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Magyarok! Hazafiak! Munkások! Parasztok! 
Értelmiségiek ! Fiatalok ! Katonák ! 

Mártírjaink holtteste felett teszünk esküt, hogy a magyar 
függetlenség és szabadság ügyét végleg diadalra juttatjuk. 

A válságos időkben a párt és a kormány vezetői a maguk 
hatalmának megőrzésével törődtek csupán. 

Miféle vezetőség az, amely csak a tömeg kényszerítésére 
tett néhány tétova lépést. 

Tíz év alatt elég áldozatot követelt az önkény. Most a 
szovjet hadsereget hozták a magyar forradalom elfojtására! 

POLGÁRTÁRSAK! 
KÖVETELJÜK: 
1. Uj ideiglenes forradalmi nemzeti kormányt a felkelő 

fiatalok vezetőinek részvételével, amely végrehajtja nemzeti 
követeléseinket: a TIZENHAT PONTOT. 

2. A statárium azonnali beszüntetését. Fegyveres harc 
nem lesz. 

3. A varsói szerződés azonnali felmondását. A szovjet 
csapatok békében vonuljanak ki hazánkból. 

4. A vérengzésért valóban felelősök törvény elé állí
tását. Az elfogottak azonnali szabadonbocsátását. Altalános 
politikai amnesztiát. 

5. Igazi demokratikus alapon épülő magyar szocializmust! 
A honvédség vegye át a rend fenntartását, az államvédelmi 

hatóság embereit szerelje le, különben a további vérontás ve
szélye fennáll. 

A tüntetést a végső győzelemig folytatjuk, de őrizzük 
meg nyugalmunkat. Elítélünk mindennemű anarchiát, pusz
títást és rombolást. 

Nagy Imre és Kádár János polgártársak tagjai az új 
magyar foradalmi kormánynak. 

ELÉG VOLT A VÉRENGZÉSBŐL! 

AZ ÜJ IDEIGLENES FORRADALMI MAGYAR 
KORMÁNY ÉS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY 

1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását köve
teljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján. 

2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé titkos ala
pon új alap-, közép és központi vezetők választását követeljük, 
ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a Pártkongresszust 
válasszanak új Központi 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 első fokon felelős a közelmúlt 
minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és 
állítsák a nép ítélőszéke elé. 

5. Altalános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az 
országban több párt részvételével, új Nemzetgyűlés megválasz
tása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának bizto
sítását. 

6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugoszláv poli
tikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új 
rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az 
egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján. 
'" 7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését 
szakembereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon 
alapuló egész népgazdasági rendszerünket, a hazai adottságok
nak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával. 

8. Hozzák nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket, 
a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és 
őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérc készleteiről, 
kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az urán
ércet világpiaci áros, nemes valutáért Magyarország szabadon 
értékesíthesse. 

9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revizió-> 

ját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alap
vető rendezését. Követeljük a munkások létminimumának meg
állapítását. "" •••>' 

10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fekte
tését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az 
egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását. 

11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek 
független bíróságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek 
szabadonbocsátását, rehabilitását. Követeljük a Szovjetunióba 
kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállí
tását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is. 

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

13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai nyo
más jelképe, a már eltávolított Sztálin-szobor helyébe az 
1848—49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó 
emlékművet emeljenek. 

14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kíván
juk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar 
honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát 
követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nem
zeti ünnep és munkaszüneti nap legyen. 

15. Az egyetemi ifjúság a munkássággal és parasztsággal 
karöltve, egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolida
ritását a lengyel és varsói munkássággal és fiatalsággal, a 
lengyel nemzeti függetlenségi mozgalommal kapcsolatban. 

16. Tiltakozunk az államvédelmi hatóság fegyveres beavat
kozása ellen! 

A MAGYAR IFJÜSAG 
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