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Magyar testvéreink! 
zabadságunkért harcoló magyar ifjak! 

Mi, az ország pedagógusai mély hódolattal 
adózunk hős ifjúságunk előtt, akik kivívták ha
zánk függetlenségét és szabadságát. 

Dicsőség és hála e szabadságért elesett hősök
nek, akik nemzeti függetlenségünk kivívásáért éle
tüket áldozták., 

Ez az áldozatkész ifjúság a mi ifjúságunk, a 
mi neveltjeink. Magyar nevelők, csatlakozzatok 
forradalmi ifjúságunkhoz és folytassuk a megindí
tott harcot a végső győzelemig! 

Tegyünk esküt mártírjaink holtteste felett, 

hogy a magyar függetlenség és szabadság ügyét, 
melyet ők indítottak meg, végleg diadalra juttat
juk. 

Tegyünk esküt, hogy nem restaurálunk, ha
nem egy új, a szó nemes értelmében független de
mokratikus Magyarországot akarunk felépítem, 
melyben szabadon oktathatunk, nevelhetünk sza
bad magyar ifjúságot. 

Ennek mielőbbi elérését azzal is szeretnénk 
előmozdítani, hogy bekapcsolódunk a szükséges 
munkák- elvégzésébe is. 

Magyar testvéreink! 
aniigyi 
ö f e t e l j ü k : 

1. Követeljük a szovjet hadsereg azonnali ki
vonulását hazánk területéről. 

2. Csatlakozunk .a Dunántúli Forradalmi 
Nemzeti Tanács állásfoglalásához és követeléseit 
teljes egészében magunkévá tesszük. 

3. Követeljük, hogy honvédségünk legyen a 
nép katonája, aki a nép érdekeit védi és ne res
tauráljunk. 

4. Követeljük, hogy a magyar föld legyen a 
magyar népé, azé a népé, aki a legtöbbet verejté
kezik rajta. A bányák és üzemek maradjanak a 
nép tulajdonában, ne történjen itt semmi restau
rálás. 

5. Kérjük iskoláinkban a valláserkölcsi neve
lés biztosítását. 

6. Kérjük a történelmi múltú felekezeti isko
lák visszaállítását és azokban a harcos magyar 
ifjúság nevelésének biztosítását. 

7. Követeljük az ifjúsági szervezetek hazafias 
és erkölcsi alapon való megszervezését. 

8. Követeljük az idegen nyelvek fakultatív 
oktatását és a kötelező nyelv tanulása legyen sza
badon választható. 

9. Elég volt már a vérengzésből, térjünk át az 
építő munkára és teremtsünk a romokból mielőbb 
új, boldog otthonokat a magyar ifjúság számára. 

Éljen A semleges, független, demokratikus 
Magyarország! 

A II. KER. PEDAGÓGUSAINAK 
FORRADALMI BIZOTTMÁNYA. 

Felelős kiadó: II. ker. Pedagógusok' Forradalmi Bizottmánya. 

3961. Budapesti Lapnyomda. Felelős: Kulcsár Mihály 


