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Politikai állásfoglalás I 
Tekintettel arra, hogy jelenleg- elismert és cselekvő kormány nincs, 

amíg szabad, titkos választáson alapuló, elismert nemzeti kormány nem 
alakul, Eger város ügyeinek vezetését f. hó 28-tól kezdve az ideiglenes 
Forradalmi Nemzeti Tanács vette át. 

A Nagy Imre vezetése alatt alakult kormányt nem ismerjük el a ma
gyar nép törvényes képviselőjének, mert a szovjet fegyveres erők támo
gatják, s nem a magyar nép. A magyar nemzet félreérthetetlenül nemzeti 
kormányt akar. 

Tudomására hosszuk Eger város lakosságának a következőket: 
I . Csatlakozunk a miskolci Munkástanács nemzeti programjához, 

és velük egyetértésben kérjük a Biztonsági Tanács azonnali intézke
dését. 

2. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonulását. 
3. Szabad, titkos választást követelünk, több demokratikus párt 

részvételével. 
BEJELENTJÜK: 

4. Eger város honvédségi alakulatai és a rendőrség nagyrésze csat
lakozott a nép követeléséhez, és velük együtt a Forradalmi Nemzeti Ta
nács irányításával harcol azok megvalósításáért. A nem csatlakozókat a 
Forradalmi Nemzeti Tanács biztonsági szervei felügyelete alá helyeztük. 

5. Az Államvédelmi Hatóságot és az arra támaszkodó szerveket fel
oszlattuk. 

6. Minden dolgozónak sztrájkjoga van. Ezért felhívjuk Eger város 
dolgozóit, éljenek jogos követeléseik teljesítéséig sztrájkjogukkal. Kivéve: 
a víz, villany, élelmiszeripar és kereskedelem, valamit a nyomdaipar és 
az egészségügy, mivel életfontosságúik. 

7. Az egri és vidéki termelőket kérjük, hogy terményeiket szabadon 
vigyék piacra és szabadon árusítsák, minél nagyobb mennyiségben. 

Megnyugtatásul közöljük, hogy nagy készleteink vannak, lisztből pél
dául 2 évi van raktáron. 

8. Felhívjuk a lakosságot a rend és nyugalom fenntartására, és kér
jük azonnali bejelentését mindennemű rendzavarásnak és jogtalan 
fegyvertartásnak. 

9. Fegyvertartásra csak a Forradalmi Nemzeti Tanács által kiadott 
igazolvánnyal rendelkező személyek jogosultak. Felszólítjuk mindazo
kat, akiknél igazolvány nélkül fegyver van, azt 21 órán belül adják át a 
Forradalmi Nemzeti Tanács védelmi bizottságának. 

10. A megalakult Munkástanácsokat a dolgozók követeléseinek meg
felelően keil alakítani. Felhívjuk Heves megye városait és falvait, hogy 
csatlakozzanak kiáltványunkhoz és azok küldjék el munkásküldötteiket. 

1956. Xi.28. este 6 óra. A ma ülésező: 
EGRI FORRADALMI NEMZETI TANÁCS 
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