását — 
mint minden igaz magyar hazafi — 
nagy-nagy örömmel teszem én is ma
gamévá. Mindenek felett álló hazafi, 
makulátlan egyéniség, aki az elnyo
más legnehezebb éveiben sem tért 
le a magyarság útjáról. Kodály Zol
tán egy esztendővel ezelőtt kompo
nálta hatalmas kórusmüvét, a Zrínyi 
szózatát. Nem véletlen, hogy a Sza
bad Kossuth Rádió hazánk függet
lenségének és semlegességének dek
larálása után ezt a művet szólaltatta 
meg. Kodály Zoltán tekintélye az 
egész világ előtt elismert, ha valaki, 
úgy ő használhat legtöbbet e sors
döntő napokban a nemzetnek, forra
dalmunk vívmányainak megőrzésé
ben, megszilárdításában. 

r^ 
TISZTA BESZÉD 

Nagy idők tanúi vagyunk* 
Látjuk, hogy a társadalmi intézmények keretei meglazulnak, vagy ép-

pen felbomlanak. A politikai, gazdasági és szellemi intézmények 'keretei 
egyaránt. Nem külső erők bomlasztó követlcezménye ez. Egyszerűen és hatá
rozottan arra,int, hogy a ikerelek közötti tartalom hamis volt. Hamis olyan 
értelemben, liogy a nemzeti hagyományok szellemének nem felelt meg, s 
idegen volt a népi tömegösztön számára is, mely a kor vajúdása között 
az emberi tenyészet és a nemzeti lét virágzása felé igyekszik tájékozódni. 

A magyarság új tartalmat gyűjt a keretek közé. 
Ugyan fontos a forma is, amelyben ezt meg akarja tenni, de a formá

nál lényegesebb a tartalom. Az eszményi törekvés mégis az, hogy a forma 
és a tartalom egységbe olvadjanak. Ahol és amikor ez megtörténik, való
ban nemzeti intézményről beszélhetünk. 

Formai szempontból kérdés, hogy a számtalan apró és nagyobb keret, 
mely társadalmunkban manapság mutatkozik, helyénvaló-e? És vajon he-
i#«s-« a 4öbb, -va&y-tr &tík pártkere-i? Én azt hiszem, hogy nem helyes. De 
ez a válaszom nem kíván ítélkezés lenni. Természetes jelenségnek tartom. 
Csupán azt a felfogásomat akarom ezzel kifejezni, hogy napról-napra na
gyobb egységek felé kell törekednünk. Ezt a véleményemet kívántam je
lezni tegnapi írásomban is, amikor azt mondottam, hogy a parasztkérdés 
dolgában a súlypontot nem abban látom, hogy a parasztságnak két pártja 
van. Hanem abban, hogy a két pártnak van egy közös anyagi és szellemi 
érdekképviselete, a Parasztszövetség. 

Szeretném, ha a Kisgazdapárt és a Petőfi Párt a legtisztább buzgalom-' 
mai fogna össze abban, hogy a Parasztszövetség keretét megtöltse a legjobb 
tartalommal. Ennek a tartalomnak elvi és politikai természetéről a legköze
lebbi írásomban szeretnék szólni, ^ — 

Budapest, 1956. november 3. I 
TAMÁSI ÁRON 

Magyar művész-fametszet 
kiállítás Genfben 

Dómján József, világhírű fametsző-
mű vészünknek nagy gyűjteményes 
kiállítása nyílott meg a forradalom 
kitörésének napján Genfben. Kiállí
tásán a legnagyobb sikert Ady Endre
sugalmazta forradalmi páva-sorozatá
nali van. Huszonnégy csodálatos szín
gazdagságú, fába álmodott pávája 
vijjogja szerte a világba a magyar 
forradalom igazságát. Dómján pél
dátlan sikert aratott: naponta ezer és 
ezer svájci tekinti meg vernisszázsát. 
November 15-e után a 250 metszetből 
álló gyönyörű anyag Olaszországban, 
Milánóban kerül bemutatásra. 

Gyűjtsük össze a forradalom dokumentumait! 
A magyar forradalom győzelme a ; pékek küzdelme a kenyérért; egyes 

világtörténelem egyik legváratlanabb ! emberek nagy hőstettei és szenvedé-
és legnagyszerűbb eseménye. Hosszú I sei éppúgy, mint a legkisebb segítő 
éveken át ad majd reményt és mutat 
utat azoknak, akik reménytelen nyo
morúságukban szabadabb és embe
ribb életre vágyódnak. De félő, hogy 
az. amit a forradalom napjaiban át
éltünk, hogy az, ami ma még az él
mény hitelességével és élességével él 
bennünk, az idők múlásával emlékké 
halványul, mondákká, legendákká 
ködösül. 

Annak érdekében, hogy ez ne tör
ténhessék meg, hogy a forradalom 
egyetlen mozzanata se vesszen el az 
utókor számára, az Országos Szé
chényi Könyvtár a következő felhí
vással fordul az ország lakosságához. 

1. Kér mindenkit, aki részt vett a 
forradalom bármely eseményében, 
vagy szemtanúja volt bármely meg
mozdulásnak, röviden írja le. foglal
ja össze az átélteket, a hallottakat. 
A forradalom napjainak minden 
mozzanata fontos és értékes: a fegy
veres összeütközések leírása éppúgy, 
snint a mentők harca az életért, a 

mozdulat 
2. Minden leírásban, beszámolóban 

feltétlenül megjelölendő az esemé
nyek pontos ideje és helye. 

3. A könyvtár kéri mindazokat, 
akik fényképfelvételeket készítettek 
a forradalom mapiaiban, juttassanak 
el egy-egy másolatot képeikből a I 
könyvtárhoz. Ezek a felvételek teszik 
majd teljessé az írásbeli közlések 
anyagát 

4. A könyvtár az így befutó doku
mentumokat a forradalom végleges [ 
győzelméig bizalmas anyagként ke- , 
zeli. 

Világviszonylatban is egyedülálló j 
lesz ez a gyűjtemény. Nem késői 
történetírók, hanem a történelmet i 
alakító nemzet önmaga számol be itt 
azokról a küzdelmekről, melyeket sa- i 
ját maga és az emberiség jövőjéért | 
vívott. 

A könyvtár címe: Budapest, VIII., 
Múzeum körút 14—16. 

Míg pergett 
pökhendin a dob 
Hallgattam, ahogy hallgatott 
a paraszt, mikor dobra verték 
feje fölül a háztetőt 
s a háza végében a kertjét. 
A tornác oszlopának dőlve 
néztem, miképpen licitálnak 
arra, mi jogosan miénk 
s ára nincs földnek, kertnek, háznak. 
Merre fusson, ki pőre, mint 
az éjbe-üzött, megesett lány? 
méhében zöld jövője csüng. 
mint az éretlen meggy a meggyfán. 
Merre a kiszolgáltatott? 
hisz igazához nincsen nyelve, 
s ha van, nem szólhat az se, mert 
ki van a deszkára szegelve. 
Elperelt tulajdonunkat, 
mit mi húztunk fel két kezünkkél, 
— míg pergett pökhendin a dob —• 
batyuba kötöttük szemünkkel. 
Dobverők hadja, szolgahad! 
Mit válaszoltok most a népnek, 
mikor a szájak szóra nyílnak 
s a hamis igék felöl kérdnek? 

Szüts László 

„Színjátszásunk legyen vegre-valőban magyar* 
Csöndes esti beszélgetés Bihari Józseffel színházról, 

művészetről -Nemzetről 

Megáll és mondja, igen meggondol. Az októberi havaseső az arcunkba | 
ver. de mit törődünk most vele, a 
szél cibálja ruhánkat, de a hullámzó 
szók szívünkig verődnek: 

„Az Űr meghallgatott. — Tekints 
körül, 

Az clkorcsult föld újra kezd 
születni..." 

Bihari József lépeget mellettem 
és Madáchból szaval, a száműzött 
Madáchból, akit az önkény évtizedig 
zárt be könyvtárak poros polcaira. 
A színpadjainkon idegen szellem 
ágált, a magyar szó csak lopakodva 
juthatott a rivaldák fényeibe: mi
közben a „szocialista realizmus" cé
gérét akasztották a kapukra, Kodo-
lányira rá se nyitottak, Németh 
László Galileijével évekig tartott a 
huzavona. A dogmák kötéltáncosai 
vitatták el a nemzettől színjátszása 
kétszázéves hagyományainak jussát. 

Erről beszélgetünk Bihari József
fel. 

— A magyar színjátszásnak gaz
dag és csodálatos hagyománya van 
— mondja hosszú hallgatás után — 
s mi éveken keresztül — miközben a 
felsőbb utasítások béklyóiban vívód
tunk —, nem nézhettünk hátra, kín
lódtunk, fájó nosztalgiával siratva az 
elvesztettet. A veszteséget nem mér
hetjük mércével, magában érzi 
mindegyikünk, ki a lélek mélyén 
hordja nemzete sorsát. 

A színházakon is végigsöpört a 
forradalom. Budapesten is, vidéken 
is, ma még üresek a zsöllyék, de az 
avatottakban már érik a holnap, forr 
a jövendő, hogy birtokbavett jussunk 
valóban a miénk legyen. A forradal
mi bizottmányok a munka szünete
lése alatt is dolgoznak, terveket sző
nek és várják meleg szívvel a nem
zetet. 

— Meg kell teremteni színjátszá
sunk sajátos formáját, ez ma a fő 
tennivaló — vetem be vágyamat a 
nagy csöndbe. 

— Ügy van — vág közbe Bihari. 
— A színjátszásunk legyen végre 
valóban magyar. A jussunk birtokba 
vettük és ne csak beszéljünk erről, 
de éljünk is belőle. 

— A színházaink művészeti veze
tőire, rendezőire, dramaturgokra cso
dálatos, de szinte emberfeletti mun
ka vár, az „elszabadult színházat" 
— ahogy Kárpáti Aurél nevezte —i 
meg kell fékezniök és új utakra ve
zetni. 

Az évtizedes kísérletezések után 
ma a világon mindenütt a művésze
tek nemzeti arculatát formálják. A 
cannesi filmfesztivál, a párizsi szín
házi fesztivál tanulságai mind
mind erre vallanak. A művészet ne 
féljen a lélek sajátos kosztümétől — 
anélkül persze, hogy az örökemberi-
töl elszakadna. 

— A magyar színjátszásnak mód
ja van rá. hogy az évtizedes mu
lasztást helyrehozza. Mérföldeket 
kell lépnünk, de nem félünk, csak 
ne habozzunk. A színpadot adjuk 
vissza a nemzetnek és a nagyvilág
nak. Várjuk a magyar írókat, adják 
szánkba a szókat és életté formál
juk azokat. 

A magyar dráma, amelyet évek 
óta annyiszor temettek, meglátjuk 
majd, mennyire életképes, mennyi 
erő, és a lélek mennyi kincse kerül 
fölszinre bennük. De nemcsak az új 
magyar drámákat várjuk, szeretnénk 
viszontlátni mielőbb és minél több
ször az évekig száműzött, majd 
alig-alig adagolt „Ember tragédiá
ját", Németh László íróasztalban he
verő drámáit, Kodolányit, Illyést és 
a tíz év talán nem egy elsüllyedt 
művét is. 

Egészen sötét van, amikor elvá
lunk. Már búcsúzóban fordul vissza 
Eihari. szinte suttogva mondja: 

— Persze mindehhez élnünk kell, 
mert az élet nem áll meg, mi sem 
állhatunk hát! Tudod, látni szeret
nénk végre egymást, s ehhez például 
villanyfény kell!... Erted!? 

— Értem! 
Már mentében szól vissza: 
— A Nemzeti a „Bánk bánnal" 

nyit, mintha új szezont kezdenénk. 
Barcsai Szabó Sándor 

Á Béke-Világtanács ülése elé 
A Magyar Értelmiség Forradalmi 

Bizottmánya és a Magyar írók Szövet
sége táviratban hívta íel a Béke-
Világtanácsot, hogy rendkívüli ülés
re üljön össze Bécsben a magyaror
szági események megtárgyalására. 
Tudvalevő, a Béke-Világtanács tá
mogatói elsősorban a népi demokra
tikus országok és főleg a Szovjetunió. 
De azok a küldöttek is helyetfoglal
nak benne, akik a nyugati országok
ban a szovjet törekvésekkel szimpa
tizálnak. 

Az egész világ előtt kétségtelen, 
hogy a világ békéje a magyarorszá
gi események folytán nagy veszélybe 
került, kétségtelen tehát az is, hogy 
a Béke-Világtanácsnak, ha valóban 
fontos számára a béke ügye, hala
déktalanul eleget kell tennie a Ma
gyar Értelmiség Forradalmi Bizott
mánya és a Magyar Írók Szövetsége 
kérésének. Hogyan foglal majd állást 
a Béke-Világtanács a magyar sza
badságharc ügyében és hogyan véle
kedik majd a Szovjetunió jogtalan 
fegyveres beavatkozásáról? Arról a 
fegyveres beavatkozásról, amely a 
békét áhító magyarok ezreit ölte 
meg. A válasz nem lehet kétséges 
akkor, ha a Béke-Világtanácsnak va
lóban köze van a béke ügyéhez. 
Ugyanolyan határozottan kell hallat
nia szavát a Béke-Világtanácsnak, 
mint ahogyan az egész emberiség 
szava felmorajlik a magyar népet 
ért szörnyű atrocitás miatt. Magyar
ország ma már semleges állam. Még 

égetőbben vetődik fel tehát az a kér
dés, mi jogon tartózkodik egy semle
ges állani területén támadásra kész 
szovjet haderő és mi jogon áradnak 
egyre a gépesített szovjet csapatok 
az ország területére. Aligha hinnők 
és aligha hinné az egész emberiség, 
beleértve a szovjet polgárokat is, 
hogy mindez a béke érdekében tör
ténik. Világos, az erőszak ököljogá
ról van itt szó. A szovjet hivatalos 
kormánynyilatkozatok szerint a 
Szovjetunióban szabad vélemény
nyilvánítás, szólásszabadság van. 
Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy a 

| Szovjetuniónak a Békc-Világtanács-
j ba delegált polgárai hogyan hallat-
j ják majd szavukat. Mi a vélemé-
' nyük erről az ügyről. E sorok írása-
| kor a Béke-Világtanáes még nem 
í válaszolt a magyar felhívásra. Igaz, 
! még nem telt el 24 óra a felhívás 
| óía, de bízunk abban, hogy pillanat-
| nyi késedelem nélkül összehívják 
I Bécsben a Béke-Világtanács rend-
| kívüli ülésszakát. 

Néhány szavunk lenne a Békc-
: Világtanács magyarországi tagjairól 
! is. Közöttük többen vannak olyanok, 
akik az elmúlt évek során nem a 
békének, hanem a népelnyomás ter
rorjának voltak szekértolói és aktív 
részvevői. Nem szívesen látjuk őkei 
a küldöttek között. Küldjünk helyet
tük olyanokat, akiknek hangja a ma
gyar népszabadság, a forradalom 
hangja lesz. 

K. A. 

Újraindul az élet az Operaházban 
A művészek a Népművelés i Min i sz té r ium megszűn te té sé t sü rge t ik 

Mi a helyzet a Ferihegyi Repülőtéren? 
Tegnap reggel olyan hírek terjed

tek el a fővárosban, hogy a szovjet 
páncélosok megszállották a ferihegyi 
polgári repülőteret és ott a repülő
forgalom teljesen megbénult. Ez ügy
ben megkerestük a MALÉV vezető
ségét, adjanak választ, mi a helyzet 
jelenleg a repülőtéren és általában a 
légiforgalomban? 

A szovjet harckocsik valóban meg
szállották a repülőteret. — mondot
ták. — Mára azonban már kivonul
tak a repülőtérről és a tér körül fog
laltak el állást. A repülőtéren azon
ban még mindig szovjet parancsnok
ság van. Az ismertetett helyzet kö
vetkeztében a nyugatról jelzett gé

pek csak Bécsig repülnek, nem koc
káztatva meg a Budapesten való le
szállást. Cseh, lengyel és román gé
pek azonban továbbra is leszállanak 
Ferihegyen. Ma Varsóból, Bukarest
ből és Pozsonyból jelezték gépek ér
kezését gyógyszer- és élelmiszer-
szállítmánnyal. A pozsonyi gépen ér
keznek a fővárosba az ENSZ-bizott- i 
ság ide irányított tagjai is. A hollan- j 
dok garanciát kértek a MALÉV-től 
gépeik akadálytalan leszállására, ezt 
azonban a MALÉV nem tudta bizto- ! 
sítani. A polgári légijáratok termé- j 
szetesen teljesen leálltak és a külföl- j 
di légijáratok átmenő forgalma is 

| szünetek 

Ismeretes, hogy az Operaház tag
jai október 31-i társulati ülésükön el
mozdították állásából Tóth Aladár 
igazgatót. Nyári László üzemigazga
tót, megszüntették a személyzeti 
és káderosztályt, majd megválasztot
ták a 70 tagú forradalmi tanácsot. 

A forradalmi tanács 15 tagú inté
zőbizottságot és háromtagú ideiglenes 
vezetőséget választott. Az ideiglenes 
vezetőség tagjai: dr. Palló Imre, Ná-
dasdy Kálmán és Lukács Miklós. 
Helyetteseik: Juhász Andor, Udvar-
dy Tibor és Tóííi Péter. 

Az Operaház dolgozói az intéző 
bizottság javaslatára három pontban 
foglalták össze követeléseiket: 

1. a szovjet csapatok haladéktala
nul hagyják el hazánk területét; 

2. írják ki a demokratikus, sza
bad, titkos választásokat: 

3. egyhangúan csatlakoznak Nagy 
Imre miniszterelnök bejelentéséhez 
és a világ lelkiismeretéhez szólnak 
a független Magyarország semleges
ségének azonnali elismeréséért. 

Az Operaház dolgozói ezenkívül 

I létrehozlak a fegyelmi tanácsot és a 
j régi, hagyományokban kipróbált szín-
I házi törvényszéket. Az Operaház kol-
i lektivája csatlakozott a budapesti 

nagyüzemek forradalmi bizottságai
nak felhívásához, és a műszakiak 
•megkezdték a munkát, mindenek
előtt a gépek, műszaki berendezések 
karbantartását. Az Operaház művé
szei egységesen állást foglaltak a 
Népművelési Minisztérium megszün
tetése mellett, a szabad művészi 
munka érdekében. A művészek vé
leménye szerint az Oktatási és Nép-

\ művelési Minisztérium egybeolvasz
tásával létrehozandó Kultuszminisz
térium — miként a múltban is — 
kielégítően látja el feladatát a jövő
ben. 

Az ideiglenes vezetőség kérésére 
írjuk meg, hogy egyelőre nem fog
lalkoznak az Operaház és az Erkel 
Színház különválasztásával, valamint 
új tagok szerződtetésével. Fiöbbit 
ugyan elvileg helyesnek, végrehajtá
sát azonban m a még korainak tart
ják. K. E, 

Ki kötötte 
a varsói szerződést? 

A felszabadult magyar nép egyön
tetű kívánságának adott hangot 
Nagy Imre miniszterelnök, amikor 
bejelentette, hogy Magyarország a 
maga részéről felmondja a varsói 
szerződést, s ugyanakkor deklarálja 
az ország semlegességét. 

A Szovjetunió a varsói szerződésre 
hivatkozva tartja csapatait Magyar
országon. De lássunk tisztán: ki kö
tötte a varsói szerződést? Rákosi 
Mátyás és klikkje, a szovjet szuro
nyok és páncélosok által támogatott, 
az ország nyakán élősködő maroknyi 
kisebbség. Ezeket a magyar nép so
hasem ismerte el vezetőjének. Ki vá
lasztotta meg őket, ki küldte a par
lamentbe, ki állította őket. az ország 
élére? Nyilvánvaló, a Szovjetunió. 

Most, amikor a magyar nép kivív
ta szabadságát, függetlenségét, ami
kor saját kezébe vette sorsa, jövője 
irányítását, senki se csodálkozzon, 
hogy felmondja az általa soha el 
nem ismert szerződést. Ezt vegye tu
domásul végre a Szovjetunió is. 

í j Magyarország 3 . 



A Baross tér irányából hallatszik kopogás 
a Köztársaságtéri kazamatából 

A Köztársaság téri földalatti tit
kos kazamaták rejtelmeinek felderí
tése éjszaka is teljes erővel folyik. 
A katonai és rendőri egységek fény
szórók mellett folytatták a fúrási 
munkálatokat. 

Bűnt ismeretes, a jelek szerint a 
több emelet mélységű földalatti fo
lyosókat fúrással igyekeznek megkö
zelíteni. 

A főkapitányság karhatalmi pa
rancsnokságán az Vj Magyarország 
munkatársát az alábbiakban tájékoz
tatták a legújabb fejleményekről: 

A földalatti folyosókat még a né
met hadsereg építette. A Gestapónak 
földalatti kínzókamrául, a hadsereg 
vezérkarának és egyes alakulatoknak 
pedig óvóhelyéül szolgált. A légol
talmi folyosók egyik kijárata a Köz
lekedési Szakszervezet környékén 
van, a tér másik oldalán pedig egy 

hatalmas borpince volt, amelyet az
után összekapcsoltak a németek ál
tal építtetett kazamatákkal. 

Munkatársunk értesülése szerint 
az egykori- Budai Általános Középü
let Tervező Vállalattal építtették a 
németek a földalatti kazamatát. Ez 
a vállalat az államosításkor meg
szűnt. 

A főkapitányság karhatalmi szer
vei must átkutatják az építkezési 

vállalatok irattárait 
és így igyekeznek a tervrajzok bir
tokába jutni. 

Lapzárta előtt értesülünk arról, 
hogy újabban 

a Baross tér felől hallottak a csa
tornahálózatból hangot, kopogást 

azok a figyelők, akik a karhatalmi 
szervek részéről a csatornahálózat
ban tartózkodnak. 

F. 1. 

A rendőrt kereste a gyilkos 
Két nappal ezelőtt feltűnt a főka

pitányság egyik földszinti folyosóján 
ellenőrzést végző nyomozóknak, hogy 
az ott tartózkodó karhatalmi csoport 
egyik fegyveres tagja sokat érdek
lődik egy rendőr főhadnagy iránt; 

r— Ezt a csibészt elintézem, csak 
kerüljön a kezeim közé — kiabálta. 
Az egyik nyomozó közelebbről szem
ügyre vette a hangoskodót és felis
merte benne Baku Dezső szökött ka
tonát, 

Mosó Sándor Izabella utcai la
kos gyilkosát, 

akit három hónappal ezelőtt fogtak 
el a detektívek és a katonai bíróság 
15 évi fegyházra ítélte. Azonnal ár
talmatlanná tették. Kiderült, hogy a 
forradalom alatt szabadult ki a fegy
házból. 

A bűnügyi osztály most széleskörű 
nyomozást indított annak tisztázásá
ra, hogy Bakó, kiszabadulása után 
milyen bűncselekményeket követett 
el. 

Újra elöljáróságok lesznek 
Budapest kerületeiben 

Pénteken délelőtt Bechtler Péter 
elnökletével ülést tartott a Városhá
zán a Budapesti Nemzeti Bizott
mány. A bizottmány a többi között 
foglalkozott a forradalmi harcokban 
hősi halált haltak temetésével, vala
mint szervezési kérdésekkel. Tervbe 
vették a tanácsok nevének megvál
toztatását. A kerületek élén ezek sze
rint a jövőben elöljáróságok lesznek, 
amelyeket a kerületi elöljárók irá
nyítanak majd. A főváros vezetését 
a polgármesterre bízzák, és az eddi
gi elnökhelyettesi állásokat részben 
megszüntetik. Helyettük polgármes

terhelyetteseket neveznek ki. Arról 
nem döntöttek, hogy hány polgár
mesterhelyettes lesz. 

Az ülésen szóbakerült a külföld
ről érkező segélyadományok elosztá
sa, és ezzel kapcsolatban úgy hatá
roztak, hogy az érkező ajándékcso
magok elosztását ellenőrizni fogják. 
Intézkedni kíván a bizottság arról is, 
hogy a főváros utcáin a járókelőket 
az esti órákban ne igazoltassák fe
leslegesen. A főváros apparátusában 
szükségessé vált személyi változtatá
sok megvizsgálására öttagú bizottsá
got küldenek ki. 

Fontos cikkeket szerez be a külkereskedelem 
A külkereskedelmi minisztérium 

felvette a keres kedelmi kapcsolato
kat Lengyelországgal, Jugoszláviával, 
Ausztriával, Nyugat-Németországgal, 
Svájccal és több más országgal. Len
gyelországból a budapesti lengyel 
nagykövetségen keresztül kapott üze
net arról tanúskodik, hogy a lengyel 
nép kész segítséget nyújtani koksz, 
szén, élelmiszer és gyógyszerek szál
lításával. 

A megrongálódott lakóházak hely
reállításához megrendelték az ablak
üveget Bulgáriából, Lengyelország
ból, Csehszlovákiából és a Német 
Demokratikus Köztársaságból. Len
gyelországból megérkezett az első 
szállítmány, a csehszlovák üzletfelek 

is elfogadták a rendelést. A jugoszláv 
határállomásnál 900 vagon áru vár 
továbbszállításra. Ebben tűzifa, szén 
és más áru van. Jugoszláviából 24 
tonna citromot is küldtek, amelyet 
teherautókon hoztak a fővárosba. 
Bulgáriából elindult egy szénnel 
megrakott uszály. Csehszlovákia — 
minden ellenkező híresztelés ellené
re — továbbra is szolgáltat Magyar
országnak villamnsenergiát. A cseh
szlovák szerelők tovább építik Tisza-
palkonyát. Közismert a nyugati or
szágok lakosságainak rokonszenve és 
segítsége. Nyugat-Németországban 
több nyugatnémet cég felajánlotta, 
hogy lisztet, búzát, takarmányt, fé
meket ad el Magyarországnak. 

S P O R T 
A Magyar Sport Házában — úgy 

hírlik ez lesz az OTSB székházának 
neve — sorra köszöntik egymást a 
régi jóbarátok, ismerősök. Tervek., 
elgondolások születnek a rosszemlé
kű OTSB felszámolására. Olyan em
berek, regi sportvezetők fogtak a 
rend teremtéséhez a Hegyi—Sebes-
féle portán, akiket igaztalanul hall
gattattak el, állítottak félre: Nagy 
Marcal, Ábrái Zsigmond és még jó 
néhányan. 

Az Olimpia 
A szombat reggeli, legfrissebb prá

gai telefonjelentések szerint a ma
gyar olimpiai csapat tagjai vala
mennyien jól vannak, szorgalmasan 
edzenek. A versenyzőket vivő repü
lőgép eredeti útvonala — a közel-
keleti események miatt — megvál
tozott. A csehszlovák fővárosból azt 
telefonálták, hogy az első csoport egy 
91 személyes repülőgéppel november 
5-én, hétfőn indul Prágából és az 
Isztambul—Perzsa-öböl—Karacsi út
vonalon november 10-én érkezik 
Melbourne-be. A második csoport 
kedden vagy szerdán indul útnak, 
Athénen, Francia-Szomálin, Bom-
bayn át. 

A régi vezetők — s ezen miért cso
dálkoznánk — annyira siettették az 
indulást, hogy sok nélkülözhetetlen 
felszerelés itthon maradt. Ezeket 
szombaton reggel külön autóbusz 
vitte versenyzőink után Prágába. A 
buszon Dómján, a Ferencváros vízi
labdázója (a forradalmi tanács által 
visszarendelt Szívós helyét foglalja 
majd el), és Iharos is elutazott . . . 

Iharos, mint kisérő 
Világhírű hosszútávfutónkról kü

lönböző hírek keringenek. A teljes 
igazság a következő: Iharos gyenge 
formája, sérülésének lassú javulása 
miatt akart itthon maradni, de az
után mégis rábeszélték az útra. Mi
után útiköltségét úgyis megfizették, 
mint tanácsadó és — rádióriporter 
tart az olimpiai csapattal. A beava
tottak azonban egyáltalán nem tar
tanák meglepetésnek, ha Iharos Mel
bourne-ben nemcsak a mikrofon 
előtt, hanem az ötezer méteres sík
futás rajtjánál is ott l enne . . . 

Hol vannak az MTK 

Kodály Zoltán közbenjáró levelet küldött 
a szovjet ?eneszerzékiíek 

Lapzártakor érkezett híradás szerint a vidéken tartózkodó Kodály Zol
tán orosz nyelvű levelet intézett a szovjet zeneszerzőkhöz, amelyben köz
benjárásukat kérte, hogy a Szovjetunió ismerje el Magyarország független
ségét és semlegességét. 

Elindult Magyarországra a Német Vöröskereszt 
második egészségügyi szerelvénye 

Miután a Német Vöröskereszt első 
egészségügyi szerelvénye két orvos
sal, tíz ápolónővel, egy gyószcrésszel 
és. harrhinc vöröskeresztes segítővel 
megérkezett Budapestre, Nyugat-Né
metországból elindult a Vöröskereszt 
második egészségügyi szerelvénye is, 
amely Bécsen keresztül jön Magyar
országra. 

Hamburgi tanulók, diákok és ifjú
sági szervezetek több mint 200 000 
márkát gyűjtöttek eddig Magyaror-

i szag számára. Az összeget a Német 
j Vöröskereszt Bécsbe küldi továbbí-
| tás végett. Dr. Marié Elisabeth Lü-
j ders, a szövetségi gyűlés korelnöke 
I pénteken Münchenből felhívta a szö-
i vetségi gyűlés és a tartományi gyü-
, lések képviselőit, bocsássák a ma-' 
j gyár nép rendelkezésére novemberi 
I képviselői napidijaikat. Lüders asz-
| szony máris átutalta novemberi na-
i pidíját a Vöröskereszthez, továbbítás 
I céljából. 

Autóbusz járatok Pest környékén 
Az Autóbuszközlekedési Főigazga

tóság forradalmi bizottmánya jelen
ti: Budapest környékén 40—50 kilo
méteres körzetben a M Á V A U T foko
zatosan elindítja a járatokat. For
galomba állnak a Pest környéki 

munkásjáratok is. A távolsági autó
buszjáratok egyelőre még nem köz
lekednek. A Teherfuvar hétfőn, no
vember 5-én mindenhol forgalomba 
áll, 

labdarúgói 

Őrizetben Ölti Vilmos, Jónás Gyula, Alapi Gyula 
Markó utca 27. Ez a házszám örök

ké emiékezetes lesz azoknak a becsü
letes magyar embereknek emlékeze
tében, akik felett az átkos Rákosi
rezsim „független"-nek nevezett vér
bírósága ítélkezett. 

A hírhedt Ölti Vilmos és Jónás 
Gyula tanácselnökök kegyetlen és 
embertelen ítéletei minden magyar 
ember emlékezetében élnek. A Miaid-
szenty-per, a Magyar-Közösség ellen 
és egyéb az „ávósok" által kínzások
kal kipréselt önbevallások alapján 
hozott halálos és súlyos fegyházbün
tetések a fentebb említett két hírhedt 
bíró lelkén száradnak. A harmadik 
véreb Alapy Gyula ügyész, akik két 
bíró társával együtt már az ügyész
ség örizetében vaniiAk. 

A Markó utcai törvényszék épülete 
most csendes. A Forradalmi Bizott
mány megalakulása után nyomban 
intézkedett, hogy a tárgyalások szü
neteljenek és mindaddig, amíg az új 
ítélkező tanácsokat át nem szervezik, 
főtárgyalást nem tartanak. 

Ugyanez a helyzet az ügyvédi kar
ban is. Az Ügyvédi Kamara Forra
dalmi Bizottmánya szintén megala
kult, amelynek elnökévé az ismert 
bűnügyi jogászt, dr. Jármay Zsig
mondot választották meg. Jármay 
volt az, aki a legnehezebb ügyekben 
is vállalta a védelmet, olyan esetek
ben, amikor nemegyszer éreztette Ölti 
Vilmos és Alapi Gyula hatalma a 

rezsim ellenszenvét az ilyen ügyvé
dekkel szemben, aminek sok-sok hó
napi felfüggesztés, vagy hamis vád 
alapján letartóztatás lett a következ
ménye. 

Jármay Zsigmond munkatársunk
nak az alábbiakban nyilatkozott a 
jogi körökben megváltozott helyzet
ről: 

— A Kamara Forradalmi Bizottmá
nya eltávolította helyéről a Rákosi
rezsim bérenceit. Célunk, hogy az 
ügyvédség jó hírnevét és becsületét 
helyreállítsuk. Mmdaddig, amíg a 
közgyűlést meg nem tartjuk és az új 
vezetőséget meg nem %rálasztjuk, az 
ügyvédek működést nem folytathat
nak. 

— Minden ügyvéd igazoló eljárás 
alá kerül. Ugyanez lesz a helyzet a 
bíróságnál is. Hangsúlyozom, hogy a 
legtárgyilagosabban és törvényszerű 
eszközökkel folyik majd le az átszer
vezés, mert az a célunk, hogy igaz
ságos helyzetet teremtsünk. 

Fodor László 

4. Uj Magyarország 

A Népi Ifjúsági Szövetség ideigle
nes szervezési bizottsága a szövetség 
újjáalakítása végett f. hó 6-án, ked
den du. 5 órakor a Petőfi Párt (Nem
zeti Parasztpárt) V. Dorottya utca 8. 
sz. alatti székházának I. emeleti ta
nácstermében gyűlést tart. 

Felkérjük a szövetség volt tagjait, 
hogy a fenti értekezleten szívesked
jenek megjelenni; 

Tagsági könyvét lehetőleg minden
ki hozza mágiával. 

Állítólag Bécsben. Az MTK pén
tek délutáni újjáalakuló ülésén de
rült ki, hogy Gáspár Sándor a saját 
s/.akállára összegyűjtötte a kékfehér
labdarúgókat, és Bécsbe vitte őket. 
Az osztrák fővárosban szerződésekot 
köt különböző mérkőzésekre, és egy 
angliai utat készít elő. íme már je- | 
lentkeznek a sportban a zavarosban J 
halászok.. . 

Zöld-fehérek találkozója 
A Ferencváros csapata már az első 

nagy mérkőzésre készül. A bécsi ! 
zöld-fehéreket, a Rapidot szeretnék 
vendégül látni Budapesten. Az edzé- i 
seket továbbra is Sós Károly irányít- • 
ja, Kispéter Mihály segédletével. 

Röplabdásaink üzenete 
A magyar férfi- és női röplabda

válogatott jó ideje Csehszlovákiában 
tartózkodik. Megkértek bennünket, 
hogy az Uj Magyarország útján is 
nyugtassuk meg hozzátartozóikat: 
egészségesek és az első adandó alka
lommal jönnek haza. Legutóbb Nyit-
rán játszottak, és mind a férfi-, mind 
a női csapat 3:0 arányban győzött a 
város válogatottja ellen. 

Az új világrekordok 
visszhangja 

A Magyar Sport Házában szomba
ton reggel sok szó esett két ameri
kai atléta és-egy ausztrál úszó világ
rekordjáról. Los Angelesben O'Bríen 
súlylökésben 19 méter 25 centiméter
re javította a világrekordot. Dumas 
215 centimétert ugrott magasba. Az 
ausztrálok világhírű úszója, Rose az 
1500 méteres gyorsúszásban ért el új 
világrekordot, ideje: 17:59.7 perc. 

Felhívás 

a magyar sportrepülőkhöz | 
A Magyar Nemzeti Repülő Szövet- ; 

ség Forradalmi Bizottmánya felhívja | 
a repülőklubokat és a szervezeteket, 
hogy a helyi forradalmi tanácsok se- I 
gítségével óvják meg a szövetség va- j 
gyonát. Szervezzenek őrséget a klub-
helyiségek és a hangárok védelmére. 
A tárolt gépek tűzbiztonságát te- i 
remisek meg. A klubok vezetői és ! 
növendékei vasárnap, ha lehetséges 
még előbb menjenek ki a repülőte-
rekre és kezdjék meg a repülőgépek 
és a műszaki eszközök téli konzer-
válását. 

Repülőüzemet a további intézkedé- I 
sig ne tartsanak, és vegyék fel a 
kapcsolatot a Magyar Nemzeti Re
pülő Szövetség Forradalmi Bizottmá
nyával. Címünk: Budapest, V., En
gels tér 14. 

Hétfőn reggé/ 
minden állami gazdaságban 

megindul a munka 
Az Állami Gazdaságok Miniszté

riumának Nemzeti Forradalmi Bi
zottmánya a következő felhívást in
tézte az ország valamennyi állami 
gazdasága munkástanácsához és dol
gozójához: 

Állami gazdaságok munkástaná
csai és dolgozói! 

Az Állami Gazdaságok Miniszté
riumának Nemzeti Forradalmi Bi
zottmánya üdvözli az állami gazda
ságokban megalakult munkástaná
csokat, és az állami gazdaságok dol
gozóit. Köszönetét fejezi ki mind
azoknak, akik az utóbbi napok meg
próbáltatásai között derekasan helyt
álltak és biztosították az őszi veté
sek folytatását, az állatállomány 
megóvását és ellátását, valamint az 
állami gazdaság vagyonának a nép 
javára történő megőrzését. 

Az Állami Gazdaságok Miniszté
riumának Nemzeti Forradalmi Bi
zottmánya ezúton hívja fel az álla
mi gazdaságok és a minisztérium fel
ügyelete alá tartozó egyéb szervek 
munkástanácsait és dolgozóit, hogy 
1956. november 5-én, hétfőn a mun
kát mindenütt kezdjék meg, és te
remtsenek kapcsolatot a közvetlen 
felügyeletet gyakorló igazgatóság 
nemzeti forradalmi bizottmányával. 

Állami gazdasági dolgozók! Gon
doljatok arra, hogy jelenlegi mun
kátokkal az ország jövő évi kenye
réért dolgoztok! 

\J. 

Gabona, zsír, gyógyszer 

az amerikai segélyben 
A Fehér Ház közli, hogy a Ma

gyarországnak felajánlott amerikai 
segély háromnegyed részét a mező
gazdasági feleslegekből származó ga
bona, kukorica stb. formájában szál
lítják. A fennmaradó ötmillió dollár 
értékű küldemény zsiradékfélékből, 
gyógyszerekből fog állni. A Fehér 
Ház a küldeményt nagylelkűen a 
Vöröskeresztnek és a Magyarország
nak szánt segélyeket továbbító kü
lönböző szervezeteknek adja át. 

Hogarty, a Fehér Ház szóvivője 
hangoztatta, Eisenhov^r elnöknek az 
a célja, hogy a téli hónapok előtt 
megsegítse a magyarokat. 

Az Egyesült Államok kormánya — 
mondotta — hamarosan kapcsolat
ba lép a magyar kormánnyal, hogy 
biztosítsa a pénteken bejelentett se-r 
gély keretében lebonyolítandó szállí
tásokat. 

Már kézbesíti a leveleket 
a posta 

A fővárosi postaigazgatóság közöl
te, hogy a mai napon a levélkézbe
sítők már kézbesítik a leveleket* 
Táviratokat a posta napok óta fel
vesz. A csomagok felvétele és továb
bítása is megkezdődik hétfőn. A kül
földi telefonbeszélgetések egyelőre 
csak korlátozottan történhetnek, mi
után a külföldi postákkal a főposta 
még nem tudta helyreállítani a kap
csolatot. 

A Petőfi Párt hírei 
A Petőfi Párt (Nemzeti Parasztpárt) 

irányító testülete és ideiglenes veze
tősége egyhangúlag úgy döntött, hogy 
a vezetőségbe beválasztja Matits La
jost és Sebestyén Lászlót. 

A vezetőség főtitkárhelyettessé vá
lasztotta S. Szabó Ferencet és Zsig
mond Gyulát. 

A vidéki szervezés vezetője: Szabó 
János. 

A nagybudapesti szervezet vezetője 
és szakmai vezető: Matits Lajos. 

A sajtó, és propagandaosztály ve
zetője: Sebestyén László. 

A gazdasági osztály vezetője: Czi-
kollay Gyula. 

A nagybudapesti szervezet vezetője 
felhívja a kerületi szervezeteket, va
lamint a szervezési megbízást kapott 
valamennyi tagtársat, hogy 1956. no
vember 7-én du. 17 órakor a központi 
tanácsteremben fontos megbeszélés
re (Dorottya utca 8. I. em.) jelenjen 
meg. 

Tárgy: Feladataink a párt szerve
zésében. 

A Petőfi Párt (Nemzeti Paraszt
párt) nagybudapesti szervezete ideig
lenes sportbizottságot alakított. 

Az új sportszervezési és vezetési 
irány kialakítása érdekében a nagy
budapesti szervezet 1956. november 
5-én, hétfőn du. 5 órakor a Dorottya 
utca 8. szám alatti székház I. eme
leti tanácstermében ülést tart. 

Az ülés előadója: dr. Matits Lajos, 
a nagybudapesti szervezet ideiglenes 
vezetője. 

Az ülésre a Petőfi Párt (Nemzeti 
Parasztpárt) ezúton is meghívja a de
mokratikus pártok és szervezetek 
sportvezetőit és a magyar sport iránt 
felelősséget érző, tiszta múltú sport
vezetőket, sportolókat, sporlpártoió-
kat. 

A fővárosban a következő helye-

Párt ken alakultak meg a Petőfi 
szervezetei: 

I., Fő utca 15. 
II., Ifjú mártírok tere (volt Moszk

va tér) 3. 
III., Vörös vári u. 64. T.: 163—064. 
IV., Jókai u. 10. 
V., Arany János utca 10. 
VI., Liszt Ferenc tér 11. T.: 424— 

373. 
VII., Hársfa u. 25. T.: 222—879. 
VIII., Köztársaság tér 14. 
IX., Vámház krt. 11. T.: 134—310. 
XI., Bocskay u. 39—41. 
XII., Nagyenyed' u. 9. 
XIV., Amerikai út 21. T.: 496—130. 
XIX., Kispest, volt Kaszinó. 
XX., Vasas-otthon. 

Megalakult 
vidéki szervezetek 

MISKOLC: Tanácsház tér 5. Tele
fon: 35—307. A párt ideiglenes tit
kára Hegyi Imre. 

NYÍREGYHÁZA: Dózsa György 
utca C. Telefon: 35—62. Ideiglenes 
elnök Barta László, ideiglenes titkár 
Varga Sándor. 

Továbbá a befutott jelentések 
alapján Szolnok, Törökszentmiklós, 
Kisújszállás, Karcag, Kunmadaras, 
Kunhegyes, Jászberény. Jászapáti 
helyiségekben ugyancsak jelentették 
a megalakulást. 

Pest környékéről Törökbálint, Bu
dakeszi jelentette a párt megalaku
lását, Dunaharaszti szintén. 

UJ MAGYARORSZÁG 
A Petőfi Párt (Nemzeti Parasztpárt) 

központi napilapja 
Főszerkesztő: Féja Géza 

Felelős szerkesztő: Jócsik Lajos 
Szerkesztőség; 

VIII.. Rökk Szilárd li. 6. Teletav, 343-100 
Budapesti Lapnyomda. VIII.. Rökk Szilárd u. 6. 

Felelős: Kulcsai- Mihály 




