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íoe Sátoraljaújhelyi Nemzeti Forradalmi Tanács. 

Magyar Testvérek! 
A nagy fejedelemnek és talpasaink ezernyi ismert ós ismeretlen mártírnak a föld

jéről, az ősi Zemplénből és Kossuth Lajos kedves városából üzenjük nektek: 
Még alig halkult el hazánkban a puskaropogás, ahol a nemzet fiatalsága történel

münk legcsodálatosabb harcát vívía. Még nem temettek el minden elesett hős fiút és leányt, 
még a keserű és öröm könnyei kicsordulnak szemünkből, máris a tisztuló, igazán szabad 
nemzeti éíetöszíön alkotó, építő-akarata vált íeladatunká és kötelességünké. Még sohasem 
volt annyira szükségünk a nemzeti segítő összefogásra, mint napjainkban. 

.• Az igazi nemzeti egységet követeli tőlünk a történelem és a minket csodáló, tisz
telő és támogató egész világ. 

Megnyilaíkozhatik végre minden szív és akarat, reánk kényszeríteít hazug brosúrák 
nélkül is. Megindulhatnak a pártok, az emberek sajátos vélemény alkotásának szellemében. 
Ezek a pártok felfogásban különbözhetnek, de abban egységesnek kell lenniük, hogy 
az álíamépííés legnehezebb kezdeti időszakában ne gátolják egymás munkáját azzal, hogy 
idő előtt pártpolitikai szétháző, gyűlölködő agltáciőba kezdjünk. 

Kérünk minden jó hazafit, hogy építsen, indítsa meg a munkát. Sorsunk vissza
vonhatatlanul, megmásíthatatlanui eldőlt. Az ország semlegesnek és függetlennek nyil
vánította magát. A megszállást, a diplomácia vonalán számunkra feltétlenül kedvezően és 
végérvényesen megszüntetik. 

Minden ellenkező rémhír valótlan és zavaríkeítő koholmány. A rend és munka idő
szaka elkezdődött. A személyeskedő bosszúállásnak, torzsalkodásnak akár jobb, akár bal
szélső kilengéseknek helye nincs. Aki bűnöse a múltnak, aki nem ember, hanem gazember 
volt, az íelelősségrevonással bírói úton elnyeri büntetését A világ csodálatát kiérdemelt 
magyar forradalom tisztaságát senkinek sincs joga beszennyezni. 

Valamennyi párt, társadalmi és egyházi szervezet nevében azt kérjük tőletek, hogy 
amikor harcunkat már megnyertük, ne veszélyeztessük a békét. 

E z é r t : 
1. Azonosítjuk magunkat az 1956. november 1-én elhangzott miniszterelnöki be

jelentéssel, mely követeli a szovjet csapatok kivonulását, azonnal felmondta a varsói 
szerződést és bejelenti Hazánk semlegességét, — és amely semlegesség biztosítására 
a négy nagyhatalom garanciáját és az ENSZ támogatását kérte. 

2. Ne forgácsoljuk szét pártharcokkal a magyar erőt, mert a magyar nemzet léte, 
vagy nem léte forog kockán. Ezért egy lélek, egy gondolat, egy eszme, egy test lehet csak 
a magyar nemzet. Mindaddig, amíg idegen fegyveres erők tartózkodnak az ország területén 
és amig a szabad választás lehetősége el nem érkezett, ne legyen más, csak egységes, 
építő magyar nemzet. 

3. xMunkások! P a r a s z t o k ! É r t e l m i s é g i e k ! Vegyétek fel a munkát, 
és most a pártok sztrájkoljanak, hogy a honvédelem és dicsőséges forradalom vívmányai 
biztosítva legyenek. 

4. Azonosítjuk magunkat a borsodi munkásság és a Diákparlament összes köve
teléseivel. 

Kossuthtal mondjuk: 
» ha annyi lelkesedés lesz a kivitelben, mint amennyit a felajánlás

ban tapasztaltam, a poklok kapui sem vesznek erőt Magyarországon.^-

Éljen a független, demokratikus és semleges Magyarországi 
Sátoraljaújhely, 1956. november hó 2-án. 

Nemzeti Forradalmi Tanács 
Egyházak, Pártok, Munkástanácsok és Társadalmi szervezetek. 
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