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A Soproni Egyetem karai állást foglaltak népünk 
szabadságharcának szent ügyében. 

Az Egyetem határozott és egyhangú állásfoglalását a következő pontokba foglaltuk : 

1 Követeljük, hogy a Kormány a további vérontás megszüntetése érdekében azonnal vonja vissza 
azt a felkéréséi, amellyel a szovjet haderőt felkelőink ellen harcba állította. A békeszerződés alapján has
son oda, hogy a szovjet haderőt a lehető leggyorsabb ütemben vonják ki Magyarország területéről. 

2. Elítélünk mindenféle diktatúrát és félelemmentes életet követelünk. 

3. Követeljük az emberi szabadságjogok legteljesebb biztosítását: szólás-, sajtó-, gyülekezési- és 
vallásszabadságot egyaránt, továbbá az eszmék szabad áramlását külföldi viszonylatban is. 

4. Szabad, független, demokratikus Magyarországot akarunk, amelyben valóban minden hatalom 
a dolgozó népé. Ennek érdekében általános titkos választásokat követelünk az egész országban, több 
demokratikus párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából, mivel az eddigi nem teljesítette 
alkotmányos kötelességeit. A jelenlegi országgyűlést és kormányt, személyi összetételénél fogva, nem tartjuk 
alkalmasnak az állam vezetésére és új demokratikus választójogi törvény kidolgozására. Ezért követeljük, 
hogy a városok és községek nemzeti tanácsainak képviselőiből alakítandó új, ideiglenes nemzetgyűlés dolgozza 
ki az új választójogi törvényt. 

5. Követeljük az úgynevezett „káderanyag" nyilvánosságra hozatalát, majd megsemmisítését, a 
„káderanyag" összeállítóínak megállapítását és szükséghez képest felelősségre vonását, végül a .,káder" 
szónak a mellőzését. 

6. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében, Rákosi Mátyást, aki 
elsősorban felelős a közelmúlt minden bűnéért, a vérontásért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és 
állítsák a nép ítélőszéke elé. Vonják felelősségre Gerő Ernőt, Piros Lászlót és a szovjet fegyveres beavatko
zás megtörténtének többi bűnrészeseit is, 

7. Követeljük az összes politikai perek és a koholt vádak alapján indított gazdasági perek füg
getlen bíróságon történő felülvizsgálását, az ártatlanul elitéltek rehabilitálását — közöttük Míndszenty herceg
prímás rehabilitálását is — és a törvénysértésekért felelős személyek megbüntetését. Azonnal hozzák vissza 
a Szovjetunióba kivitt hadifoglyokat és polgári személyeket, beleértve az országhatáron kívül elítélt hadi
foglyokat is, 

8. Követeljük a Szovjetunióval fennálló politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát 
és új rendezését, a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe be nem avatkozás 
elve alapján. Az eddigi függő helyzetünkből keletkezett károkért térítést követelünk. 

9. Hozzák nyilvánosságra visszamenőleg a külkereskedelmi szerződéseinket és a véget nem érő 
jóvátételek valóságos adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérc készleteiről, kiakná
zásáról s az orosz kocesszióról. Követeljük, hogy az uránércet Magyaroszág világpiaci áron, nemes valutáért 
szabadon értékesíthesse. 

10. Követeljük, hogy szakemberek vizsgálják felül és szervezzék át a magyar gazdasági életet. 
Vizsgálják felül a tervgazdálkodáson alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és a 
magyar nép érdekeinek megfelelően. 

11. Követeljük az iparban alkalmazott normák revízióját, s a munkások és értelmiségi dolgozók 
bérének sürgős rendezését, annak szem előtt tartásával, hogy a legkisebb fizetések feltétlenül haladják meg 
a létminimumot. 

12. Követeljük a parasztpolitika felülvizsgálását, továbbá a jelenlegi termésbeadásí rendszer foko
zatos visszafejlesztését, majd megszüntetését. Az egyénileg dolgozó parasztok a termelőszövetkezetekkel egy
forma támogatásban részesüljenek. 

13. Tiltakozunk az államvédelmi hatóságnak a magyarnép szabadságáért folytatott küzdelmébe való 
fegyveres beavatkozása ellen. Köveleljük az államvédelmi hatóság megszüntetését s az államvédelmi teendők
nek a rendőrség és a honvédség feladatkörébe utalását 



14. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokságot jelképező, már eltávolított Sztálin-szobor helyébe, 
a jelenlegi szabadságharc hőseinek és maríirjainak állítsanak méltó emlékművet. 

15. A magyar nép önérzetét sértő jelenlegi címer helyett állítsák vissza a régi Kossuth-címert. 
A honvédség részére a nemzeti hagyományainkhoz méltó új egyenruhát vezessenek be. Követeljük, hogy 
március 15. és október 23. (ez utóbbi október 6. helyett) nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen. 

16. A nemzeti érzést sértő város-, utca-, üzem- stb. elnevezéseket változtassák meg. 
17. A diákparlamentünk eddig hozott határozatait magunkévá tesszük. Az oktatók és a hallgatók 

továbbra is teljes egyetértésben és szilárd egységben küzdenek a szabad, független, demokratikus Magyar
ország megteremtéséért, 

Sopron, 1956 október 27, 

Egyetemi Tanács 
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