
1 Magyar Ferrailaiiiii Bizottmány 

A nemzeti szabadságharc teljesen spontán, minden szervezés nélkül 
robbant ki, ezért a forradalomban győztes szabadságharcos erők a helyi 
szükségletnek megfelelően szerveztek parancsnokságokat, bizottságokat 
és foglalták pontokba követeléseiket. 

Az ország minden részéből jelentkező forradalmi erők mindenben 
egyetértenek, ami a szabadság biztosítására vonatkozik, de központi 
szervük nincs. A velük való tárgyalás a kormányzat részéről is nehézkes 
és időt rabló foglalkozás. 

Ezért a Forradalmi Bizottmány felhívja az összes népi-nemzeti 
forradalmi szerveket, hogy 1956. november 1-én, csütörtökön, délelőtt 
10 órakor a Sportcsarnokban tartsa meg a forradalmi küldöttek országos 
kongresszusát. 

Kérjük a forradalmi szerveket és a harcos tömegeket, hogy a leg
elszántabb harcosaikat küldjék a kongresszusra. A delegáltak meg
választásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek csak teljesen1 tiszta 
kezű és tiszta lelkiismeretű magyarok lehetnek, akik sem a régi rend
szer népellenes politikájában, sem a Rákosi —Gerő-klikk uralma alatt 
nem álltak a szabadság és a haladás, a nép érdekeit elnyomók oldalán. 

A mielőbbi teljes béke, az égető termelési szükséglet kielégítése 
miatt kérjük az összes népi szerveket, hogy kezdeményezésünket 
támogassa. 

Kérjük a forradalmi és szabadságharcos szerveket, hogy a II. kerü
leti tanácsházban székelő Forradalmi Bizottmánnyal azonnal vegyék 
fel a kapcsolatot a napirend és a javaslatok kidolgozásának tárgyában. 
(Frankéi Leó utca.) ( 

DUDÁS JÓZSEF, 
a Magyar Forradalmi Bizottmány elnöke. 
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: határozata 
1. A Magyar Forradalmi; Bizotímány meghajtja a kivívott és drága 

vérrel szentelt szabadság zászlaját a hősi halottak, sebesültek és az 
egész magyar nép előtt; 

Köszönetet mond a magyar nép igazi barátainak, az ENSZ tagjai
nak, újságoknak, bizottságoknak, mindazoknak a tudósítóknak, akik a 
magyar szabadság" ügyét magukévá tették és hathatós segítséggel támo
gatták a magyar népet fogainak helyreállításában, melyeket az ENSZ 
alapokmánya biztosít. 

2. Felkérjük a Biztonsági Tanácsot, hogy ismerje el a Magyar 
Forradalmi Bizottmányt és a Szabadságharcosok Vezérséget hadviselő 
félnek, küldjön fegyverszüneti bizottságot Magyarországra. 

3. Magyarország függetlenségének megvédésére kérjük a Biztonsági 
Tanácsot, hogy küldjön Magyarországnak anyagi és szükség esetén 
katonai segítséget. 

4. A magyar nép és a Forradalmi Bizotímány felmondja a varsói 
szerződési, mivel az ellenkezik a magyar békeszerződéssel és az ENSZ 
alapokmányával, ezzel egyidejűleg a Blz'onsági Tanács (ENSZ) védelme 
aíá helyezi Magyarországot minden fajtájú agresszió ellen. Az oroszok 
azonnal vonuljanak ki Magyarországról, kitűzött fehér zászlókkal. 

5. Magyarország kinyilvánítja semlegességét, Ausztria mintájára 
jóbaráíságot akar a világ minden népével az egyenlőség alapján. 

6. Tiszteletben taríjuk a tűzszünetet. A fegyvert nem tesszük le, 
a szabadságharcosok fegyverben maradnak, fegyverüket nyíltan hordják, 
a Forradalmi Bizottmány adja ki a fegyverviselési engedélyt, a szokásos 
karhatalmi alakulatok, rendőrség, honvédség, a fegyvereseket nem igazol
tathatja csak rendbontás esetén, a Forradalmi Bizottmány igazolványá
val rendelkező fegyverest, csak saját alakulata vehet őrizetbe. 



7. A szabadságharcosok felléphetnek: a kivívott szabadság védelmé
ben bárhol és bármikor, bárki ellen. 

8. A rendfenntartó karhatalom kiegészül a szabadságharcosok egy
ségeivel, ÁVH-sok nem lehetnek köztük. 

9. Mindenkit, aki részt vett a szabadságharcban, szabadság érdem
renddel tüntetünk ki, a halottak díszsírhelyet kapnak, hozzátartozóik 
segélyt vagy nyugdíjat, a sebesültek ápolást és segélyt, a rokkantak 
nyugdíjat. 

10. Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt. 
11. A kormány alakuljon át ideiglenes jelleggel. Tagjai legyenek 

a szabadságharcosok vezérségébö'l, a Forradalmi Bizottmány választott 
tagjai, valamint Kovács Béla, Nagy Imre és Kádár János, a szabad 
választásokat három hónapon belül megtartjuk. 

12. Diákparlament, a Munkás-, Paraszt- Katonatanácsok azonnal 
alakuljanak meg, hatáskörük a kivívott szabadság megó'rzése, az alkot
mány kidolgozásában vegyenek részt, tagjaikat küldjék a Nemzeti Bizott
mány soraiba, 

13. Üj szakszervezeti vezetők megválasztása, a régi szakszervezeti 
demokrácia alapján, a munkásság sztrájkjogát biztosítjuk. 

14. Az egészségügyi, élelmezési és közművek alkalmazottai dolgoz
zanak, a munka többi területén tovább sztrájkolunk az ideiglenes kor
mány megalakulásáig. 

15. Teljes lelkiismereti, vallás-, sajtó- és gyülekezési szabadságot. 
16. Magyarországon demokratikus pártok alakulhatnak. Azonnal 

működhetnek, tevékenységüket senki sem akadályozhatja meg. 

17. Az összes társadalmi osztályok és rétegek fajra, n«mre és nyelvre 
való tekintet nélkül a magyar nép egységes, szétválaszthatatlan részei. 
Általános •politikai amnesztiában részesül a zsarnokság minden áldozata 
és megfelelő kártalanítást kap, különös tekintettel leszünk azokra, akik a 
szabadságharc előharcosa! voltak a zsarnokság ellen. 

18. Azonnal engedjék szabadon Mindszeníy bíborost. 
19. Az ÁVH azonnal feloszlik, az egységes rendőrség tagjai sorá

ban az ÁVH egyetlen tagja sem foglalhat helyet, ellenben helyet kell 
nyerjenek a szabadságharcosok. 

20. Az ország gazdasági rendje nem igazodhatik semmiféle dogmá
hoz, hanem kizárólag az észszerűség^ a szabadság és szakszerűség elve 
vezesse. A kisiparosok, földművesek, diákok, művészek állami támogatást 
kapnak. Az üzemi munkásság részesedést kap az üzem tiszta jövedel
méből. 



21. Szabad külföldi utazás, külföldiek szabad látogatása Magyar
országon, az európai demokratikus országok be- és kiutazásának rendje 
szerint. 

22. A külföldi segély szétosztását a szabadságharcosok és a Nemzeti 
Bizottmány végzi a Vöröskereszttel együtt. 

23. Az összes kiváltságos ellátmányokat azonnal megszüntetjük, a 
párt és kormány magán célt szolgáló raktárkészleteit a sebesültek ellátá
sára igénybe vesszük. 

24. Menedékjogot, és ha kívánják, magyar állampolgárságot adunk 
az orosz katonai alakulatoknak, azok minden tagjának, akik a magyar 
szabadságharcosokat segítették és nem kívánnak visszatérni országukba. 

25. Jelen határozatunkat megküldjük az ENSZ minden tagállamá
nak, Dobi Istvánnak, Nagy Imrének, Kádár Jánosnak, Kovács Bélának 
és nyilvánosságra hozzuk az egész világ előtt. 

DUDÁS JÓZSEF, 
a Magyar Forradalmi Bizottmány elnöke. 

1956 Szekszárdi Ny. 
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