
Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között! 
Á McrcSZ Épitőip. Műszaki Egyetemi díáknaggyűiés határozatának főbb politikai, 

gazdasági és eszmei pontjai: 
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról, a békeszerződés 

határozatai alapján. 
2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé titkos alapon új alap, közép és központi vezetők 

választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a Pártkongresszust és válasszanak új Köz
ponti Vezetőséget. 

3. A Kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a Sztálinista—Rákosi korszak minden 
bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. 

4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, — aki 
elsőfokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretevéséért, hozzák haza és állítsák a nép ítélő 
széke elé. 

5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új 
nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájk-jogánsk biztosítását 

6. Követeljük a magyar-szovjet és a magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok 
felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság es az egymás belügyeibe való 
be nem avatkozás alapján. 

7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését, szakembereink bevonásával. Vizsgáljuk 
felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk lét
érdekeinek szem előtt tartásával. 

8. Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket, a s o h a ki nem fizethető jóvátételek 
tényleges adatait. Nyilt és őszinte lájékoztatást követelünk az ország uránérc készleteiről, kiaknázásáról, az 
orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért, Magyarország szabadon 
értékesíthesse. 

9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és az értelmiség bér
követelésének sü-gős és alapvető rendezését. Kérjük a mucikások létminimumának megállapítását. 

10. Követeljük a beszolgáltatás azonnali eltörlését és a termények okszerű felhasználását. Követel
jük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását. 

11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálatát, 
az ártatlanul elitéltek szabadonbocsátását, rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok 
és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elitélt foglyokat is. 

12. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ-szervezet 
számára nagy példányszámú, új napilapot. Követeljük a meglévő „káderanyag" nyilvánosságra hozatalát és 
megsemmisítését. 

13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét a Sztálin szobrot a leg
gyorsabban bontsák le és helyébe az 1848—49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet 
emeljenek. 

14 A meglévő, magyar népnek az idegen címer helyett, kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer 
visszaállítását. A magyar hon\iédségnek, — a nemzeti hagyományainkhoz méltó — új egyenruhát követelünk. 
Követeljük, hogy március 15. nemzeti ünnep, munkaszüneti nap legyen, október 6. pedig nemzeti gyászünnep 
és iskolai szünnap legyen. 

15. A Budapesti Műszaki Egyetemek Ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolida
ritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé, a lengyel nemzeti függetlenségi mozgalommal kapcsolatban. 

Ifi. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi szerve
zeteit és elhatározta, hogy folyó hó 27-én, (szombaton) Budapesten Ifjúsági parlament összehívását, amelyen 
küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága. Holnap f. hó 23-án cl. u. fél 3 órára a műszaki és egyéb 
egyetemek ifjúsága a Gorkij fasorban az írók Székháza előtt gyülekezik. Onnan a Pálffy térre (Bem tér) a 
Bem szoborhoz vonul és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal. E fel
vonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhatnak. 

Fenti határozat teljes betűszerinti közlését ma este a rádió is, a magyar sajtó is visszautasította, a 
Szabad Ifjúság csak részleges közlését ígérte meg, főleg az első pcnt miatt. A határozat szövegének stencilen 
való azonnali sokszorosítását viharosan követeltük, de az arra vonatkozó utasítást Cholnoky rektor nem merte 
megadni. A nagygyűlés kb. 2000 résztvevőjének spontán felvonulása még ma este folyamán az egyik nyomda 
elé és a határozat azonnali kinyomtatása — a résztvevők viharos lelkesedése ellenére a megmozdulásnak nem 
kívánatos eltorzítása, illetve az esetleges összecsapás miatt egyelőre elmaradt. Javaslatunkra a határozat vég
leges szövegét a plénum előtt mikroíonba diktálta, a résztvevők lejegyezték és egyelőre kézi-gépi másolását a 
főváros széles rétegeiben hólabda-rendszerrel fogják terjeszteni. 

A magyar sajtóban való teljes közléstől nem tágítunk. 
Folyó hó 24-én a MEFESZ a fenti határozat alapján országos vitát kívánunk indítani a magyar 

sorskérdésekről és követeljük azt, hogy a Magyar Rádió adjon a nagygyűlésről helyszíni közvetítést és így a 
dolgozó nép elferdítés nélkül hallani fogja az ifjúság hangját és eltökélt szilárd határozata addig be kell váltsa 
a helyszíni ígérgetéseket, a határozat teljes szövegének a napi sajtóban széles körben való közzétételére 
vonatkozólag. 

E határozat az új magyar történelem hajnalán, 1956. október 22-én szüleiéit, az Építőipari 
Műszaki Egyetem aulájában, t ö b b e z e r h a z á j á t s * é r e t ő m a g y a r i f j ú s p o n t á n 
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