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Haginkhan 1956. Gszin as •llenforradalona vihara Malt. As •llentorra. 

dab= taw; a:ItArta ismAtelnt 19194.4. A b31s3 	nessetkdst rfeekoici 

erői azefotn s mint aXter tfOttSX. ujta XS olitalttik OsaValli a 

hataltaat n munktisoazt 1y ez6ből.  kin atartAir •aaatelterd  a  6uC ijZ  1 

61 Pit4s4ben 	ertidrzényeink et e vissza ekartrik tillitant 

tA:k4 sak i, a ti leIbirtok osok hataila t o  a itapStallaist 4,r soda laint,  Az  

elleiforradqlon 1ládrzez6vAs',rhelyin is tansidiera 1116141t. 

	

Heidraes(ivAe,t rholy Je1ente mes6gas4asist 	 frig Ink.tbb Kitts -tr 

palese volt a felszv.badulAs elan .  Lak6Inak •s-qqa 1950•Len negha. 

ladta as 56 ezer fat. ittkor kiirtEily Ó. Székkutas dnalló kdalligai 

lettek, iigy a ',tiros lakoss ,' ga 51.150.rs osökkent„ A vir coe tidrinete 

az  1935-de adatok ez:Irint 81,427 kh..at tett ki, tamely 11.489 gaols" 

fig ii zctt orsalalit nag a Itilvoticezőkkvent 
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A tenti adatok 	 hogy II)datesővásitrhelyen net volt waft 

nagybittek. itinddesze %kw fdldbirtokos rondelkezett 3000 kh•rvil ea. 

gyobb faldt•ralettel. A köz(ipbirtokoant Emma mar joientgleeLb e  do 

kdallült is illindöseSe 3 rencisleozett 50001000 Ich fö1dd1. Tábbsiig ik 

/118 birtokos/ 1u0-500 kh to.l4dei bit* Ugyanakkor swirdos kulik elt  

v-'4rosban, 

411■ 4111011100.0 

/2/ Al adatait a  Geongrid negy•l Statlsztinat 	2.935.Ki• icumu• 
tatisiblin szerepoineic, 
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A statisztikA61 in kitkinia, hogy 1935.bin 3ub °salad rendelaoitsett 

50-100 ich földdel .  A iculqicer'4 arimét azontan ttz ogykori hivatalon sta• 

t nztik a e1rejtVreg-irb411 	abr 	2540 h  b ttogkal r and *Ix ező 

parranztokat az 5 th-n t.iU  isle. 6n tc6z64,0purzti oirtotoson.kal. A 

vai(Sz-1,gban 1  virosi tan:4.c8 943 kulot mutrttott  Ki  1953-ban. A eta-

ti  tiKból zideria. ho 4z,  a ,da,  VI,  ztiot Adassvicn tuc tkibb mint a fain 

/6.294/ öt 	Zinebt, Tulajdonosai • hogy megilhetétaiket bizto- 

site , ic nanytalenak Irate* a ninonteles amilM2pro1ett.rnetik/ *"t%  

napsz szba jsirni„ aratasts  caepliat stb. v4 ilabAi. A fbldn4lxiill wool 

inunicAeolt anima 7.8.000 k8rd Kongott. /2/ TOM' etzekien 13-14.000 

tassel seursaris Óe aeginyparaesst v,•irt arra, hogy megielhet6n• eirdeiabea 

•laghazza mungaer•ját. A seső teas4rietg licidzsonővrhelyen nem volt 

tip**  ezt a httalvian auxica•rőt faittelkeatalal, igy nagy volt a munIca. 

8onen a ;cubit osoic i  vagy a suiroisek titior4t növelté. 

A felszabadulis alőtt a v4 ron ipurilag  ii  fejletlen volt. Itőleg 

könnyik. is 4p1t6ipar1 KiködteK. An 19410es statisontixal  adai.  

tot sz,)rint ticidianzővti.s4rnely en k 2 lpsittelep volt, nuttily an mldó some 

1.371 muntrint foglalgoztattnk /ebből 678 ilea ós 698 n5/ volt. ':vi  

1 ,-4/tk eren3tük 981 'met  tett  al. /4/ A taratl disenaktkÖZÜL, Cowart 

Kötszövő tines volt a legnagyobb,  mely • Tiros ipari eiuniuiaa6‘,nea 
/4/ mintegy hirunnegyed.A foglalkoztatta, 	An Itt oigoaki 	nok (3mb at - 

talon nörillininyeic könött dolgoztaz. *A gyirban forró  s  helyentimt 

b ,idds a levee. 	13enaktyobb hi;efiabes eon Ditto& a aunicasocnag htitcitt 

vizet, 10.12 6ra  a munkaidő, 12.20 fill6rt iteresndc 6rAnic6nt, A 12 

tivez le'ny mire 18 fives loon. runes* /5/ irja poija Giza, 

mint liitjuz, V rhelyen  a  burznoizia ark ea 	tiaeneessiny, a a mart.. 

ofizt'tly fejlvtlen volt. Kistiseaeibeig XIO•lny litionmatal d cagastak. 
4111 ID .0 at .4mi 

/2/ Hja (Una: Vih.,rearoir 345 oldal, 

/3/ magyfir 3tatimitikal Zsebkönyv 1941. X. 4vt. 134•35 oldal. 

/4/ Központi Statioztinal Hivta1 Cson_rA seefei iga4istit.:)0 , tga 0025/ 
956, oz. jelentii• 4. piticV,ny 45. oldal. 

/5/ rfija 04gas  id ,  mil 345, oldal. 
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Ugyanaxtor •s4les, erSe wis4prétes 41t a vs.rosban„  Id.  tartoztak a 

kialipTozoltoa ir ariasKed5K, tisztv1sel6k, icatonutleatek, rirtelttalefig, 

stb, A Otatiestikai 	 hody a 2 1„kr 1  

usiknon kivil ,  z 1:41-ben 1.488 (in 116 iparos atiködött  a  vitrosban. /6, 

A felsorolt tArsailatal rátegec olttat felfow,sa a felszabadula.• 

előtt killönbdző welt. A 14186 tie Iccizelyr4tegek, atlas iciazolg klta a 

liorthy•rendszert. 	alai* felső r6te. a hatabeit feUtette, a közocite 

4:,elc »Nita mind's oda oriam1416dtatr i, shot a hatalizott firestdIc. A 30-az 

vibrn 411  a siA eodik vilAgitaboru alatt net tudwika  fastens*  •lietil 

hro kiemelicedő essahny•1/61. Ss termidosettesen nett ast la2en111.  hogy  

a  icáz'pr4tej 	s  killanösen tz firliobal wig itbalitt nets veltaX •lyanok y  

fiklk szambefordultair a fasisilcidisaal, de ez inbb itivAtelnek 11/44144. 

tott, Zdvideben Tao, tAugatt a Vsizmw , t, vagy pssastivRn esez.141tili 

t 4rh6di 

A ha lad Lis arőlt 11641stezővi 	ely en 810(5 soillsaa is a aindeiteosztti. ly 61.).. 

viseltas  Mr  gyeasitatt• a isleilsiSaott hew pi ideig a Ileyer•ttile 

szoaVidealoicrAeifi 	 jirta. A azoeitilda3otrAola • saint tudjok• 

neat szervestesses a lierthy- fasiSWIS •llent buroote  A tifiellSildfizzot:rata 

2'irt baloldall taisegel Appen a TAO*. lhorenooldle /1/ jobboldall 

v3setiis miatt • Ibidnesii vis7`irbely ea nos tudtzur 	vtsset rn klaroolni 

a Velma* slim. Az 	 lsommisnista gtozdaloa peoig syeziee volt 

ahhoz, hew a U , SiZO21111 elleni halite% titfog6as seasztirvosse As ve.',,,iose. 

I gy toildt.1.4. ()Vitt a v rosban nee v•lt oln  vezető or, 

mankizok. kubikolsok do  •zag4ayparasstOk v54oeszerte 	iyiltoz 

014gedetlenehwit, 	 beesefogta g ir!,nyitottet volna. 

A telszabadulAs utrftn rusgviiltosetb a v - ;ros 	 ti.reada1s4  4.  
arculata,  a sunictsliiiStily,  a  dolgoac; n4p a hataloin rSszeetiVO 

■ 411.10 .8.11.1* 

/6/ Kdaponti •ARtitiztikal Hivatal Csonar ,A meeIIdazgt , t4.;a;t ga 0025/ 
1956, oz. joliantAs 4. 1,)451dA.ny, 45. oldal. 

/11/ Takics ker ono dnalló itőiskivee nsester volt. 4-5 ersgt5ooel dolgozta. 
tott. A net  iegszlls alatt aticányfunci Ozemat ay itott, afktiny 
osiziot ez -illitott a nősset•icneir. A kiortby•readszerben tóbbezór volt setzstsziaLsoonicis** as SZEW or szsiggya si Kóisvlselb,je. A t 1 szabadulis uvn oillatatitioAr lett. AZ egyesilles előtse  " /1947/ aagattArt 'ea  alatt  kistirtAc az SZDF-btil. 
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v1111. 1948.461 yedig, 	iniutga a kizsikrvinyol6 osz -Vtlyoe,at *anon 

fokozatosan kisnorilotta, - a tanikftsoszttily, sz vetségüen dolgoz

parset s4gga1, a het alms sgdU1i birtokosa  le tt.  

A .  halation birtokiban lehetr,v4 v411 egy ear olyan ferrausini intéz-

ked4s v4greha3t4sa, flmely megv41toztatta ki v4rsada1on szerifezetét, 

poiltikai arculatit. N4zzak meg , 'zen  int4zkeo4sek keztil ndh4nyat 

tis ezek hwts41 1Admezővs4rhely tilreadalnira. 

1945-ben tégrekiti sit oItlik  a  fnlareformot • 1 iosztottak lebb mint 

6. ,ou kh. frildet, ebből  mintegy 	kki. gykinelcsöst. 

MI 1945 fivi fdlorefurm soreta ilildhliz jutottak: 

it e ; ,nev sad s 

Gaze a sl; gga 1 
rendelkezők 

Gazdasig 
nélkaliek 

"ssze-on: 

rasa. sen : 

1282 fő 

114 	* 

b_k 6  1 : _if 
-1 	14_ 	5-10 	10- 

kb. tbletertilstet kapott  /.ban/  

15.1 

26.3 

46.1 

62.3 

37.9 

10.5 

2.7 

-•9 

1396 fő U.- 47.8 33.6 4.6 

Mint a font',  statisztikai  11klizattel 	 f 61dhOsjuloil 1.396 
/8/ 

par-sztcselqd. 	tszel agyidőben 145-an httzhelyet , 49-en pedig hot.. 

zat  kaptak.  A 6.060 kh Vildet mindssze 128 f81OlulajdonosIA1 
/V/ 

vett 4k-  el. 	A gyakorlatbun ez azt jelentette, hogy 	ftilubir- 

tokos osztAljt razdas4gilag likvibiltik, igy 	mezőgazdhskiAl (Ic 1 - 

goze5k kizs4.keteinyoleisa nagyndridkoon 	 csektflyebb lett 

erre a leheVs4g a  mezőgazdastrig szocialista 	szervezsének clog- 

liezd4st: un.  A ozev4niparasin egyre ink4bb munk4t talált a mező-

gazdhivIg szocialisIa szekoraibun 43 nem volt vlszorulva, hogy a 

robutol,jon. 	f1adeL rendekező parasztok is egyre nagyok 

sz4mban vilsztottik a boloogu14s szoc tali sta ut,Iiit 43 bel4p1.ek 

/8/ Vizyent i SI at is t rkai  Hivatal  song -L-64i mey ei lgazgat5sttga 
jelenlaine. •095/1 9 56.3z.je1en16a 10.eill al. 

/9/ yoesica Mih4ly: wild reform illiartrbelyen.eusztik n4pe.1947.sz. 
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a turrie16sz8vetirezete1, be. 

1955 vbivin 5 411ai gazdaletig, 2 ittiptillorgs, 	III• tipusu, 3 I. 

lipusu, be L 1i1íszai lereelőszvetkozet afiknett a i4ros taitl- 

tettin. 

azok főldterilleia 195s *Ligfirt: 

711sai Gazdasflgok 

III• t ipusu 

liaitiszat 

I. tipuau sz 

Vlir .431 anic 3 Uidj 
claw; bbri tat 

14.89 kh 

17.888 " 

1.40i 

582 " 

/10/ 
4•3i3 " 

• tanicei Vildtertilettelx aRyütt a v6ru• 	 ceaknom fele 

/47.3 V szocia1isI',1 mzeiclerhoz tartozottc. 	terme1ds4Ivetkeze1e- 
fit 

vet nem mind ig hoztik létre hiba nélktil, tikacitak, aineiyek spinet 1- 

leg rossz pilds:t is mututlak, de élevkdi ess4grikel Isanolja, Lugy 

Vibbs4giike1 mg z elienforrudalom sem tudta szőtzuzni. 

1958 őszéig t 74, bb VAS egyestat. Igy  18. szoptoNberben 2E3 tsz, 6 

▪ SZ C:19 1 hl3iti t SS MUNI Milt 21. 1.7i.) kh-on. A csulAdok szoima 

1.94, a 1 ,  gok sz4Nel k.$80 fő vol. 

1958. december 31-4n 20 1.3z, 2 tszcs, 1 haliszati  13z miik5tt• 

75141t4srillet(lk 15.901 kh, c3814-idok szima 1177, tagi,k sztima 1.440 

fő 

Megmaradt telvit a tar. -ek 7L•4, IA tazcs- if 33.3 	a, tovcb a isz 

tagafig 59.5, u. tszee lagsig 8 0.6 ,;-a; a tsz fdldterületének 74.5, 
/11/ 

• tszcs flkdtertIlatinek 37.5 f -a. 

AM on• awn, 

/10/ ki5zydriti ii 8Zl ikti  

jelerAtie, oo25/1956. 

/11/  z Exo:-Ioktit & iffirasi 
I title. 

iiivalial litiongrfid megyei igazgatAsAg 
oz. je1ent6s, 

,nsids Aszágazdas(41 41ozttilyii szo1ge1.1 - 
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A f szabadulta U1fl yikere er mewcilt ozot I  aZ ipari munktiseig 

ra4z.ete is. 	népi hatulom az ipari uzemeket 411401 telejimibis 

vette. AZ i r fej1%ddS8 1945-58 lailOut 1,6140, BilAkelA 	' ,Iron 

Virténetében. 

Az első 3 (is nt6v3s  terv  beruhit4sui me05ze1ítően a k5velkseő- 

képpen alakultak Hedmez 4s , T.rhe Lynn: 

Hiromdven tIrv: 	rióves t.trv: 
Millie5 	for  

7. 88ze8en: 

mez6gazdas4 18.5 30.8 47.1 

5.5 91.7 97.4 

Were skedeL em ..5 1.1 1.5 

1ft1eked4s, 	ut 1.5 3.- 4.5 

Laktisépités .  4.2 13.1 17.3 

Kultur, 	szocidlia, *Mort 2.3 4.2 5.5 

KlizedA, 	csatorna, kill 2.5 3.8 8.3 

8 	8 Z 	1118 	e 	a 	: 33.- 147.5 180.5 
_fl •110 .. 

/12/ 

A  népi hktalom  s beruh4z48ok 	LhaszntiliaNal a v irosban uj iize- 

make% épitett• 	 1951-ben 31 01.1118 forirtos berukr:ziissal a 

M4riegy-y4ra1; 1953-ban 9 és  fél aill16 Ft beruhiséesal a meg,Fei 

G4pjavittiV11altot. Bővítettik és korszerti, Ult4aité alakitottlEk 

a ,,,lajolika.gyftrat• .tgy sor ki3ebb ("zees is 401%, mint pl. a lataro-

sA 	 Fémipuri 	 stb. linnek meg- 

felelően ni , vekedett  az ipari aunkés8f4 lét MAIM is, timely: 

1950*ben 1.885 

1951-ben 1.972 

195•4-ben 2.681 

1953-ban 3.792 
/13/ 

1954-ben 4.288 f ő voll• 
411111 . 	 .11■11.  IND 

/12/ 	-;nero met4yei fUzetek, apini leret A te15z4b,.uu11 Vairhely 
iz évo./1944•1`.?54./9.o1da1. 

/17/ 744yanolt, 13. oldal. 
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nemicieallt havi  ker•sete 6,)0 4s 2. AA) it köstitt lingadozott. A bérosois• 

nől nagy arAnytalansitigiAc mutatz.oztak. Az 50-es iv*a1e ta as 41(ft-

szinvonal emolkedésével - ulna erről k4söbb nőg sit6 lees • • aunic-",soas■ 

tsay nos volt megalégedve, A kapitalista vissenriehes k4pe6t azonban 

a murie,sak late mdkereeen megv31tosott •  Itenesseg seidgel jobban 

mint a V;k4sek uralma alatt, hail= jobb kdrillains* kiisőtt is dotalztat 

törvliny setelezte a munkavid•lcal randazubalyak siestartisét, 	muri, a- 

ruh'4, a v4ii4eszkiizi3k klatlisAt. A munkiis igusgató nen bootKthatte ós 

new is boesitotta al cik milkű1 a dolgozógat, saint azt • tcikés mast*. 

ett ee  A aneklieokat nea f any egett e a nunkanélkUllaig• 

A 'tiros fejliid4stibfin  nagy  sz,aredet jitszott az 1a, ho dy 14-ben a 

siteassatis silieserveztisekor 1164mezőviiaThe1y megyelsz6Jchel,y lett. S 

kőrillnőny jelentős stscluel al tiratudalmi ós kultutá.lie vix It uz Let& at 

hozott, oak uj berolkésist kapott, ley gyoreabban tej164útt, 14i.cirszt 

 egyel szervek itkeiltözésével ir  r tukcizvont Lett. 

A n4p1 hatalom ideján a ku1tur,11a 413tb ,3n la nu-krzt viltozasok 

tea be a gazdasok ativalődfisi •Saibp61iuma ziagstAint •  Allan46 anseula 

nyllt, fe14pillt a vitrosi milv•16deSel his. Az Iskoliit, akdnyvtizak, a 

sosik, a r416 41tal ktisvetitett inalturkinasek •14rhot5v6 viltait a 
dolgoz3 n4p senate.. 1938.ban 38 iltalinos  Iskola rs4rödött, 1954 -ben 

45; 1938-btm 129 peilag6gus t nHott as kltalinos is‘ollikban, 1Y4 -h-

25'?;  193;3.ban k4t középiskola niködtitt a vgroeban, 1956-ban 4. & itási 

tanonolakola halyett uj ipkri és Kerestedelmi lakolat nyitottak neg. 

Ugysnesait ligtrabostak 	systsialk•Pellail:41Ed IscoLt,  *V awe.* 411 

itSpir6 Seitolit, egy eanollicelite Sat icolligiutuot. A inalteeille 41004111 

bewsvete•sett v‘Itesisoest • nihany  adat  is érzékelteti. 

A gazdneigl v41tosások tarrzté ezetesan mi1yrehat6 &it sa4alal vi1tosi4 t  is  

eredmény•stok•  villtowlsak tulnyas6 tobbséu• positiv ItAn7ba ht%tott. 

as  datudatos municAssirtg gyarapodiisa, a tsz pfirasstelige  as taj lirteiniedg 
foi.fov%tos klalaxulisa 4s növeKedése,  stb.  A viltosasok iciadtt Veltak ail 

ban icedvezőtlan hattisuak iss pl. a Uri It a 	As as tirtelmiség ssinsszarti 
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liaTOIcadois• azzal a veszeillyel 14rt, ho-ly orrik felhigulnak Ó.  vesz

tan* iitőképességiikből„ uint 14ttuk,  i f labirtokose -Lgot gazdastilles 

sőt gazdasIgiktg meggyanwilt a kulkiksag is as jelentős 

r if's. felhagyott a gasdAlkot;:ssal, Itindkét °sow, a titsaealos miis 

rétegelbe sziviídott ha, 315őserban a nuniv'tsosztAly 4s a parasztsile 

r4szben pedig as Artelmiség soralba. A kisipnrosok euy r4sze egyénllsg 

dolgozott, ms r4sze kisiptLri sadvete.ezetaket ala.,itott 84can  közüli* 

Usembe aentek dolgozni. Ugyanosok a munkaseTI„ot, a .)araszts:..got cis ail 

Artelmiséget higitott'-k  tel  a rfigi rerld volt nivatalnokai, r. t 	eat.. 

Jet, °send/fro g  rendőrtisztjel, eagYiter etsgedölc ás eaib •losussott elS• 

aft in. 	1956 -ban a hodmezeivisishelyl liérlasiyás ivl itlAgou 

•Illanányi litentina 832 f-6 volt, ebből tőkés, kulak e  horthysta tiszt 

4.  mits osstilvidegen 	fő, A Gépjfivitó Villalat 174 dolgoma k-)zött 

12 o8zt.5. ly id seen 	lapult mag. 

pantos eat mogjegyezni, mart osak ley firthatő meg, ho -y  as ellenforrti. 

datoe miért  tudta félrevezetni a munkásokat, as értebuisi,,lat, Itali.btin 

a dolcosOkat 1956-ban.  A régi rend hivei irdzi1 oaken mar ügy lévtsk 

fel, mint muntvisok, parRsztotc„ vItv 4rteltris4gi dolgozó. Pl. A.vesiaria 

Brugő, volt ves4rkar1 pzividos a Cementgyaz segitdrnuw.nt, v.")ntui 

Lavin, volt rendőrtiszt, mint a ltirleggyar 

Az 4tala.kulás vezető erej• • mint as or 57ele aeries tortiletfin • Hodmsző• 

váeirhelyen is a prt volt. A Dirt helyi liZ3rvol  a )ccsonti vezetés ut• 

astatásal alapján dolgoztaA.,  Igy  s.zokat a hil)cat, anelysket a központl 

vsulatiS elkdvetstt 	sebb-nagyobb avirtéisb en al' fir din et etlenül eiköVst• 

ttik Viteirh•lyen is. A város (tz eredrroinyek nellett a hibir,Xal is kap• 

osol5dott as oresiahos. •ls3sorban Budapesthes, ezért as elLenforrada. 

lam kitörésének weal% sera lehet as orszago• asenvinyektől elszakitva 

Az or3z-taos scirdésetc részletes aleamise neck tartozik a Mal-

gozst feladatai kó zi, e Visirhelysn lately% eseift4nyOk znegértóss végett 
/14/ A2; fulatokrat az illető .  UMW anandlyantl osattlyal boonitettia 

rendelkszésre„ 



re4gle 4rintoni kell caskets 

114p1 dosoltratituo ir and sz ar kink, 401.0 n‘pifoilt as 	.advuinyaKet ért 

• . a osoolattasue 6pit‘orib•n•  A airt polltlicija 1943•49•ig a fő k4rd4e 

gotten helyee volt. 3s6rt volt a Ivor* t015416•• A do1goz3k wiles 

timegel snivvel-141ekk 	Vmoiritt6.1: a girt politik ij Lt. I1yon kör , ilmeie 

nyek között a belső 61 üin ellarkw;g net tudett 	k:.rt ckozni, 

mert a t5rsegeir see tAmosattik.• 3.948-49 ut.• aallataka az elkövetett 

Inv-At SEIM a Lcizdonti VesetőeeSgbea, San a pirttuipa korában  non volt 

inys-t:a, Ma;syar OzQcialista MuntAopirt I4o1glonoolass000ti V•lsot6ság• 

1956, dectviberl hqtArozata  er ről  a kov,..ct..ezők et mondjaS *A Itikösiet;erő 

"melynek a Magyar Dolgozók ittj a Központi Ye tőegbei s a 

Magyar IklykdetAreasig korts.',nyaban döntii befolyias volt, 1ii48 vegétOl 

,3zd7e lotiirt a imt"Slasuis•leninizmus WI alap3U61.,. A voIrt oio 1.11sat 

41 etb en ,  valamint  a aft:Was:7LO  élt iri,nyi toi ea an osoittio 6o :lokAtAt Ikea 

politikút, altentmoncttat nos bilrokratikus vezet6e 

• aődeaert honoeitOtt nog.  1Cros módszereik randkiv-;t1 sal,yoa hiicoz  
/15/ 

(ge bLinökh5z vezettek • part oie alUmi61 ,;)tlinkben osysoltrit... 
Sgyik legnagyobb  hiba  as volt, hogy f elmon kivül  haseltig a eAgsp,g. 

daeig t erveser tir7iny Qs fej 16d 	ek tor vAny ét jte °lye* gotadstli8P011 • 

tik- t (lri3ltettek hazAnkra, amely nem vette figyelembe EIZ Orag gazda- 

▪ adltta4galt, tiar4ezt  az oresaig gazduessi •re,Ifit meghaladá tatiretec- 

ben terveztök beruhizAzokat /ezok v6ire.hajtien termiszittit362  az 6let-

ezinvonal növexed6aAneic rov --La.,tra meat/ - aAottier.t a beruhusii.oc4k noel biz. 

teeltottf.k a ntipe..nzdasig egyes 	1rk ;:r4x4yoo felödésAt• 	viszont 

jalföldi RdiissAgoichoz  4e  eita gazdg1 nels4asigOthez vezotett. 

!Ina volt, hogy a Közi;onti Vozetőedg iuAirosatibun idt.:zett otokLből mega 

wittettfik a mozliGazdae g szwiallota aiteserVilikietbee as onitésitesadg lee 

Mint •lvtlt, 	nagyban nozzolpirult  a tateikikeepar•ezt ak.jvatedg 

antimarxigu.  lós i történt kulturpolitiliAnk 

inAV aliP KV, 19s6, dec ember 2.5.1 	 hatetrosatrib:il. 



kiai ak fis.tban nem mind ig vették fzys.t3mbe a  nemzeti   hagyominyo-

kat o  az 001mi-74i:ea nemzeti etrzfieeket  é s mAdot c1k z ellenségnek, 

Yogy e InitAirat felnegylt se 48 ipy timad11 a 1 ,%-tot, a  népi  demokri-

c 

g hibék letet did telták, hogy a belső ellenség rendezze 3orbit és 

megkezdje es ellenforradalom  előkészitését. "Az okt6beri eseménYek 

elkIrdszitésőben 6s kirobbantisiban 1apietc5 tdnYsző teat a lior1hy-

ft.5113Zta és magyar kapitalista„ f?51desuri ellenforradalom, mely-

nek jelentős erői mlikt5dtek 111 gilisan ideht.za , fő erői pedig 

i.yugaterborszégbam wittlekeztek 	szervezkediek• 	magyar alien- 

forradalom célja a kapitalistp. Viiossuri iendszer visszaillitésa 

‚alt o  etteelprel. as 104Seeres •lesesvedeit  vereség  6ta erg pillanat-

ra eet aendett is, ellenkezőle, ea'fla álland6an ezervezkedett de 

csak 	keuvező alkUomra virt s  1.oa ecsakjon népi demokr„tikus 

rendezertink le a elie err:waled céljait val 15za 	lt sa." 	Az 

el.lenforradalmérok e célja Uizonyithat6 vástirr,elyi tevéken,ye6gfikb61 

is, - saint a tot iiakbhn ezt részietesen kifejtjUk. 

Term4szete2en 	 C.Llom baler, erlit a nyugati imperialis- 

ta krrek trImogattlik, mind anyagilag, mind pedig erk?ilcsilc -."A hét-

tirben meghuz"d 4s onnan irényit6 nemzett isperialista kar?Sk etint5s 

szerepét a saiwee esemdny ek kibon1akozrts4b3n bizonyítja tovébbi az 

tény,  he  Illirsgat-Néeset flreSigban ellenforradalmi 	mér 

(ivekkel ezelőtt ,5sszegyajter5tték a volt horthyst a hadser ..,:nek  ős  

vendőrségnek a Hitior•fasisztlikkal ektytitt njugatra menskitlő martd - 

lányait. E!,:,;(enruhriba 81t 5 	'ók,  fegyv errel  14t1dk el, karhatalmi 

kik4i.z6sben z4szesitett6k és 	 do114rokkai fizették  Őket.  fl 

Fiiseiket Mnapokkal OS ekteberi gailatinyek .16%1 Wivakvő sztimoan 

kaldték iilr,gyarorszagrt, , bogy rAnasteirdi folytastianak n4i demokzati 
/17j 

kus rendszertink ellen." 

143Z10_ Ktizporti Vezst(stig, l'55.december 	illésének  hat- 
rO7U1 1/1701. 

/17/ Ugyanott. 



WO 

Az ellenforradalezt telikb stéril tudtAk kizotibantant, mart aZ iL 

zporrti Vezetősége sz 5L-es éveic etejétói letért a marxrzmus-leni-

nisizus elvi 0.1apjairtil 4s ezzel i.ehe66v4 t 'e, ho .  akuhó és 

141186 •llenseg mogszervesze 	 icapitailsta reataur 	tirdek6 - 

beat. Sulyos szer/pot Jfiliszott Nagy imrének és 	sainak pélciitlan 

flrule ; tevékenysége. izek képezik ecy'itt 48 ;isszefrAtrésében :.zokat a 

f6  okokat,  )3melyek az ellenforrndalmal eredményezték. 	on okok 

nálkill MagyarorsaAgon nem robbanhatott  volna  ki elienforra-

c Blom. L azonban  az  allenforrac alms szervezői bekapc solódtak as 

files 	 vilikba, az Irgazilv3ti3ége1, a Petőfi-k8r1, all Isodalid 

UjsAgot  az  llenforravalom ideológiai elők6sz1t de4nek nyilt f‘rus4- 

vii 'ették, k4;yre heve.iebeen tAmadt4k  a pirtot, a népi hatalmat•Tlima- 

cideLk icazi 	 tuu1i4k, mart azt 411i1ot1Ak, hugy-  a XX. 

Yong' esszas szellemé ben a  hibákat  biviljik. A hilaikat természeteeen 

fna.yt'i.tk(.1 s g41, 14st islanul rigalmaztik a a41 hataluvit • Akik 

elitit1t4k  ni  oemokr4cia 	 te114vé3eiket, azokal ugy hallgat - 

,ct t  k  ül,  iwgy rájuk tiVitt 4k a Neat ttlir 1st a" " rikosi st a", "szek-

trfs", 	r4gi 	v4delraezőjo", - a klbontakoz4a 	iyoz4 ja" 

bélyeget • 

A revizionista wizetek ii:.yorsan elterjedtek ;:z egdsz orszAgban, k:an-

nxsen  az  4rtelmis4g  48 kispolgttreig knrében. igen tanuls4gos m4g aS 

utAkor ez‘m42- a is miként "fejlődlitt" a rel. izionista csoport ;-..z :3127 

i  e fimknr1 vititől a "hittirl nem szei.etes a Kucsertikat" ciattl irison 

keresztül a "Lajnalod ik" cimti cikkig,  az ellenforradalom melle tii 

teljes 110.111424% a hazn.:rul::sig. 	fogjuk, hogy ezek Z  erők,  

10141 a  revizionisták 4s a régi o3z,v4Iliellens4g voLtak az ellenfor-

radalsie előkészitői 48 L;zervezei Mosezőlgsfirheiyen is. 

I. 

At ellenfokracalos 	elcikészitt!se Beleizezesv/.ertalyen. 
4■ 41111,xe...... ea stall, 	 (111,0*■• In 

leaturradaled maiguendul(teok 	•ktf<ber 23 előtt. 
..... war at ar. IMP Oh 411110, 	(.040.    Ott I o. 	00•411.111,411-1111410 • 

HA Omega', del rhs1711111 as  •lerlfOrrriaallle •151c4sZil 41111t  *agyban befelrit., 
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soltt.k az oiszt:tgos, ktiltintisen  a ouo apes% i és a szegedi •sea4rat ek• 

1,56. ok‘V. bar 26 - ig a V  84IiI3iy1 muniolesgol az el Lent•tradalosi OD is 

tudta arl6zattani• A munk-:.sok ugyan neat helyeselidk  az  •lknvellott 

nibikat kU1i4n5s4-n nem tat, bogy 1956 előtt az élet színvonal ttibb 

(iv en at OWL  ümk dstt sestel•lően, de ezek a hangok még egyiltalAn 

nem fejezieY ki  semmilyen  szoliduritti.st a en: eze rr e t Atnadők 1r/ink • 

A stunk/tank nbbejge  a pritalegytitt, a plirt vezetésivel kiv4nta a 

Ibk at kij av it ant. 

A do1goz6 pnrasztaigot  főleg  laz sértette, bogy n agj olt a termény

teszolgiltertiel kfftelezettoég o  amely  főleg  a szegényparaszt s4gnak 

okozott sulyos gord ok at • A ari,sztok a mezerazdse4g szocialista  

az erv es (:se 	tkMVettt t ulkaptieok ROAM mélt i.t lankedtak. 

e hi Vikat a  bolgozó ptirbavte‘g is a p/frttial egyl tt kiv!inta kijai -

' nt. 1956. orifirbe 	előtt av ellenforradalons , zerve zői Wrhelyen 

nos Illistantskookuitituk a munk4sOsz%:Iy és a  do1goző i)Firaszt wig, az 

4rteledziig nagyobb t ;5Elehei e• 

itz caztrilyidegen elemek le kin:tellies okkor in6g v g-1 lUegtills an, 

sziik kz oen oatme •l/it dal e  vas, "a esocialigto oemokriteitit" bajnokai-

nak 1.;z erep4 ben fell‘pni• A salt renasZerk valamilyen okből v ssz a-

k iveinő csoport ok m/ir n11011•Artuk, met,vitt•ttlik az eseményeit, de 

•gyelere még 42 ask t o)ban• Pti1e61 a Fog geil en KisgalidapArt volt 

tarot 61: lebbek keztitt idejirt Bartők Zolt4n volt FUggetlen K is-

gazda p4rii tais4girő, rot.m/iny aos, Cs bkt  nitwit), Vat a Ernő. 1)6- 

k/fay Jezser„ !.Fias jeinos, Cs4k1 Y .11nvin, Mirni 36zsef 48 Tared 

Slindor kulikek• ezek kF;z11 Dartek ZditrIn a  Coki istvh, B. Kiss 

Jinos s, Csiki K:-(1min t 	ri Jőzsef, dri 34ndor kulttkok orir 1950. 

ben  tja i vol:.ak a "v/isArhelyi Fehér g rd a" *:::szeeskfivő ezerv ez - 

nek, ataidrt Viboeéplik b;4 2-Vinbrintat6st kapott • 1956 nyar4től ismét 

szervezkedni kezdtek, Najd az ellenforrOtaloin ideAn is tevékeny 

1 . 4:32.esei voitak  z 	em 11.1 elm e k • Liyen 63szepivetekoket turtottok 
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wig  Muci  Irsre kulfik le.k 4 8uln. Ice eljtittekl lispy  J6z oaf, DitIszegi 

1,4sz16, Dieg:3Zegi rnó, 16der J.nos kulik•ke  toVibb4 Korom Lezső 

lani16. Uiflki .:r116 kaiak lakisin Is i0110 IlyOU allesejeifitelek• 

ii4sztv ett 	megoesziléseken is Ftr_ sno kuigk, aki ez ellenforrfidaa• 

lom idején a 3zik(nc'il e eist fel karl 	sitani, mivel annak 

sty része egykori birtokira 4pUt, tcretibbt! YecskeAti 	liéjJa 

:Ames, Vnes Sindor kul4kok• 	A kulikoknak 43 a  ni  demokr4cis 

nits ellenségeinek eSsrsezkedését bizonyitjL 	 egyénileg 

de1oz"5 parzoszt, jobbelesai szooldidenokrata tevt;kenysége is. iirdei 

Is% win 148  előtt  a Moe 141dernokra1i a Arli ors2Igjj lsi képv iseiőJe 

volt de egy 1,4őre 411sa1i1kArr4 is kinevezték. irdei 

h:Ingozt at t s o  boa • kO'1e1tői 	szavunult, " t5nkint v411a2t szim• 

- ze -tfiedbegbe /1V48 	bir1ok4.n dit./ Valtijaibant.-zonw.n élénk kar 

levelezést ts4'o'1 tenn  politikai  olvbareit aiv 

Kéthly Attnitv1 is. Mfthly instrukciőkkal 14tta el  Őt .  11)56. Junius 

1-4n iro-ti level6een 	±tiy ,;nn fi„-yelmszette irdeit„ hugy Tskrios 

ierenc volt izoci4ldemokrata piti miniszter ds 611enti1k4r 

Winer as slirek IA a a kr,.1116„..,. 	.;iirgősebb elint4zni, how felesége 

nyugdijut kapjon. 	 hog,/ ennek érdekében tegyenek 16 - 

.104secet • VI, Lek 	Mtt ezt irta: '•..nagyon fontosnak t , trtantim, h(gY 

hazafias front rdsz4ről 	esetleg Yax4c9onyi V-Imogatis'vni is 

onnan is intév,redjsnek, illetve teg;iensk elfterjesztést 	Qrszigos 

liyugdijint4zetn5le.. Ugy hiszem, ho,-y ma mir lesz annyi b4tors4guk 

régi b,-r4toknaks  bogy befolyisukat erre irednyesittsdk. liyugtasd 
/111/ 

meg az aggssalfflaskodeSkai, hogy  itt  ienn  isair mis a hanguirit " 

Vrdei istv?in jobboldali ba.vIllitotteriga ktSs isms rt 	aft el yen . A 

3zocrIld emokrats kir1b61 is ezért z4rteik ki as egyestilé s  előtt.  Or- 

d° Mar4 a ill olisearte, ho6y nem értett et,,yet 	két munkispirt egye- 

sitésével, a proletitrd iktatura ..s'yőzeicsév el. 1958. Junius 18-4n 
.11•■ ••• ■1110 

/18/ Ties i.o..jos rendőrhadnagy ebeli kzlte1 alapjein. i(truez•%4I-
efirhely, irosi 1endőrkapité.nys4g./ 

/19/Bil 0 son gr€Iti me 63.03 i 1P6aszt ttly ir 	, 31-56 34/1957. sz • 03% - 
szi4, 88. old /.11, Kéthly !inns 	 irt levels. 



Kéthly AnntSnak a kilt etirez615g 	zta.: 	ba.ért  vacgunk denokratiklt• 

azocialistlk, ilart tagau,J uk as 6 4112 	p,Ika1ikiliiie61 4s csak addll • 

vonalig 'saw* aarAis4, lag es a idtel rill. • 	Votieménye szerint 

ukagyaroresigon 1948-tál nem a pralelirdiktatura lett volna a poll-

t ik al hat alma trie grore rt; ethie k egr•lileu uta" 	jegyezte nieg leve14- 

ben. Arru a kérdésre, hogy (5  milyen  kt(ztv.-.1rsusgot akar, azt v41.a-

szolta: "Mindaddig, anag  ti szocialista vrytok kr7pvise1ő1 noel kora-

lek voles be Iffbbeigbe akarlaecn:bc, y ha/add, demokrAikus kós- 

latramag loll volna.- 	is 	bess6d you. rdei saga meg- 

mondial, too whi,lad6 (iemokratakue polg4ri lezt ,,Irsasflgot" akartak a 

prol•t4rdikttura heiyett, vagyis 	Jzoclaist1 . vivaittlyok mesiin- 

tatését, adpi cemokr.tikus rerxiiink ale;s2;iinteté8ét akarlák. WIrpedig 

i;rcletirdikiatura nélkül nem lehet feiákiteni a asocial izraust, s a 

paler). kastáreastig b‘rmi4en ueLiokr;AiiiCilti is, nern, lehet ri,441 	dol- 

t,ozók szaulra, mini a ourssotizis, oiktatureija. 

Erdei 1V58 nyartin kapcsolalba  léti  haiq lmrével is. .,%3 elienior-

radalom  idején  alma/ uic'iekedett, Logy 6 reir jóval okt6b•r 113 előtt 

tudta - 4ppen e kapcsolata révén -  hogy  a magyar poiitik netben 

✓ itosf'.sok lesznek. 	usendiyucen is Irirgyalt 	 irré 

• nuLek kaznit a kUvet ezőka t  mondta; "1.:ezőgazdasigi efIlitsfoglal4som-

r ,, v caltAkozelan matikérdeztv ba'amint hia6y Ircre/, hogy ez a OzocitEl-• 

• mOkrat Ft 	 oglatisame? Azt  feleltem:   X fSt illy Anna helyben- 

haityta, neti erialt kitiegeist alsno Taklic s jAzsef sea, megmandlas e  

bogy tFrv<nies keretek kseti ]are kell jannie 	Llsoci414anokrata 

kajd  ig'  folytatta: 

"...óvtam  14,.4 	 félmegoldások veillaLts4361. Jól aegirlette 

si1l4si.ontomat. L.Z5giEn ktladite: ftarisgolOilsokra non: vtillalkozik. 

1)/ Utidanutv,/gant /iv/ Brdel 	tillsly Annihes irt 
Ug,yancti. 

Ak/ A 	Ceonaid megyei Fdoestitly irate' 100441184/1957.ss. 
dosezié. 
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VégUl Na5LY Imre megkérdezte tőlem, hog/ milyen munkaterillecen 

szerotném 1113znositani képess ,igeimet. i&r i e]s1ta& Ha plErtom erre 

b foladalia kije1511, solveeeti deteiteném a  25140011•144471 kiniez- 
3/ 

*térliunivin lAst llamt 	d11 4 e t... 

UtMag kierfl1S, hogy Erdei 1stv4n ebből nem cjin1 titkot otthon 

seta. A :3a11a1 Ierre Termelőle.,Hvtkezat 1953. oktber 19-1 ktizgytildsfin 

hei;eaus Otinus volt t es tag, aki kapcsolatoi tartott !omit a szomsztia - 

bAn iak6 	 azt bizonygatta, hney a Poldflmk8r1 tevékenysége 
/24/ 

alapjin 	Issvotn nezisoIrt minisz -Ler 

Tebt ezek  z elemek nittr 1956. tyjar4n szmvetkoztek 4s osztozkodtak 

reunkso9zt!ay, 	dolgoz6k rov:.sira• Nagy imre szdvai4s ,ige az 4rdei 

TstvrInokkal de 10-, sonlókkbl a poi.rt vezetős%ereFének 	fe1ad4s41, 

munketsegy34g oodt saairitiatit rafts iittrtok alakitiisé3,a  hatalom el-

j4tezeistit, ndpi demokr ,..itikus rendtink megaantpdadt, e a kapivalismue 

roltaurtioi6itit jelent ette volna. biagy Imre agyetdrtQtt v.roeivel, 

ez6rt je.entett.) ki neki, ho'  y "félmegolotisokra nem 

"egész mcoolcasori" 	a 1- en,JJzervil1ezist, azaz atreunks••• i.b.'" 

.18Zi hatt‘lont meguilritését 6rtetl,e. 	tények ismeretében vilEigo- 

sabbi 	elink grdel Is1v4n kflsőbei ezerepe  az  e.Llenforrada- 

Lombl,-,n liAdmezővris4rhelyen. 

Az 4rtelmiség kt1r4Sen 6.11 1956 nyarin turtott 	 vitik 

hat.4.stra egyre haVirozatiebban esoportosultak 13Z ti.,y111 . i8a1 	emben- 

6116 erők.  z egyik csoport 	1956 nyarin trAlg ez volt a ttSbOado:ben 

/23/miegy  Imi  o 63 brit t ‚- rsai ellenforradalmi ns3zeess1elv3se" 	mun- 
ka, 32-33  ok  al• 

AA/ A Santa hire termeltisVlietkezelben fe.,.vett jegysIkMnyv alav ein 
itettalfi1hatI5 az 143:4k.i 	 'rtbizolt 	irattiriben, 34/4. 

al6szia Blurt. 
A5/ *Nagy Imre is bilOttirsal ellenforradalmi 14,sezeaskave cIe'J 

'Nanka i, 32•33. old al. 



a. le 
Tardos, 	is lássainak ndpi dernokrElciánk elleni 

t és us% ktivettate, how' a felt4rt h1b4kat a magunk erejébAl, 

prirt vezet1u4ve1 juittlUir ki.. innek 	csoportnak 41142pont, 4.1 je...keu 

si Bácz Lajos uj sotgirő "Vita do fele iős 4g' cirnu ‚ike • h4oz La-

JOB - hslyesen - bir41ja a hib41rat, d• egyben elitéli iardosnak és 

társainak a ndpi •issokr4circ.nk Ellenitámadsait is. :iiat utőbb kids-

/011 1, a "Vásirhelyi 3%6 ,  szerk,IsztAbizotisé.giban dolgos kommunis-

t•=knak ne.gyobo hardti.ba kerdlt ciki' kezlése. 

A7/ 
Az eirlalasiség jobboldali csoportját dr• Galyasi Mtkl<s vezette• 

iz a ceoport teljesen egyetértett 	budap011ii revizionistk Lek 

sőt trzelort 10,:ie3ze1A dk s a budapentiek instruk-ciői 
/48/ 

j‘a ettikődtek. 1956.nyaritől :;Aoldvt,y Győző 	sszek 	szerepet 

iitiltnIt be V4e4rhely ds Bud ape tit )04,Vitt. Rendszeresen feljiirt a bu-

daposi irőos•port értekezleteiro, v itrti ra is megszervezte, ho..ey a 

pest iek is lejirjanak Veárhelyre. lj,oedvay Győző elragsdtat4ssal irt 

arrra 	szeilemről, antI Budnpesten ILpasztalt: "-Lgen„ ez 7irt6nt 

wig, 'Aria, hogy az irgstudők felelőtlensdgit, szajkőző fecsegésél 

ielv41totta az ir4:stuVk fele1J)e.sfige.'."z 	felelősség csodálatos 

egységben ds emAcion41is rővel nyilvánul me;* asz 4 r 4 taz F vels4g sz4mor 

ra mindig ekezetessé vált szeptemberi k?izgytilésedmi S most is csak 

n•ghalotts4ggal ludo),  v iSSZagOsdolni a  pesti  uj  V oakrzh komor om- 
A9/ 

páju lanáeeterairlben kivivott diadeira." 

/26/ itsViseirholyi  3 t4SN 1956. junius•juliusi Osssevon -, az"mrio an. 
/27/ Dr.Galyast Niklős 190Z-ban szilletelt. Szilleinek a mull iendszei 

ton Wdmez 6vie4rhelyen a Lskraa gycdb kapactitési pgktizemtlk volt. 
t3 -lo Lli-.almazoitat tartottak. 	Gelyasinhk mőoja 

volt nemosair az agyetnet eivéginini, ha ne iárizsban  i  taxi ulhe 
twit. 1957.oktőberdg volt a Vásdrhelyi muzeum  i  Zgat (ija• j341 

‘,3zolie11 uniániiic 40  a  népi demokratikus .rendszernak ktisz!inhett( 
hogy a f siszta halAli ‚ borből mogszabadult, soha sem  tudott  Beg 
bektani  z  uj viszonyokkal 4. a Szovjetuniőr_ak ii eilensdge ma- 
X.  FIC • 

/28/ Moldy/ay Qy6z Ő,  volt KisgrImciaptirt uja,7..girő.1956.okiőber  előtt  
klpesités n4lk(11 megbizott lanitő volt. 

/29/ Vrts',Thelyi 3z' 4 , 19 56•0klőberi ss. ;.1oldirty Gydző: "szővátessatiks 
elmti cikk,  64. oldal. 
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Rem Ardektelen weevissailni. houssu &laical% al a vaastrhelsi it'. 

csoporton belil • revisionists  jcilalo/Aall irinyzat. Ss•lled, to. 

aotőjilaat dr. 0 , 1yasi alains ast aoadta eraből. *Ala refigebbee is 

nacionalista 4s libqr41is beillitettsign v•ltage:, sal as ellenfor-

radalmi időben .még c sk fok 	 Csoportja gialakulAs6063. os6dott..  

4s tagjninotit nevel6e4r61 igy nyilatitozotts *As allentorradmien 

alatt holtszabb idő 6t Ft jártak  hozza utry  a  flatalsaft, mint as ét• 

egyes osoportjal... As össsejdvetel4ok 	 palitit• 
cval feelalkosturuc t  timely 	azabadelvii, 	rlt., illetvo 

szerintem humanists , ns ut6bbi időben pails as irodalmi 113154 As 

a Petőfibkdri vitlk nynizyin, valaraint a nyugati r-4116 aiamyarnYalvii 

adisai hatsis'ara egyre inkibb nacionalista jellegd volt... 4,4  eléd 

sokat raeséltmo nekik a szabad nyugatr61,  az ott eltöltött dUk' 

v9iuről olitisai fö3dra3zr61. a nyugat fis kelt kbzti toriiietelg 

holyesetb e1osztsiekr61, romcntixus dolgotr61 6e a taratisasttulasilaty. 

rcS1 iltaliban,.. A suaiwuaba igea sizaretLez t.gy riataloAc. mint 

as értelatetig jdnalt mart ott aindent lahatett csindlni t  

nip tanulni sm6rakozni is idle( letiotott minde:irdl besselni t  okiest 

véloot4nst nyilvinitani •  uatlynt  csak aickTt4s., 	 maw, 
hogyan  Zajlott  Is  Zranciaor satigban agy tor radalom" 

term4szete5en aia id• jir6 tirsamignair tetszett ez a.e11e  s  hogy 

egéezen j61 rirezzAk, tiagukat. íiiiclő., va, .4:rzeitibet ath. n4vna.)ok, 

tovtibb6, szil1•t4snapok altalrfr",val hajnalig tart(*) mulat sokat  sttp• 

tat, Ir. aal,yami tah4t aziv:)s, klit•h6tora dvas munkitval kivalo!F-tta 

•lvbarAtalt, kialak.itotts. azt csoldertot, 

tolta 6s terjesztette a budapesti jobboldali o  revizionit;ta ir6c8om 

port Alta1 hirdetett afiaetaket. 5; osoporthoa tartozLak WA* közötl 

liLoldray Clyőző t  Gyini Dire a fiugianzlzitis igaagatája i  Felatiir 1361a. 

Dnbis :cargit t  iko12n -Ava tanarok,  B.  Irbovios Peron°. Nikolin  Ki ra,  

/30/ 	-1c1313 title-14>V 0E- 	 keiscilt jeat.yzJitonYlrb61. 

/31/ Gala! 	+41X2,611 kinalle»t sa tAtcaintival 
h.;dmesi5vtibirhe1yi rendőricapittinyisig, 4,WE  

/2 X& 

t 	'aftöny vb61 
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Salo* arsoibet, &ire. 	llotoodlt Foram 411sikolk 	SarMaori- 

nikida tostasolv‘os, lases is or sodi 	aa allentatisialaa 

idojfin disszid ,11t4k 1svóibxiraNgc,...;roaztt;k Galyasit, hozt hazajöjja- 

mac -6? Azt av41aeat kaAkik, maradjanakC 	kint. Alegi ea send.. 

hogy Galyael disikalt keisiil swam% vast& aaga  köt', aki 

tanuldk voltak, &skean,  astaikáz-igsrasist ostilők aortae/col. Ssolit• 

nC3a  Ő,  hangs swiss ernyezute lo.hatott.  Z  Jásta• Pl. • Xiku -

lin-linyok„ raw i3a1ogh '3rzeRiet. /311/  

Gn..1:.., ae1  f8 tAretti re:aseteiket a 4 Natiisile1y1 auS • elmil fo1y6listion. 

a "Viharsarok° napiLapban tovibbi 4:14,s1otalczn, ank(Stokon t  

vitamitekon fljtettAk ki,  Bír  a sajtó atkor wig a part tranyltass 

slat% 411% ez az giAr egyre inkAbb form 'all volt ossupán. 

A szerkesztallaottivigban ;communist,* 44 raviziOnlosták ogY•uli; fc;1- 

kfint btrk6ztak agymásaal, 31541ael egya4 óS gallő tisstizaitio hiji 

• komisunlotils nos tudtak icolides 	 a renaloniazaa 

ligt inka.bb veidekezisre sztir 	661 tug ecinsány t  tette.  Ito Old - 

La a "ifia;rhely1 Sad" 1956. junluzo.julluat .6sasevGnt exastiban meals. 

lant .1oldver Győző toll:b61 a "ILI do.l.guak as orszban" oaa ca'. 

A szerkesatabizotts4,g több tagja visa Art•tt egyet a 014k ti,rtalarAval 

As omollamihrolo  kolavoy 	aiglo islorűszaito/tAL a slick lekizléoét, 

osupáa lisbjegyzetben jetiLy'eatilk meg, hog, Ca azerk.ssitifbizottaig • 
/33/ 

rovatbsa közölt  c1e1 1;.L mindenban t;.rt eayeV. 	z  az esezziny 

is mutatja, hozy a revlzionistAxask nr-ir vLilt el4g erej,k ahhoz, howl 

aocaratuIcat tar esztill. vi,;y4k. A cie.z. szenaléltatő bizonyitAk arra„ 

hozvnn t.I.madt4k& neipl hAt:2.7.-iti.t„ a partot a X. iconipeszsga agell,ftwit 

fis tan' tl salt soihrsosivitva, Ncizziirlk 	go:t do latot a  olkkbőls 

• Oldritioan Wei a nagyvonalunak, ssoiriossuok ntia a bukása la. itaezer-

saes aulatagos a helyben to pos6 	 Ara  az utSbbit v ,,lasztot. 

Vic hoes= 14642 4t seiken, a:‘-ire tibia** valasalt eikena orez:t efian, 

/32/ ottlyaol Maids kihallgataoss alkaluival kőosstilt JvaYsőkdrtYleb6 1. 
rendőrkapitinsorig 

/33/ Via' ritaili es6, 1954). Junius-Julio*1 Oessfavoist ezda, bb oldal, 
j a.% 
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Inert anyagi, arkblool biztoneigot jelentett. ay akorlat  szerint  

attic RI altar a asseegodt 61 at faleitfl. week la gati•tatioull  elvesz.  

tok," 11*,jd több* MIMI igy libt 	aigiet 	halal Iriekeheiyea a 

enamiiirtissipt szakeirog  aert zer.ol ertalfabdtiis, roeastullalatu dllat• 

t4nsolg kaparintotVk Jew Ft Elk ir'nyitó pozieidt... 

*Dolgunk,  boy  tiedkr• ktirteuic a tdastgek tudut 1)c, 1, odeserint may- 
/34/ 

A ir:rJe verz ,445 poeztjain  levő  nuoimieekt  parseetelt e  4ete1ejwiajet 

• .1e1civRy szeriat • Ilrosszindulatta dilattinsidt% iteldvay 14t non 

egyte, vPey es1k vozetSről 	 banes 11101634bas a vaz ,3tArő1„ 

A *thelybentood -'115 1Lrinjo: i  • mulkiettatalts as aka, mart aid, "icialltt 

• menthetetleadl elvollzett„ ,* A. budapetti jotboldall lr:.:ceo,00rt 

tada4.t mint "trios levIgit" Udvciz11 4 1  kept:rag, mart evéS 

togat6jut Tan 	vt4114kan. 'Itasigisikbart 13tAdayeet ir•deoll 
/117/ 

mintha mggeocogt vane es a tries loved*. 	itoldvay 	Gal, au  

ui,gy loiptek  tel  "let•et ted61 a tuCitrArtynalt is allvdasetnek lidaseső- 

✓ a‘rhellyegg • Getvasi LlitcLis clime s  saint a vasArh•lyi ktAlturille 

élet, 	ativies,It roles:it bajnotal. IfadoltAL a vesetditet, hogy nos 

tarődlinsk e k‘edieekkel, be ataribisig bisonsititatt, May aligabsadtlanta 

a voset4ors, 	 roaesindulatu otickailage a nagigiavezet,:k. al- 

lest  y&J41et tört nyt1vnose44" 

A olfitestrhIlyi 	1936. ottábari, sosishiban Jigistb aq 4sgy skiszl.4 

»1156 Laj 311 4Rtith WisaBzQny 4  eisCI resit:warn. A segtirty 'Ruth 

kleaseseny, ib6l e-A Led sOnsloora miltó mirtirt 	akinek 

tedveui'A lljt61ng  politikai oentb51 tiegöltAk. Védi kid fir *Lil t  hoz,  
atfigner. öltk znj,  együtt  szoicne icilfoidre. 	bb 	&‚ iri-Leoan ftil• 
ree;rVietetlen elleroégee tdrnder..eiik 	 as& 
Ugy an ebb en a s. z :.eibchn .; Lott sus Coale ea Tibor ihratisaboiScas alma 

/34/ Vasi,rheiyi 
/.5b/ J‘Lvtuiutt. 

/37/ Vioitrhalyi 

Zzl, 1956. sktóteri 

326, Libti o  oe.ttieeri sar;.aa. 

nyit  ,irea, 	funkeiersitrius •zilr‘b• f4SkOStiLee 



so 

trig* le, re•lybon az 11.6 lényegiben ti volt Pirizttitititt toed taw 
lelásaci laced. Lajas kultik 

Azt blazers, paildinas a prózal lrisottb61 •nnyl la talk, 

A f0ly51rat slur ealltatt junlua•jullual 6aazovont zzAsiben j slant 

Jaw rdélyit 36imer *MU ins" °JAW verses 

. 	*DO a napsainos oaa+0(111 ay Lit,t4 

fogihos a  tt , 	 ujra 

Hég  hullatta  a  kaltő azt a strant, 

Da new falsetto gy:irm•kkara óta, 

dregkoigiban r6la verse% irt. 

Filriesallk, •  at IrlayLIZ at la, 
Ch6ptile4eazo1, alntna fa volna 6, nail saw, 
Nan test•v4, az tsiber84k el 

not en, banes kivágott  raderAk, rönIc, 

irsasny sale, vase, osont, 

orojaze aprItja, tUréazel1Y•vi4jiz, 

3 Cis loss Wain*. 'Wass, tiszta dale  

Ltinggal virtisza Vista is as irtott 

vigott, aprltott, alázott 

traberrA lesz atigis a dladhl•••• 

As allarla fareirthstetlene  as aidcorl polt1iia1 helysetbin hating 

ii  ictirtitony volt. 

Hason16 allegóriSue költentiny ‚paint nsg a *Ifiaiithelyl IMO DD' 
októberi szinukban Is, Ural  István t011ából Parkas 4s a holl6* 

simnel,  Ó  eiry4bkr-mt az •llenforradalmi Idepin töub ,,tszltó verset,  el 
kot  irt, tev4zany r4rxtveraj• volt n budapleti 24terfy 

•llenforradalal coo ortoma14.alak, 

/34/ We:rho:VI SzO  16.  juaiva.jutival sz:u4k, 11. oldFil. 

Józolf "Fdr4sz* Glad veraliből. 
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*RAU' volt estkalitz nnw,  on a holl6nake  

a  gyors  ny ono zónat ajóbesug(intki. • 

Juttatta  la orto sot T.; mhos 410 aissies 

nerd jámodorbtil 11 nri mondott rdoaboa. 

23dhizott a tartaa, göstbÓlyila hollói 

nagyon  JO' alsitorik, két ó1ő koporig e a 

Vannek olyan versa too  aloolysta rosánytalionskirti a kilittiotiaill 

6lotot 4a a azociallanueb61 való toljos klibsinauliat &oink mq. 
aeoregnek a 4 finy n411611U ‚let' alatt. 	TarJaa Anblaalt/ 

te!va 	 ouni veradben Stry 

I 'out..!ai Detentes !el a hoalokon. 

N01 van Mt a *aft, way asilvoiatel rokoat 

Sol van a k4z, Dully nos rezt kelairkY? 

*Mat van, F■51alt... Hal van htit a ffiny. 

A karooe bornak mar cnak alja van, 

lasougl a 14s., a honloitum 

ta; .- : ., r az 4g a nil 1. , eakrao ., 

3se én v 	ic irrsaztu ma le agyaltiii•el4W 

U 	a hang •aoruldl kl a kinőbb allanforretlalui osatiliarkwalt 

miatt •llt4lt N6rakith Pardee •Idogantilo oiled vareóből 144 

gills t4bat as toirot to ldj 

Nobs% oly otthonosnak inondotte-1.... 

Idogane'bbql 	zed 3.4 rke:*M. 
/41/ 

Mint tiny el a c et llagairnak." 

I 114s4rho1yi fizá 1958, oktőberl 
e41151, , 

/4(1). ,/ TarjAn Eva v 	 & erso. 20. 91.1. 
/4 	114soth Fereno 	 ointi 

to4tivirt elitatalto thvanott, 

swim, 2, oldal, drsi Istv4.n var. 
Ugyanotte  
v•rstiből.  1 forrad.1.i owi14k• 
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lien lens* holy*. azt Allitani„ how a Visirhelyi Szálmin osak re • 

VI zionista, dalestins 	sok jelontek volna slag. Motes a folyóirat 

ban Itioz Latins. lasdapusztai Gyula és Bigot is Irbil* sailard k MP* 

munista esel14letU oix.ksitst, rtnikpzel nalirtAkban h411/111 adott azonban 

fo1y31rtt as islitett (".s aeozzlirisoknak,  olyan nirt6Y.ben vlt  

as alien' orradalon helyi altik saiti536vő. 

A Mar ear ok a gagyar Dolgoz íz 	Csona41 mv,:„.61 J31zottaigAtnal 

volt nagilaAja. A lapban 1958. nyartita a P•tatiollairi vtt4k,  a bug' 
daposti 	vastitholyi jobboldali 	':13 uJdglrSk  nyam ra rend.. 

sasr•alletes, revlziJnista oitedsk 18 TA sigj alantek• 	ac e1:1zytsér- 

tLikbes jirultak hozz az ellenforrudalit 

A fat-dul ,lt ucor kö'vetkezott ba, 	n ovLee lihaly, a lap volt 

f5sz wkesAt J. 643 4dvesdi Lajas volt ujimialró. • 11,4 it4136bb disos1- 

411,1%• résztvettek Butia,)stan a Petati•kör ltl szervezett  sajtó- 

‚ja.

. 

	

Attő 1 tr.  e zd ve a Vihar sarok 	cry:, 3G t3 ségébi 1e 41.3s vi tik 

itsiiiidtek a revizionista ás marxista •lvecet valló usjaLgir 	tt, 

vitu itt a  aw.zal az ,3szint41 issi.rid4htical indult, hoe' a 264. k'!inaro 

*sus •sellemében kövate .1,14k az •littiv•t•tt htb 	ij aviti*t. As 

UPIAAARdk •a‚licit Ember 	 valóban osupan a hltwcat 

big% Mic Art n altar talc 	enf,wradaluo.t. Akik eattiv)utek, tcibb. 

nyirs reri 	iezt.c slóg ilettatiaeztalattal, net& valtaz 

kal lag elig ic6,0fiette ,., 1,,4aut nee le Allhattakszilii-zdtm a inarslasulz 

leolniassui talaj.  D w  idLul Vizikigaa Volaftr i.stv4nnitg 19A. no-

vtkubsr al..sj in, a 110zabad Viharsarokw.ban irt belts; sz -irit:.; *boat non 

tudjuk ra ,:sz4nt negitfilni, taint hogy irója v.Agy ratr l906 nyarltál 

tut'-‘tosan segitatte az ellenforradalt, vow/ pu 	oovzsber 

hogy az el I, ant urr%dalora IL Ogor (lib* 0 firtdja. 
A livztar Dolgoikik Pirtaa Kusponti Vezet6sége, i1ut»n  látta  as ala. 

tali) holyzutet, vaszilayetbe  /956 juniusin haUrozi-taban 

Vetijfi.körben  folyó  Vita ise j (glen 	esit • A hat7trJzat volaatat 

arts., bogy *a leguttibbi Petitif1.rt vita day as fo/szólalój /Writ 



, 
4. !is 

Trirdos/ ?mix od4ig mentek,  kg'!" *aeadlik a pirt , a  mUfl3 8zt  617 
AtS/ 

v (met Ősz-tr op 41 4s buresoi •11•1af•rradalsi niseuticot hirdeitskes 

if1r4?cos 4o1nr i3t1n erről "Alkirtő vitdirat" etaafil tat a 111hursa-

risk Lose. juilus 8-1 3z7talibisa• Akita oirijdoi ktilelo:184vvr.er4lEsi ell-

télte Tardoe4o%t, majd 	 Retőfi.karben lezh.jlott 

legutábbi vita sia ifeszfil,/oesi is 1.031 magitaa. 	d  azok 

akik addle is  •lienezte- k 	vitikat 	„1000012 fdinek tiA a3ko16  iii  iic 

asellessftdil t  aim esrd jig t OrUtUfl61. ze k a balaldall asektels 

•1esek igctzolva 141ják mosi Lit Etta . Lik a  1911Z.janius elŐtii adarteikat 

do a vii6kban u  ktfLjÜŐó6 azooiaixsta demokr , tizatia161  54 a  

praletirdiletatura lönye.011 141.11k. /Usk 	 htljianti8k 

lasvonti Vs! et (Swig 	 agy telfogni,  mini  awolyik b111141110 

Mist parent:teal a •iiiiistiknak„ atssfil3j.4 oiktil tflrootJal  it 6101[111k 

11411sOkrstisti16dtisi folyamatt(nak. iNek a "lia acre m•gmondtuk" 4s az 

sifter unk le eiviiirpak 1'4) rerag,./Kr4z.v a a hat4rozht • kil1t5n5son 

RS 6TielMiSfig leirtSbOn t  de a  ss41os réterekber 13  appPaciAlMet  okoz-

nk. 

 

brinden vita v4géneka, egyenesen 1.''vetkezm4nyériek Voznant, va.gy  

a poZnanihnz h.,80516 • ess4"yoket I pi et jFik • bb61 logikulian key litke 

zik, tioy4y &ki  new akar kosuant, az ne  v  itatkozzék..• kozaaa valőbio 

t igjelesezIo.t 6 jel, tmini art a tjizpo , Ai Vezetőség hat4reaarta is 

monoja, e z nom izi Jiienit , hegy •y-két segtévecit vitwtkoz6 mCr  

elisaforraoalaárok 111al kviztetők6a 	 gdpfegyverekkel 

azonos.. 

Sint litjuk, Virigt•s NolnFir Isrtv4n a főveszél,y- t •gri1la14ban nevi az 

ellanf orraualai aiSeteket ve.116 141.1, Tardos 	caotiortja levékeny- 

seg6bei, 	4• tali% ahogy Orr() a rözpoliti Vtzti-ti534,4a titttrozt*-L IA 

lituatxt LA • — Lunen a ":.izv:8okr-,ak3', "sogmsi Lim soknttk" 	isli 0 -41 size- 

mélyekben, gzért a főoseptizt is &Lek re Isezponlualtja. dzt a 0411 

s-olgtElja olkkinek azon r4sze is, !Atoll 	1engyelorsz6gi poznani 

e3eményeket 	magyarflizza. A p07.nan1 •semt:n.vek41 14nyegében %alias 
41110pawromom 

/441/ Szabad 144p 1958.julius 	es 
/43/ Ifilaaresrok 1958. juIiiie 
a Siff rflil.d jegyzet 	poznani 	• adnyikről 1 



eg4satibea as 	 feaver4a faaiesti. bandAkat ckolj a, anal* 

J..1410141E4 •liiitészitóaéről 	azit seta *stilt. Wit a Langy•lorsalig. 

ban fair; vitns 5zervez4lt klvátal nelttil a azgataLlata 4Issairr4ala• 

űrt küzdő hazatle4criair tantati  fal,  uzyan 	saagyar eirttatSesti• 

kat" is. 

ylrAsne gelmir IetvbA lay pr6b6lta 	 nsetst, sUlt 

isliéptes a subi dematraata ellena6uoivel szetuben, Lay s3gitotte as 

ukunevezetto  1 Vi trat4034Kat i.  ictise5bb  V  ky en is °a hastetat• 

;a .',..1.1i4aCt4X a géppuativisttt." 

lantaratesta obből az 1116bő1 azoic gazdtial.0 nallézesicas s, amely ex as 

*Saari ile141sten gaz4awitiPalitikáb61. sztiersaztaK. Az  •llenforradal• 

rfalc Silaussailtik szt  c ttrjesztettitat, hav get zdneb.g1 nehfizskiairiket 

a " MIZOirj et Sizaitokay pie Qkozza. lama now sow a releaser iink 

hatteN a  5zov.iuttaniát le r6galeast4c, Ilyen itutatitimatits volt a Vlre• 

goo 	3.4A1 Ill "Hoses lase °Jail glossae 1E, ameky  l6. otó 

ber L'44•Ele jeLfint neea  Viharsarokbano  Viragos 	atiatal Wit bele, 

ivotaf a asinvijelaini<kfil ÁrUttiLalt öt vGgas •lajus halgaisoaserv firtezett 

ás  annua xrkpastrio taaatoaan airkimaza 	neyeabsr 14, circa ia 

is eliaaveri• lliked$ 4. •a*  rlaggeliltat/ 19W. oatóber ;44 ,4a isattit 

Viragos Akolais latitus irt 	1laec 	14s" aiss•t• izt a  aitls• au.or 

Jaleist mes. waiter Badapeatan as alisafortralalois  t  tagyvaresaa 

timadett o  Astir, t4ma4ja  S  altagiban Kies 14.1:ixt41,y alvtAreat, mart az 

a SzabesIci Silt= irt aterSibas figyairzestat, tiody a osovinimauss  

•zavjatellenea roigalmalc is as a-ntiszealta moitely tar,,eaztéss mieetliat• 
/44/ 

kLLlt  a4 uttitbi ideiben haarinkban o 	Viragos melees Latvia AM Art 
aw, at azzel a vélseánrvell, azt molidjal 	vannalt • rientadubtkelős ergs.. 
ftapjalluball nem a t41[4111, iriAnakti a wilalaall as,4444 eastaurAel4 • 

favass4Xes 	Olkiaben femyeg•tőes felteszl a tard4sts *blot %Alma 
/4V 

tw Kies  roiy is?* 	Tudjuk. hat& nos 114rolvnait a /anti  kár.  

/44/ Vlharat.ras 1954.  ot.  23. 
/45/ Ussenott, 
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dtisben teljesen igaza volt. 

Mikor  a  rtavar Dolgozek Pártja Központi Vezetősége Nagy .Lmret ismét 

visszavette a partba, 	Viri.gos Uolnár Istv.'Ln oikkst 1r erről "agy 

ás más Nagy Imre elvti,rsról" cimmel. Az -felt ekkolVehetn• puszta tti-

vedés, hogy Nagy Imrcit a szocializmus bajnokinak tünteti fel. Azt 

azonban mát  rovEisAra e1l irn1, hogy e cikkét is a párt és a rend-

szer elleni Viaacra használta fol. Ilyen IN:ngokat üt meg. "Az el-

mult télen egy istenhAtamögötti tanyaban a gazda megkérdezte az agi-

tátorts megvan-e még Nagy Dire? A csocV leezra meg is otolta a k4r- 

d4st.  Már azért tudakolom, mart aki a néiiet szereti, new sokáig hagy. 
/48/ 

jAk 14tezni." 	Szt akkor irta, amlicor a part és ‚:.11ami vezetés 

megszqntett• a törvinytelenségeket és teljes erővel dolgozott azon, 

howr  a régi sebeket begyógyitsa.Ugyanebb en a cikkében  y  Ira *Tigre 

annyi  hazudozás  utIn meg kell 4rtenls Na'  lure alvt:Lrs helyesen 
/47/ 

ta a szocialista mezőgazdas4 problénr,lit.* 	Az igzetig az, boa 

slagyarorszlgon senki  sew  ártott többet a mez5gazdast',gban a ssociaiiz. 

mus 4pit4s4netr., mint Nagy Imre. liazuga,"tezal vádolni a pártat ebben 

az időben  viszont  gyet jelentett a part elleni támadassal, a partnak 

a tömegek előtti lejárataeival. 

1956 közepén vita indult a DélLiagyarország és a Viharsarok haelbjain 

a két szerkesztőség között. La már 16,tjuk, ho Lz,  ez a vita az ellen-

forradalom arőinak hasznait. Látszólag csak -sisebb :-.órdéseiclen f 4lyt 

a vita, a valósigban elVio p.litIkai nézeteltérések voltaic ezek. A 

Viharsarok kifog ,18olta, hogy a Délmagyarorszlg hangot adott egy aakét 

kapcsán  a munk-;sok nemtetszésének, amiért az  előadó  kijelentette, hog 

a "midi demokraola ellenes izgat .:4s a j6vőben nem tartozik a politikai 
/48/ 

bilnoselakm4ny9k sorába.* 	A vitában a Vih , L.rsarok látszólag a tör- 

vényesség védelmében lépett fel, a valóságban az  izgatók felelősségre  

/46/ Viharsarok 1956. október 21-1 szam, offigy és  was Nagy late elvtár ról" cImü oikkből. 
/47/ Ugyanott. 
/48/ CsongrAd megjei 1irlap 1958. Eiprilis 13-1 sz:km, "iievizionista uj 

epigirótól az ellenforradalcmnial való oiaiborilásig*  C. cikk. 



• a 
‚alias alsso 	stAyss tiabss Wasp mass, sigma tate1ssel04 vAit 

• OA a a n4p1 dematratiku• resdasor *nod azgatig, AIWA lgo 

11•1 eicarva-aknratlanul is lovat adott az isilatót alas 

VSbar ear Worn 	t 13 ar I sail** 41411001 4111iiit Joliet me& elartelAtelt 

Sella B41a mgyam felssulal t•sseldaadvattmaotoat Vizta46 tiskimy 

Ita3Ak slim, as ellanforastalso 4101 sasevszott Tlikkkat azonban 

SO eektiiberi dZeleci (v.° ?Awls. °Moat is fujnak stardies6 oirt6bor1- 

*mo1ars 3zagedens  Debractriben s  meg Vietrhelyss Is 4. irjet. Lognagyohb 

erővel fizonbart Bude-Peaton. 04911411ks _deg !yardmen* *ask a azziSeks 10 

az idegekre moat skia  saiisssolg•sen babies.  űdő.  his  

es*, saslyst falatat lesestadt is Arsausat Ozark  ki. 	Unseal' 
ex a oikk is a •IrlitattosiSsr. as ellastorrasalos hsaigulalszeltalt 
biztrAtia. 

Ha as  ellenforradalma ideol6gial eldk4azitia6t vizsg'kljuk s  nett sza. 

1:0-41 figyelmin kival hagyni,  hogy tts  1b6.  °kV:that 23-a olőtti aaj'  

meta tilksittal hiven a Wkrosbom wager aralltodó  revisionist,  reakei60 

n4zetaket• &mac ttibb oka van. igyriazt a revlalonlatalt *am alert* 

miGdent ategSrial, salt  •lvtondtak ill ssóval. Itise4szt az ellenads gylt 

allanforradalmi han‘ot hen aart . aegiitgl s  asi rt Ben s  mert a parts  ha 

nem is klet4gftclens  m6g ellateirlati a lapet ea a  'yáirto'  a  Iliter• 

teaztSidgeleben dolzoso icomunistak ttikealAt  a  •llenforradalas to". 

kortye6glit s  ha  megakadoilyoznIzvra  is  tudtiks  A  Vito tabu n wűeQd5 

zionlata nfizetak lotompitVa ker,ilteic a aa,1161111 eitt6ber 	eiditto 
t a párt  lapja  eel' zert 29-ig  tartotta  a froritot. Si" nah6z a 'Kt** ,  

ban uralk od r et' zi on i sta, slla*torradaimi neiz et ek.r6.  1  hi  IcAkitet mini s  
-1-tart a vita viroaszerte earls* lkini.;tt s  an1c6toicon s  magbess414sagen, 
értekezItteitens  kieezeicivetelocaz telyt. Szekrtil jegyzölvinyvek non kti- 

Illetve nem maradta  farms  • eajt6 leattóbbről ematit s  
alig volotssit irt. Itppert az6rt az ellenforradaion szellemi alukázzité• 

e4na: vissit ., 1 . 1t4541 • Is•US kör ,41tek1gt6Beel •  fi  uy i t • Mal yawl 
a ezetztanuk vl Gazaeml4kosAmelt  I s. 

/49/ Ugyanott o  
/50/ irlharearoic l9b6. oirttibor 2001 •z.4ma„ 
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A Imatavieti •eetények hat4eAra mar október 2$-a előtt vItlittiat Wins 

ndeen drtelmi Mgt körékben a mansii.or;szt.ly voaltőezereptiről ezóló 

tétel helyeaságát. Voltatz, akik azt vallettAk• hoa es 

a tátel hauls* Illetve olavult, mart a tudenany fejLieztésénedi. LAI 

ferias as  6atomfterszakban s  not a aningigosztakty, haaaa tsis 4rteitilig6A 

lab  hivatva vesstal• Weak tagit* a pirt vesetőssorevines szülteó4to 

sigtito  Á U. Kencresszue ttiteleit félrealagyariava, tagatitikk az usz-

ltályhare esitikisitgeseégét, earg•ttik ennat gyekerlati megettin teth 
AO 

fin nem ie areividnyt•lentil. P4144u1 a teamoWenivótkazettskbe tu-

liikokat is fel lotett yeast. A DISZAH, ugyanosak tagok lehettek 

osetoilyaiagaa alum& gy onset el, Több*  kdreteltéki, bogy as egyeteel 

fe1viito1eke41 a esiirmasist hagyjók figyelmenkivűl. 8 kövstelite as 

oeztrIly Hagen elevate:Mk volt hivatva helyet cslnalni as agyetazen, 

a in are is  i parapet flatalek rovicki,r a. A kulgtkok ezdt4k vi sezakö ve. 

ttni Atadott fbldjeiket. A naelonal18ta Ar:yLat la Irde6ddtt. 

Bi zo,,vos értelmisigi körökben mfir *it tor folveU;dcitt A.<161y, a ?elvi. 

0:14k 6a a D4lvidfik Sérdeia•, Pad lAnyagAban azt a eilt 84016:41ta, 

nipank et ezembei lilt as a kdrny ező brir ti or *sag*: aipel111. 

A Visirbetvi 156 azariteeztAekriben xéehealg menő vita telit a kwamw" 

ni eta a  revizionista  irók kkSsStt. hrti_or a komMinlatik now sak eavi 

harlot a part neróbes is tiltakoztak az l ion, hoe 	eólgunk as  eft. 

szgbn ciaiI ell* a folyóiratba. Nolgvay 4* Weal Sijolentették, 

hogy "a partnak nines jogs b•lees61111  as  Irotlabli életbe, a kultur.- 

ilgyek irényitlisAba, slz eel* elitkosietas illuzi6 volt, howl kultur- 
/5 2/ ügyeket a kamnunietak ir itayitant 

gdylk ilyen nyilt ellenforradalmi zitli‘mozO4kke volt október 23.a •14144 
a " 1/4454rhelyi Hét4  miisor4ba megrindezett irodalmi est is. &en rdesta 

vettak  Budapestről  Sarkadi LLre,  3i os  Gyula irók, greet tíad. as 
It6sativete6g volt fatitkára ós ni SOk. ihnek as *irodki.lmi wanes imas 

11 014 IOW/ 1•41114 kayo see volt az irodalomhoz, 
--- ...Os al 

/517 Gy.;n1 bare, 'oldva Gytis6 11  Ga13, ael Miklób 	te-kraainuic néseteltil e dolgozhtnak vonatkozó réezeiben, 
/WV Gazdapusathi Gyula szóboll tájékoztatója alapjAn, 
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111. 

aak 	vaaaa aseentte okay tazgybalt gerattelia a 04,1111Mail 

weeleaealkellik Saber* loatedialit • ‚larks(' t Inge asioilds •• away a "weft 
iltive1td461 1108ban hangzott 111, idnyegiben titioadie10111 *  **'pt ambyil• 

et* anon. 	tulnent sa addigi i4g hat4rokoz too  begy sias NINO 
lime ewe teelierttak albralasemarti a gye3.4aas stipaa Slate insagetatea 

*3111i11ailalt elan •eredit• inbből id4Stink ndtotny 4eireseellielle 

Ittedeakt 114114 ki  Idtes litta 

labsidi At*  aI  a kart s  
lea last WWI* beat S*  
„robs' aiskaistio 

A labornek  a  tet•lbtas Ito 
It* Or a napol114111003% iU 
111141Minit it a irenyvelő. 
azeket 811  k i  haLlit• 	 • 

A s őr a rape 11404111 1141. 

ISPUk  .1611, ta1 ilk gam, 
Az Of An femme ő k Sin 

pagyvertelea jirdkattill• 

A tAttorholf fu1 	n 91 

A AZ 1 ;I Din r A*061 arklaillis 
ap u k sl%S1i, fatale allget, 

43inek a  kiesett thtlalt• 

soda& iresonet astiatt o  

WU. egyenktint *Apt* id. 
14116/113. kei,oves kis sposis 

011esktIlt 	knroei. 

wilaret elltek be a kapun? 

birnand4nak kutny aaradt? 
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Huhog az ArasoetaM46 

Hui In ak agyeatiart Vitt tab.° 

tilelchi a versei .iipois Gyula sliseisalta volna, swegjogrellte: 'Jut 
/53/ 

a iiirytinj -tipe tiv 4 sok g:.lilkoltak seg.* 

Az time oily irtfin a Tisza 	terembe iagJortit rend•atek, ulina hajna- 

lig iziA ttaloz4s fis vita volt a muzeumuan. i zen  a pesileken kiza 

rfisstveliek Cialyasi ilkide, kioldva! Olga. illkallga ■•• tisabd 44101 - 

le, viss irnöt  Grist Ursa is wok. 	 telassbadalt a 

légknr, 3arkedi as asstal tet•jIhrel allav al** rsnoissirilleass earn-

it. ! 1111.41 r4ga1nazta nemes.4 népi fl•aokratikus rendszeranket, ha-

ms* a .-3zoijetun011 is• Gyini +are as  ii1il nekibitorocioa kijelen-

tette: uve te se lifirni s  haw a piszkos oroszok lit  legyenek Ma-

syskrorsegon?" kozgalsi dalekat is  énekeltek 4s • *Mil verged* pro-

latirsirli clad daltin.•  amikor ahhoz a risahez értOk. hog/ •411113enek 

10111•Iiititk ie MisteeltMISitsie,  a  ps teir  a nemzet parasstpirt  ot  

410e114k. mir ekkor kneetelték Sae, imr4t 	vez:Ai::zbe. 

Ilyen 	401144111  a  keiInb4 dritelmiudgi csoportok iteriben tucut- 

azliorl% 	ltsk IrdetirbOlytlit• det ode a hadseregben is ategindult 	bola- 

140. reritinz DOZSO •I'Ves főhadasy stet kirseliells  ma ezrodpoaeassossols• 

totl, hogy 	Besse a %lint' tunes* do •Itassik msg. Itift • 

ai5zekt4sok" as loarefla. Ugsaallai  a  kor14 es a p4ttunkci•nrisnk at  

48 a pelliikal tissiekst tartotta szeklisaknak s  dOTett1ikJ3oknAiti A 

14stutota stint ',andantin o  tin is  eisesorban a pirl  ellen ir4nyu1t• 

A reViZiOnist nelzetqk sajnos asirtdieszteitek sedt ksamaanistit  i s. 
1956. okt bler 	•lő* a Magyar D•lipsdk Pirlja nosy e viigrobaj i6 

MA* 11 gigs dosszeldvt... b oegye rontesabb beosallAithil latiő es14111441, 

kiablikill heirs ei wogs Italliga a • 41 j b6 1. A adasseinnik lialarase t NS di • katymosk t•glakIl 4161 aa samaitiv•k akalitait MOSS 4111, de lire 

Oallisaseltat Ossla aseb011 *1.14koist ,AAJR 4slapjita* 



30 .. 

Is volt radians olsein hozz4sz41as, killtinMeen résztvevő ujefigis6k 

riotardl, amelyek a rovizionistAknek adtak Siallat• 	 ea alm. 

lenség ur4 n4rc-bAnylinkrt11 1erje2zteIt zdiabirell• Assal rigalmeitik 

IsovjetuniAt, hogy majdner 	V18211 el 151 ink as urandrcet. 

Azt ti11itott4k, hogy ha a kiFugatnak tidnink azt el, kagrazorszfig 	• 

dag orszfigg4 st(lna. As uranárcrAl terredszetesen kider1111, hcgy a 

ssovjelent6 nem ha iilgiaai, inem anal augz.3abb iron yeast es' 
161W:tic* 

QklAb•r 23—in %ghat nemcsak k6z-vonti vezettieben, hner vid4ken Is 

hianyzt 	pArlegyuOg. 	forra,,A.Imi erők sziliro vezető 

talk , Mz ellenforradaloa baled 4s 1013(5 szervezői  ik 	annak tarlot- 

t4 eA 

 

időt  a fe 

22. 

A forradalmi 49 as ellenforradalmi erők harca ahataldm4rt. 

l956. Ok10 234.30 

A  budapeIt esem4nyekrő1. HAdmetőv4s4rhely lakossiga  szint  3rIr4kon 

elUl irsestilt. iiemcsak  a r4d1A utjfin kapta a hireket, hanem a Buda -

p e stre utazott 4s us eneagnjek miatt visezat4rő egy4nektő1 is. !i:erst‘• 

az el won mind saki majil s zem141 &lax me gf et el 6 en magyarfist a az  e.  

m4nyeket. iz4rt mar kezdeiben megoeslottak ifilemények. volt ak a  akii 
faisata aka tit to11k ki budapest i euem4nyeket, voltaic, skik 

a hibak silent feiltipő ntip jogos kirilikajanak", aislsok "hazafias 

netnzelt re1kel6Sr 61" Deszeitek 48 as e11enforraJalm4rokat pods' new. 

Belt hősilknek tartottak. I illiAbbi vilemények főleg a Galyasi, Hold. 
lay, (iyerti  s  t4r8ai  utal befelyasoll re17i5gt WIrtikben kaytak 
14bra. 

Hasonle volt 	y4lSmóflyük azoknak is, akik ugyan  nem tartostak a tow 

ti csoperthoz, 	valaskilyen •lusil fogva nee salts* hivei a nipi ha- 
talosmak. ltkkor  azonban  rrik befoly- ssal rendelkeztek azok  z  erők e  

arnellik !Bevis atiezter4 a  gyoleke -L,  azaz  ellenforr .idaloaaaksz ellen- 

forradaleal•  Á Sal egyedeinek hisinya miatt azonban nem volt, "ski 

iffy er s Liaadie kirobbantfiears• 
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kielégitő•n ilsezefogja e forraualmi erőkoi és harcbe vigye tz ellen 

forradaloar:.al szereoen. A 	enforradalom tábora azért •gyre nőtt. 

gyre near,yotib estiaboin asallakostak hozzijak a megtéveszteit, félre-

vezeteti vagy legfélemlitett Viisegek le. 	ellenforravalom erői 

orszeigos események hat4e4ra egyre bitrabban té.stadusi. 

krisponti villetésre 	volna szakség, amely hattirozott intézkedés• 

ket  tit  v ()Ina az fl lent. rrad tined VI end 41111,41 szemben. 4 megye veze. 

tői lenyeltik, várták az ilyen intézkedések t. litimeth Y4roly sly-

tire, a bowel ilirtbizottseig sled tilkára, aki a Mizponti Vezetőség 

p6tiagja volt, M nli ftelestlit rAla, bogy a XtSzponti VeZett4/48  keze  
Oli 	te ]amt  111108epest re, de utt a fegyveres eLlenforradal - 

mil ndák megakadtayoSidk, hogy ak.dzponti Vezetőség székh4siii  al-

érje. autójil  az  ei/eniorradairagrok goly61 eltalálták,  Ő  jelg )(dry - 

*toles) 11t •iuszatérni VAs4rhe yrs. A lOzponti Vezetőeággel ukiip-

csolatot telefono» see Sikertilt megterderteni• 	vezető  elvtársakkal 

beszélni nem , et,etelt, a munkatrireak pedig nem tudtek egyebet son-

dent, ininthow a me ta. intézkedjék st nelaVisa szerint. 

vArosi s  megyei vezet ők tetvit miist nem 1 Shett ek e  minthogy V4d/6 

sajtőtftjékozt.:tem alapjrfin figyelték a KHzponti Vezetőség levékerv 

eég4t ésf-Intevékerryen igyekewtek azokhoz hasoniő inviskedéseket ten- 

:53 a munkiit valamennyire tisszhangba hozni a ktizponti vezet6sse1, 

iz  volt az oka, bogy a aegy. is a viro3p4r 1 g,  41 dllami szerveinek 

v ez.,.:tésébe helyes forradalmi intézkedieek keveredtek bizonytalan, 

engedékeny, 	kompromisszumos intézkedesekkel. 

Oktőber kZ-in de alai k&vtő napokban a part,  a z  411ami 4s katonai 

'orarhatalmi vezetés egg •gyFintatuen ellenforrabalosnek tarlio.,la az 

ei-setnények ut • 	ve4e,-étben résztvev 6, ingadozti elemek még esinten 

est  vallották. zér1  aselső napokban, még néhány nelyes, fern:Waled 

ifltzkedési  leltek.  196. oki6 Der 4.' n iiiel a  helifistediptil  riadt,  

a rendőrségnél niszetartist 'sandal -1,ex el. 	oLtt1ksi t isztek, a 



or froi • 

rArtmenkitilek  z eared ozestilyi 	 V:tjékozttittAk aZ 0:ieroé- 

ivekről. iflmordott  c, 	y  az ellenforradalom meg akarja dtSnleni 

Za siankások, parasztok halialsott ds •issza akarja EtIlitani a  1Ak4s 

rendet. A hadsereg feladata ezt megakadilyozni. 

városg.lan :•elyvő katonal  s  gendasigi ozeipon1b451  jelentős objektu-

mokhoz őrt landolt,* ki s  1411Ogrlik, illetve elle•nőriztAk  z uta-

kat• ilts is 1141yes intdzked4e volt, trert az elienforr-Aciaiom akkor  m'.  
■■• 

killt3nbnzs,  ittildnitsAge!,-  gs revbizattak tatjtin kezdie kiákiIoni kap-

aola I a it • 

Az ellenforrads2416 is igyekazatt Sszhangba hozni tevékenysde:t. 

ok16 oar L15.•án az algy% hid at biztosit árszolgitlat nxom  

szegedi agyetami hallgz.t ,% fogoili el,  ktk  a v `s4rhelyi di4kolmak 

kU15b?Sz utas1 oka.1 akarialr tovtibbitani. okteSber 27-4n to4r au- 
deposit dlikokat is elfogtak. Lizek lopott g4pkocsin hasen16 calal 

/54/ 
jettek 116deezőv4s1rhelyre. 

Oldtib•r 24-,In a  1ag;, •1 kirt Vii kezders4nyez4séro me:5szerveztdk a 

ptirtars6gai,, 	vftros kommuniatzli k1zul air:te e-a-  150-et f elfogyierev. 

tek 	1110,4 1,  a  virosi 	bzo.3v szAkhiztinak  é s  a atailsyei e  vro'- 

ancs 4illet4nek védelmire. izek yarandnokai  1Z  ezredtől oda- 

vezdnielt lilsat 4k volltk. ZgyidejtIleg a 	meg.yei elndka4ge 

azabaosAgharcoo ts•portol szervezett. 	litsmima minte6y 03‘,  ró  
volt • 1,  ,1e bu rt ia'rVSaet  - k ke ad e niktiyez•584re ndhi.'ny El:combs) 

kimeunist_14 41tul veseteIv fegyveres őrtikei  h oztak 14tre •unk4sokb6] 

/41d4u1 a 1: rianyagy4rkto,  a  G‘pjaviliA 	 stb./ Ezek az 

inttizkedések hel;e2ek •oltak, marl ekkor ve4r a  buoapesti Oldie bizo-

nyitefita: a laird a na1aloo3rt folyik. Az  •llonforradalmirskat okos 

eseS1011l noel leheleIt megfékesni. 

A hiba az v olt, hogy a pdr*  védelemre rendezkedett  be, pedig vitaudl if 

/54/ =114223. alakzlat esestissynap16j6b61. ,Aekoalilhat't az  lau- 

lat  'rat dr "[ban. 
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kellett volna. A pire smoorei  Ős 	thgrahajle Biz ottesigic, ugyan- 

akkor intdzkedett, bogy akt ‚ ber 24...4n a kommunistik as azemekben 

14j4koataet4k 	ciolgozelkat a kialakult belyzetről• S tijékoztatAkon 

ovir oak halrOm felavilytltak asok, akik a budapesti esemdayek ellen- 

forradalmi 	 tagadliolk 43 a hibttk 	jogos n41 fItlletp4s- 

risk neve2t4k. Az ilyen elemeket 	kor  mg nem 1 4 mogatta nsgy inneg. 

Még viszonylagcs eric voÁt 	virosban. 	termalés, a ta2 it4a, 1ehfit 

a munka, • ha nem i3 ki.eidgiV3011 i• de folyt. 

As •IlitsiterArallaladrok azonban teljes erővel ag1t4ltak. AZ ug SA tic 16 

batits‘ros • filligismasiumban *Weer 24-én d‘lelővt letépték 

olsorekoM, ki  akartak v•nulni  as alai's* A Ismirok azon-

ban nos engedt4k het,  mivel  olt megerdaitett karhatalmi jirőrfik, 

/kaionik„ renuarOk/ oirk4it nk• 	r d i4k csoport enrs k ell enére %tin- 

t 	kiionult a Yoseuth szoborhaz, do u  kL't max hazuzatu_rtfik Ski)** 

Okt6ber 5-6, volt idmez6v4a4rhelyen az ellenforradalom nyilt 1'4114- 

pése előiti tarszemle napja. 1 , 14an h navon z ellenforracialezirek 

kitapagolt4k, hogyan reagfil a kar.natalom Az alien' orradalmi akcióru• 

a lo4nygiten4siumb61 	*OW koszorut hielyOZett el a111011111 

asnborra. Előtte a Galysalftféla caopertből Debts ihrait is virAge* 

be'iyezett 	soda. Doilut4n .3zari as issida fény-kdpisz, aki e t4ykor 

fanatikus Iiligjh volt a rayilaskareszles párinak, usalaidjktal egrUfl 

halyosett Si ugyarcsak sirAgati 

Skkorre weir fOlkertilliek  a  yisitmazbe uurkolt nemzeti saint! szal4gok 

a kalyitokIa. Sokan nyilt/41 is tanu3a141i dtk,  hq y egyetérienek 

budapest I ellenforradaloarsal. 

Okt6oer 	ofiluldia a 22i heiyiség;ben Galyasi 6s 1.olovey veztatd- 

afivel sez•j8t1 a vaslrhelyi irclosoi)ort, bogy tik is megkoszoruzwik a 

V ossuth  szobrot.  

A 	 rei és v4resi rptit és DISA Bizottintgon az iregcsoport e sz6nd4ki• 
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r61 ludolefirt sze;ezt•ke  U őrteklislatre tőlttk is mencek, azzal a o43 

isl e  how besztiljenek ast irsicesperi 1agjaiva.1 s kértek 411111 arts, 

hog  4Ujus si szuddkuk161, snivel koszoruztis falcsigAzolt ke-

Clyekel mr$g bban 	 ::;5511. a koszoruzent halassz4k el 

	

időre,  amikor nyugocitaob losz 	1,!)gk• Az ir6ceoper1 ekkori 

t -4/, jai • •1233orbn 	k asz orus zerv 	ra&k.iszkc.d*. ak elhattirnsfi• 

ukhOZ 43 kb. mflaffl &Pei vita utftn Galyaei azt javL.solta s  hogy ,z 

irőosoi.orl egyiitt kossoruzzon 	wirttal. iizt a javaslatot hiba voh 

elfogedni, Berl linyegőben ergedm4ny volt as ellenforradalossiak. 

irdosoport ezutrin Itivirmtot 	 imre kornanytinak, semilybei 

kl5sete1te a alF.Virium fe1ftle,ee3zt4ső1 és az elfogoll telkelők" esa• 

badonboc;e4t 	, 	 461m1. szerzőj .ioin•ay yő volt. 

Este 8 ,4;re, k8rfi1 VIII éla 	igor16 orvos is ireleleir 	tarkir SAR 

sze rvezősivel  a 1e4nrgissiSium didkjai fekete és nemzeti z.-"szltikkka 

vonultak Si. most esAr  nagyobb  ibmegben koszoruzl‘k meg a tossath azot 

rot. E felvontil4it egila *.tibb felnőtt is kisőrte. Íiba volt, hogy az 

'llama 4a plalesaevia SOS 1.11■ I 	hogy OSOk  a k u szoruzi oak et.i.yrő oat 

kisőrletezős ős tapatiztultit szei.zős es ellenforracialom r‘sztiről. 4rra 

voltak kivinesiak s  hog as 1liu 8 p'..L.tvagetis tiogyan reatil meg-

esSislisattra• ligardsat a megmezdultis  auk az ere, a temegi,:y 4teis elm kt5- 

sot v•ila,/ BS O 	nfor riAl al on swim 	kűrt  s  tEllami yezettisnekas 

volt a vefleménys. Away a  koszoruz4 fin s, ha  lehet,  sz6p saelv al ass kit I. 

ak.:1441yozni. Erővel azonban n*m zbw fellósi eiLenUk. lia a koszorii 

sast saes lehet megakacial,yozni„ :ikkor oiztositani Yell - ugyanceak 

rsibe.szélős eszkgizeivel 	hogy a keszonizis viezon,-  Lag fegyelmezeti 

legisn s  azaz keszoruzisan kivUl ne tilrldnjen Efts. is az oka  annak,  

hog 46•An L fiuglmn `..zium is kosz,ruzett. ‚i:i [ewe  ős 	reai 

sera akad41yoztilk mac, a Itinieldst s  sőt rőszben zevezl 	zt. Gyini 

:48..einci.e. abt  g4hos hit at .a 	Itow4c8 ierenciet 	egyébkéni Ga3,y ant 

n ,valtjel k6ző tal-tezett 	vaismint 14rsait 	mei kezotők a itIntetős 

szervezdeőt. A p4rt ős DI8112 bizutts4gt61 ott megjelent megbizortalot 
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Grxini fdlreveze/te mondvdn„ boor a didkokat netr  nem lehet vissza- 

tartati. A 1.:Irt 4e it 4;13Z, munkatrsat itt is ugyanazt 	hibdt k*V et - 

t4k el, anti 	 az 1r:508okor1nil• bivel • wk./mend -a koszoru- 

&Art megakadfilyozni nem label, el kell érni, bogy a felvonulfis ds a 

visszelévie fitgyeimezevt legyen. 3rre Golni itviieiet is tett - mire 

réezlievtiek L ivonuluan. 

tüntelés is I ov ou fokozta a re4r folcsig4zotl ired16.1,y eke'. 	koszo- 

ruzgaok soroza3a  pig Inozgfisitoit a 4s it'd 	zltt az ellenforrad&- 

lom tt=rtuldkait• Most re'r megillapithat6, Logy a kmazoruzlisokat nee 

kellent volnr. megengedni„ faker mdg volt siege' dő er5 ezek megstadd4- 

lyozoZsdru. szdmos ko mmun et as  k6silliik is üisőeor bnn  a apeez.tall 

19-os veterd.r.ok, 	ateltik„ hogy hst4rozot1abban lipjen fel  á  kor- 

twiny az ellenforr.dalom ellen. A hdnapokon kereszttil kialakult 14g- 

kiir miatt erebb volt as • vdlemilay, Logy • OK0S 	 ass- 

ményeket ieveztri, 633'4010442 ndlktil. " Kt5zbeL ;31-iii,A„,ostr51 e6yre 

tPbb hir érktzett. 	Budapestről hazato4rt5 da a lektliWitt ellenforra- 

O almtirok inr hoztak a ktiveleldneiket is. dzak iaibpj4n 45bb helyen tellr 

itt is kezd'k 8sezetalitani  a  klivetel43eket; kül8nböző 'ad Mask 

még jceban isgtAlortiba noz14.k 	vIslrosto 	szegeai emeadisyek -xl azt itir- 

jeszIcruték, nogy  az oltani karhatalmista szccvek visirlird et I 4ndezt ek 

48 Vibb  halott  s aebeatilt volt iz egeden. 

A, pit Vév,rehajtd Bizotts‘gok 25 4n utusitgiel &Oak a •8r8a csillagok 

49 zftaziAk lemeaddsére 4s a szovjet emidketti leveitelérs, hogy azokat 

megővjdk iZ atrocitisoktól. Ale rrtr vilAges an ldtjuk„ hogy helyesebb 

lett /Joins. bzok ,ilip-o4d4e4e utesiVst adni./ 	 cuillagokat de 

u z42zletkat azonban  z otaeltis e]l•nre nem mindenittt szedtdk le. As 

ellenforracielegrok az ilyen helyeken neszetPrtdk 4s inegtapoaCk, meg-

gYaleizt4k  a  veirPe z ,'!salőkat de a velqis csillagokat. 

Az ellenforredalmhtrok o kialakult helyzetet mix alkalmaentik tartott4k 

arras  hor,:.y me.,;;ezervezzdk b szovjet eml6icel led:int.:14dt ia. mat az 



akciót alapesan .16k4esitett4S. Ural •f.kor szessUlalua volt As a 

kw aka be voltak zárva, a boltokból a dAlink ,t, a rumot vAséraltak 

* tusatssikara As olyamaiket suttostak, hog; estdr • 	A isobar  

letiSatAsibes Vizi Béls szigor14 orvos ds 1111Satai le risztvettek. A 

tilatetofiesn ott voltat a GaiyaSS 'alga VIISMItatt ca0Portbó/ Kolavar 

Győző, Nikolin  ha,  GyAnt 'rare'  stb. I taatető timegben a diakokom 

nag, ssarepe volt azokna, akitet & virus lakoestiga 

raven istaer, A elmeghas termitszete;n 	swisboa csatlakoztak 

•siskodSk is. A Iessath tóren gyalekeztat. Milker mike vagy 400•an 

hottek, elhangsottak as sled szovj et Air isirk•11411•11 J•lesavak. Slab 

lolsonytalanul, mej411 amikor 	bogy a karhatalom neon 	fel el  - 

Unlik e  egyre hatatrozottabban, atustaS av•tO101 kezdt.1*. a *mot at em-

LIMO ladantémit. Az enkiktail ekkor atis a Mayas Áll t, mart ?.1. taegfIlladc 

die eSerint a honveidwigrost ezen  as 6jealilivAn kellett volna at  leenel• 

ni  talapsatiról és bisteaságba boly•sal. A Weft ezuum a Bololanniss 

tirr• vomit, akkorra NA, klaslodott as  előre  oda read•lt teheraaté, 

am•ly vitte a drátklitalet SO. A szobor molla atilobi 111(Jc a kossorokato 

amalymket a vireo falszabaduliea 	 helyeztak as iinneplok a 

talapzatra" majd valami gyulfikony anymegal leloc soltik !is re:44714 tot.. 
t4.k as elawIrcdt viriiicattlt.  I  szobor ledcintkisabilli a tebsorsatf$ syeagiall 
bizonyult. AS ellonforradalmAroknat •zegitedgül went a tilsoltásAg autó. 
J a,  emu 	csiirlővel ledOntitte  as maidomilvet. Ss hiba volt" as 
emlékmil ledantésit ass k•llott volna altalislyoanis tAioulta edger nota a 
honvéde4g" a rendőrség is a népi hatalom  mellett  llt. Rajttile kie&I  kb 

200 Saimaa sta is f adyv erb cm  Állott.  A faigYver an art5ic Xi= ek volt,* 
sz4tverni ainden •llonforradalmi messozdulli at, ha arse iparancsot canal 

b'ir volt a he.dsaregban as Irk iny tiszt fie kateia. Md. as  •Llenforra,• 
dr_Ltarnhoas huzott" a katcaft tassmise elitilts as  •llonforradalmat. A tale 
fogYverzstt tomassist&  is hiába kdvetalték" b•gg engadjek nog neklk a 

GaSdaellestaa Gyula feljegyzése, °A.tioigy tin Mitten  elausel4  1140 a ai6draezciv4mirhelyi Varoari Ptirtbizott wig irattirában„ 
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szobor megv4d 464 t, Ez •z(Sd s z6g,:y  arif it 	 munkikk,mozga 

lom 	rtAnet4b•n, 	2 aii..&ur o t6ny nagyearifiditilat 4141lintleltutte 

t4a tov(ibb bomlasztotta a forradalmi 	„A, tiz ellaarox radalom 

pedlg lovtit adott. rz ellenforradalmiroto1w 	ve .ta.aztatt_ist vumhata 

tat le, hoe notit mindent asabsd, hiszen tomoly •11enAll;Ast aerial 

sera fejt 111 , 

As ars14krad ledtintties ulida.  koreatik.  t  tudná eizzavalni a Nelszeil 

drat,  dSr en  t1ita megg•1316 ,inbart. &tor as am1 ,4.mii melltfidjén 

megjelont AVra B.ICUrt d i, Volt horthysta vezkArk!'ri. sz-izad(4. As seino. 

kolni kezdatt, ;15re e/kttaleitstt kaveteltiseket . , orult f31 tis  minden  
követel4st Rif :gyar 4 zattal kin4rt• 3zuVrt Viz! IOla 4s tireal karonfog• 

Via &vemktria Brunát és icii ,dt6.ka jeltiz,t 8, ti tell nyolatitni a ivivote-

V;seirat. Az emlékoeiivet quint4.1 m,ídon ft2 autei rakigti stittittét is vial/4114v 

t4a * Viiree fdutoAln„ a 13zVlin ut 42. swim alatti nyomd:tig. 

10+111 tibli 11216 	tte4 get  jelöltek  ki, b ettir tea a ny onadaba és a 

"sajtőszabatledera* hivatitosviseal as Avemarla Brun ti Altai felolvaeolA 
/56/ 

vetel4e*:3t egy.-tvit lai1toztat4ana.1 kinyomtatt4t„ 	AmiKor  a röplap 

a! 87:i14raI 	 as erktiliről ledoV'; lt 	azotat, majd Vizi 
/5 	 /57/ 

84 la som cagot Kama q;,..ula 	48 Var ,.te ratirin 	Ow Otani eta 

bar=, tninnk adott, nasal as ut.asit4 sal, hogy vigyék at. as üzlnekb• 

48 n munk seit ktistitt .331984 la. A mobs, 44,411dLtéstiben ugyania a mune.A. 

sok szlrvesietten near vettek réett. z ellertforrabPlost azonban 

tfizte ivi megnyerésiiket. itentAr megfelelien, a nymadinil 	Bila 48 
1;i:real NU get t 4.k e tilmaget,  hogy  vonul: on a Frtrinnyagyárhoa, 

A Vim* ,agy riaz4t teharautón sioillitetta t  zasit része gyalog raent 
•ja. A gyfirnAl vet1t4k, lioa a nunirAsök menjeces velux 

mart túldnben a 1.i.4.dakot, 8 a berontieztiet cieszeUrik. A gyitrat 

ca k az tizem muntclsal védtek H. assabO Sandor párttittir vezot6 84,111, 
eft 	.111, 

/56/ Höplap telj es szövegét triad 1. sz. 
/57/ votes Igttin 68 Kist Gyula orvoetanhalljÁták voltat.. Vizivel 

etotiitt gyaaorlati atailr-tn vettek ri)szt a li'Aitnezővae‘rnelyi r=Jrhtiso. ban, 
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1C4sőbb a bly vAdelmArs egy earaches katona 414 sap szakass ssabadeig• 

harcos  vonult ki J , noeta Gergely szisa4011 4* flaabá .Lizoot •lvtari 

a MdflOSZ aktivisVja vezetitofivol. 1148k.0 jalgy*S01. hoca  Ballatalla 

n as  t4rl 11 a  nyomda előtt  tillatet6 tansy" ex • ask ezy raas vegan a 

ri enyagyArhoz, viszont ez volt az ell enf orradalom aa<srvesett4kit 

•oepartja. Unket osair. riasztó Idvdomokkei t  gippleztoly sorozatokkal 

lehetett isalasterlteal, alutiAn boteirtik a was rapujt. Vtigi.41 Vizi 

B41a vezettis6vel fogy kiildöttság ment a gpoisioa titrayalni. KO short z 

utorin vr,trakos6 Usage% a  katonák avitooslattia, Bar Vial BA la Fla uk-

tábor 27a4s tartott na8Y1136i1,ison hangoulyozta hay  az  uj rendet 

kivzin.6k r'i  asonositjlik isardrat asokkaa a toi•lation elesilkkale  a-Zik 
/58/ 

betört ,* a Harionyagyrit kapiljtit 41 ewes• 'Start)* törni a gkpek et, 

sokon tudtkk, hoof es mer6 kelizzutati.s, hogy szpizak 	ilottilk 44. 

V*, saga is oilrgatt• a hazisnyagyAri felvonulist. A kiortenYalY6r1 

eoissányec utl4n a* ollenforradalmirok ns.t lattak a roplaPlasa is seg. 

hi rd etett nagygya...41 sogazcsrvez6s4hez. 

A Vilrool .i:hartbizotts ,4 tagj al 	y.k4t er,5tlen intSsked4st t•ttek as 

silenforradalma assirékez4s4r e, dayréazt ezon as 6,j sikkit ,ta 1416 iiit0 OKA 

a nyomdában aa .Utorradaluira lti megrendelt rólAalAk kinyontati• 

sat, igy valamitel kovoaebbet sikerült klnycustatnios, mint natennyit 

terveztek. Ilitir4est  a  v.rarosi Part fis DIU bizotts4g nevóben ellerirdy• 

lapot  adtak ki, amelyben lelepleSték as ellenforradalom azervez6it. 
"9/ 

A röplap tartalitia 	•gyréest  mutatja, hogy  a irtblaottoa* 8 ;Lembo 

ssillni as ell seforradalam lavin ,i,) ,Ival, de iclo•stwitil beEle 
a bizonytalantig, a tanáootalanatis 144. A röglaban arr6I. Is van tab* 
kcizdtt osci, hogy Iliaataresan telj mean* eaytib megolatara v(ró prob14- 
m - ik is. k6 Zt'ik a magyar.esovj et viszonyaknek az Iggy e2jogusig alakjiiis 
vala rerdezeisos. Igaz,  hogy  • kijelenteist a kiirtbizotto"..4 	XDP Ed spas 
ti  Vosető•ágo oktciber 26-;, n k1z:dott rkyllatkosatAbcil vette, is 4M1 Alt 
IMO 4101.41. 011, 411•01 

/14/ Vihitrearo,, , 1956. c:otober 29, 
/1111/ Lieds 2. oz. függelék. 
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ass  190,90 an elictivetett htb n.  Ilene sic mert a Olt  or szig kap•ses 

latAt illetőas nem  voltak  olyin  lialyogea magoidatlen Lweblhattke an,» 

lvoir tartaisaribaa eArtattPir volna az eeyenjoguméaot, hares astir% 54191  

mart kijalonttis as •llenseignsk tett engedtrvirlyk4rit sailkotett mag. 

A' aticar I Ito svantl Veseta wig Ó.  OMB 	ola4 n a Vitro si Artitiaottais 

1,r4 grawajt6 Biaottatigav  valeadat a D.MZ vétjahalitóbimettsés 	valti• 

•zimilag azeirt vettrit4k foil 167 IA ‘ 44' 41 áibte mart a tantotaket ssssl 

ak t4t amayaratt vagy logalibb locolllapltata, 1'ere14 az  3t a sea  nem  

4t tar el C 041110 A lotaaaybalaasigot amatutja as Is, hOgy  a  vezetés 

meesliisedett sI, MOWas  allasfarsadaloat szervez  It a rdplapbas 

magbélyttLozza• A b•lyn as IOU valaa, ha  ugyankkor le is tert6stat-

jitk az allentotradalas elaervaa5111* Arre  a tinstio.U6 t Óry4tyfik is Isbaot 

adta',  nrő is volt hesili. 

'Ism volt helyes as uenI tanosok alatuUaa mallott sou illiatfoglal-

ni, hisan mindenki Litt*, hog.f a muax. ,.staniosietat an ellenforradalon 

szervezi as iisamekbee és bogy a mutticistuniiosixban ltt ■ott baLeriilt 

kammeinistsiii vilasiay• nom tifV‘Syniilhot.  Az  ellanforradulomnsa tett 

ene1m4ityek kasé Mat corolla ant is, how 27-4o a IN.rosi 

fis a.  Megyei  Tan:Win javogiatgira Ireu,Itott:k Baroani, oriac:a alvt iraat 

a Tiros! Tenias volt elnökét, azzal a furan indokkal. bogy 6 new vas-i 

laskyl, /As ellenforradalaa ri4.3 1fowist  now tudott faltiozrii 

Okt6ber 'z?•től rik ietvriet neveztit ki helyette tanacsaindkney., aid 
zcrhslyi volt 4e eriaig a Kew ol 	ellijiti.elyetteeskoint msikd. 

dött. 

A part  VB  tahAt alit.31te as e1lerd'orredal:4at,  10 non leipett fal vela 
szeaaben 11 , te r(4zolttio„ 	bajból engedskényeimel, lavIrosassal start idju 
UI. 

eitb Oft NIS ellantortalaicat szerveza az Lizik:it&ben gyors iitoduen 
tettik sag a iiiinkistunaosokt . t, ig:,, ozeztek murtirAtelzat is bevoratt titbo-
rukba, zkre a ledontött szobor elc;tti tomegdemonstrAtljt taft4itWilt 

Vizi  bar- 13 tat kivitt4k as ;izacaokb• a rö.dlatiokat,  talk. 
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root& a inaskintontos elnökeit, vagy tai11 ier& IvAt mania-statutes an 

elientorradalan lianga461 	ogy•keit eabart 	megbaSZilttit yetii*. 

hogy a tivonnlAst 27-4n d.e. 10 *Ara asgrvess6t neg. Nérttit, hogo 

reggel 8 dritra amjm  valaki  kbaillak a fluglienriziumba a nagysyg• 

Ispt e1:46szit45 4rtekoslotre. Wm. nagy szolgalatat tattek as ollomo 

forraciaborirotn Plc a cloklasestAlt 41141Malit • akik as Soialetben 

uktóber 27- 4n reggel 8 Otakcor a fiugizin.Leinalea nintogy bki-an Jött

özez, A flugichnazitan ett61 t•zcive  z  elLentorradalan egylk haly1 

ir  nyitó  központja lett. Alegyeet•/ Az 4r teicezle Let Vial 	nyitot- 

ta rtes. Irlfejtette. hew as  4rtetoslet o41Ja, hu,iy ziegvitaalk‘k a na).4y• 

ftve. o lt ktivott16setet, en•kifeket snit tinyortak, 	pow" 

tot Willis tArgvaltak meg. 113  niefgragabssuoisztat Gy•' ni  lisro veigosta, 

oki killanben zincien ponthoz hozziszólt. A kil14öttek rn gbiztk •MUD 

0,1131 Imr6t,  hogy  a negygyfibison 6 lanertossa a kfveteléseitot. GS0421 

ezt k4eze4gesan el. is Villaltlza  

:-aegyel, a *real pirtibls•ttefkg, niutiia értesillt a assygy1il6s az arve.. 

s4e4r41, karavnietikat ktildstt az ilsonetb•, hogy bossilljeneg a inakit• 

eestical 6s nitcdilyozzA zees az 	enterradelati gyiiUa siegturtasit. its 

as int4skodels Mayes volt. /r odisényként n6hAny gyer vi1du1  a  Gé dja. 

vit6 lrAllalat • nunkásal egyliltalin  n  runu tux kit többi ilzemben 

galls segoszlottak  az erők. A gytilésen mintin y kitspitét is Oa *Bar 

vett rtiezt. Ha figyelembe veasliUk, hoc a tiinag nagyobb  róalle 
satink4e, hams hivatalnok,  diák inielgoreet  var •ADA) fealalk.iiii•li Veit 

tnatiu4, hogy Yrbelyi a iitunkizok tötlbsife wig •k 	ia Unogatts 
sa  all eiforradalsrizcest. 

A Doloiennlez-tfiren remiesstt 13711U111 Ott. 27•is 10 6ra utin nyitott4k 
nag, 	Vizi 1341a diosatett• a l'rerratlaka itjuvigoth és r.tgalizaz 
tr. a Szovjltunióto  sajd 	Imre tartotta mg/a beez&Vit. Yllikentette. 
hog, • budapearti eeem4n3 Oc b4.ic 4 e t tet4 art NE indultas ás forsaialoi 
saabaggiggiarees. fejl6cItek. A hEr 17,ir1nte z ebu1t fivik politikei hi- 
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tp'.1 its a hib-'k elkdvettl
/

l Alton folvt. Moak.  te Nt,gy lzurfit 4s kormi• 
/61 

nygulak  int  ed6 Emit, 	1,4g,11 f elolvasta a sietwisiumba kíviihaik, , ott 
2/ 

15  pontot  o  smolyst a et digs 19-re smelt. 

Pa követel‘set Ns visas az 1956 előtt vt116ban ciaglevo, as ell enfor-

radsloat i1ls1 felnagyiliett hibikról 	it. ratabtir•K,  az 4i3tita1rivo. 

nal smslisse a tdrvényssolle betart , sa, stb* 	pontokban destagcig 

mádon a d omit ettosija ji  a agabtiolsigrtil, a salmi" eis tAt tstis 44110,844 

a •  órás  munkanagrőb stb. besz4ltfek. TanuXimisos ssimunAcra, hoc 

a kfvet*LissIgben *Owl asa ain1t'  l  ny ilton *  hog" isapiaista 

tAr sedalast arjék et soil& llitanit hen ego olyan dvtq14.t illittot• 

tak fel t  easelyOle tinjeldtdell Iliesnyltotta volna  ebhez az utat. 1141416.- 

ul  as  iltalinos titkos et1aazte,  az ugynevezett demokratikus p'irtcAL 

abban a politikai 14gkörben saints biztos ut lett 

volna a  kapitalista  restousaolóhoz. st azolgilta pl, a  varsói  %yea-

miff nyb61  való  kiligia, a szovj et cc sa„oatok kelVonáskinsa, indszecall, 

haroNcprissiii essloadonloossittistinok kd vet *IA sat  WAN 
Ofyini 	bess4110  után  a gyilleisen felasólalt !Nita LANA* SIN SOO» 

lastette. hoc Beret:odd Minos volt tarritoselniikdt imnaPtiiiit As hays** 

to át nervestrIk ki *  Bejelentette tor-ibb • hogy eagaillikraid a Vitrirhelyi 
liesseti UjEvtg kladésiit. Slhattirozta ezat,..n *  hew it Viir011 

tardnet nevit riegv41tostatjik. A SstiLin utoa Koseuth Lajas ute,  

oa nevet zspta. a Vörös Lobog6-utoa aunt Istvimi-tatoa, A, igigo.utaa 
Gnat  1Asaii.6. a Tolbuehin-u toa Dkinto  a ir•e•allov-utea folabi•ir a Si* 
mItrovautoa Kire1y1-. a lförö• thatilsg.utoa Slasalo-n-utoa, a Beloisaaile 
t'r Putá 	a ZsCnov.4410 Ss6oherty1-t(ir, a 134'e ss4116 a 
gas nevet <apta. 'Any egeiben az  is  ensecim*iny volt as ellenforradalmirok• 
nak. Arra es volt „I:), halo  lesz re1je z elleriforradalnat cia arra sent  
hoc saikribikelje azt, Sőt  a  ttiobl  s'4  nyel  egyitt ez is b , torltotta 
as ell enforradaloa siit, as inga4osSko.t pedlg tovabb sodorta all • 
forrada lom t iboriba, 

/61/ BM Csorigrril Ategyel 11101891tilo Itiatilira, 31/5634/1957. az. irat 254-255. oldal, 
/62/ Lied* 3, oz. függelat. 
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nagygytilAs utasitotta Tdrök Istaint, hogy a k8vetol4sicat kiildjo 

al Hula Larknot és1 m a kenetnytál 48 eirin bsldl vilasst r 4diti 

utjaao  wattita a aya1 's4 teloszlott. 

Visa beilas  ?Ora Latvia ás 11 ,4oz ear ano a car 1 OallYiti muns ,ietanrics sap. 

noks a viroel tanos  elnökl szob4j -lob. mentek 6s • klvete1 .'4akot 

ssavogez4eben /ecitztetltAk. Izbel a taniosh4ssia nogjeolant a 	sae» 

tollkus ogyoás kápvlsaletében keit  pap.  Követelték, bogy a ki.uatok k8011 

vogyelk bo alndosanty herossiallais k I szabaditisainta kdvateltisit le. 

Sazel a jelanlAvők sgy•teirtett etc 6s a onaaarangteaukato sag ama» pees 

airs a4t4k. 

As silent or raid alora apttr e/ág er6snoz eirasst• sutait art% is. !my a 5840 

teSszabadaslecrn4n  lot  adjon kl .  

Visirhelysa m4g ma Is több aat hlsalk, hogy  a Vaieirhols Mow 

zeti Ajois meggjeleneisét a Ilogyel Pirtblaottsita late/ ltiteshesett Sato* 

/*stamina engedeily sate  /sly now teivesstendő doss* a keisőbb  alakult  
Ntorr ada :Lai°, valeSjitban pedig oAr el] anfor radiant katonatan4ossa1f, 

estika4gosnia  14%. k.  huity a Ira Diaz ru3.ic meta' elelő eel e z13  unic tirről  Is. 

1958-bnn, afig j4va1 ozt .iber  3.a  elltt, a pairtbiz.ottsigtot slitngzot,.. 

tak olyan v4loatinyet, hew a news  nagyobb  inireseinst, *Usti* 244aesS• 

viairhalynok Is tinti1l6 vAroal lapot k•lla2• kla4n1a. &rat ejtik feu•  

tak as tirtelmielig köreiben  is.  MiSndankl tudta asenben, hoc a lap segjo* 

leon , sethsz a Minlastertarvios engsdlilye ken.. 

Oktt■ber 27-4n, rslut4n a vilifies"' Tertik Istgrin kijelentette, io 	Ilyen  
lap kladioit tervbe vetteik Moldvag Oyeisi5, Nikolin live 	Hoothauz cir 

1111141, telkest4k az uj doneilt tan",  oselnöktit, I kii 'retell; ISk holy adja 
az  angsdeilzit 	uja4.g megindltitaihos, Tisseettte aket as ott tarts. 

kodii Vid B41a is. "f6r6k Isten  ideiglenes eslistilyt adott  i1 ,  iJs.

gy ezve, how v4g1ogeoat ina;id a itinlaztertanzios ad. Asrlaii eats a k at Orlia.40 

Is  fualalkozott • lap ügyeivel.  A xlitonataziAme GyrflI Irarfit aeart, 
telelies6 tenni  a lap Saorkosztá•éeirt, hui,o,  abba no torilljensk *flop-
forradalmi 	Siutpin Grinl  et nor. ví. $L%*  a sutesallistS4000. késs 
tvirVair 4141 illitottik •  A lap elak; vzfiraa 	Wi5 kiatratbea teams AA 
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letv4,n  4e Forge)  1ikez.1.6 kismet.* Was 11141.6ffiant  a  1* 

oi1c3.31t, de hiába. Az ujsághan  as  ellenforralhdes **USN* aserint 

oikKek je Unit& meg, A lap főszertesztőj• a már isia1411 

lotto  nan lehet osedh.lkozni tehAt t  how/ as  ujmig  as  •llentorra 

dolma szóes,;ve volt. Mairojelanflea idejin egyetlan warn NIS irták  ii 

bonne Ft 8 04411,14.atus skit. 414, ujjoneva szuaolta  be  lapjaln  as  ezU.k. 

rnti meggyaliialask tettelrfl•  A  kldobált zoszoruk magaara osai46 ln 

jai itellett lallietett.ix a szcaorette./414/-  itta  a lap 415 	ea at ővei 

useStott a kellatkil st'l.k *lien fis a preletairilktaturaktos htl  vs& all 

velitiekit *6 vetelte. Ftendazereeen tájeikoztatett as el ienforradalaa 014 

mazdul ealró 1, iidirtiailt *Indent,  ami  as ellenterralalmat sisal/Alta. 

3Kkor nr4r  at  ra een volt mód, hogy a párt 	 esenibe asálljanak 

sVieirhetyl Nenzatti iljake haauseittgalval. 1956. október 24•tin a ',Mar 
sark Ugy an  *4g I NO all a Mazy a: Do lgo ók Artj a ltd sportii  Ve zeti IA141 
hatirozatalto  et es.a  napon a  Megyei Partbiaott*4 utsillitimara ran 

kiv(111 kladiat is medieleatetett, de egisuakker a lap air  ujjongó 

örömmel le a pentil easidsvekrel la. Lictitbar .160•5 ut.As vdatil a Viharaa 

rok a vieirhely1 "Nemseti 	 alesNqAtt az elienforradalom sajtá• 

org4nutai.v4 lotto  Tehit *gyre lnk:ibb J.:61)1)ra tolAott, egyre többazdt 

nyiltabban ellenforradalal e  azuvjet-el!.emoe 	 tt. tt meg, 

/11yan volt az oxtóber 304 44 V4.1asz  a .oravd:inek• 	oiA • amelt a 

szabad !T4pből  vettek  it, vac as as  ir 	amelyben október 3‘.)-.4a r cia  

feel ;idvcissiilt6k a vie Lrhelyi sIlenz!iti ujaiget 6 ./ kktubor 30446 l  star 

oisnlapj ,n a Koastath oimerrel Jelalk aeg a Vitittsssruic la, A .1(1,1ig  pr  

letirjal 	silitaj side 	helyett helybe 	demagógiával *Haz, 

nak rendilletlasel, lfigy  hive  6h magryar  verssor icerül. A Koseuth Gina 
tie Iltirdieturty swan as ollenforradalmirok megfosztott 13F-14, tartal. 
atuktól 41. a vad naelonalleta, Art- 4.8 emovj et-ellenee rocida 
aloud a/5're; 	llye e zt ettik. 

WIMP a, AD .0 /1. 

/63/ Vitairhelyi Nemzetl Ujeig 1956. ott ,iber 28.4 a z ttia. Elég a v6rbtii alma olkk, 
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ost6bor 31•4s a szarkoastfiség munkatanAiss.iima ..n4aLbisksib6l Z.lei 

341a nattylolkees felajinlottn a Art la:At as olleiforradalommak. 

Viharssrolo most 	ss ollonforradausi namsoti bisietts44 lapja. A fej• 

Vero a  'Szabad Ubataari* ola koralt 40 ast Allitotta nagii61, howl 

* CgonTr41 mac el dolgasók lapis*. As 4,14426 Until* sou tudto oltaktur-

ni l  hog,a lap nylltan as ellooforralales oldulara Alit. A Viharsorok 

ssorop4t 

 

as  ellenforradalom oll5k4silt4mibon akkoriban  Viragos Mein ' 1  
AA/ 

istvizinon is togsigto f  .őt  diosetedett 1141144 

As oaliikm(1 ladliatise. as •llonforrudalos tdzis max fogos64iaa orez-

/y MO,  hatarozoot foll4p4at kifign—t„ A Ilagyol Artbizottatig V4grahrtjtá 

Biootteginil  •sasel t8bIton tleslkitan welts*. 114moth Irriroley javaaiav-

ra oic.tiber 	ddlelőtt ltitrehostlik a katonatanliasot, rtligjeti 

a haiseras 4e randőre4g, as tillomi •sere* 41 tdaagazorvosatok hol,y1 

vazet ;I, munkirsok 48 dolgozó paramottk voltak.  A katmatankag  felada-

ta  az volt, how a randalkos4ar• 4116 orditkol 4. •s*ösüss•l mogtivja 

a vu- as ron4j4t is biztonsigAt, ge.ybel gondueLcodott a vivo. ktisollitki. 

a flax feantartaattról Is. A katonatanos mogalakitelisa Mayas  lép'.  volt, 

*oak ki004 migi4lOott. A tari400ra sz vollva Pollowsőt bogy alma kérdi-;- 
•llentorredalat 

sabots egyaim•s naradt  az aeettitinyek Mscatitacialk jolligét ogyuntotilsa Kelp 

11111•IrtA t  tie  gy akor lati  k4rd4a4<ben Mat kert4sbb4 volt swami. eft AissAtelite 

*Mk hatirozott forradalmi int4skad4sskot kdvataltost ‚voltaic, WNW izok 

vitozAtkaa1 atartak kljutat a bAjból, Ale  l!Ordk, Xtrily./ 

k Ka ton a tanii ea alegalakulisa ut ti megtartotta 8106  a 34e4t  s  oat* S 614- 
tA1 rowel 6-1s kli4ris1 tilabot randalt al. Ilegalakulacrs,1 4a hatiros 

/65/ 
zata1r61 kgsloo(!nybon irtealtette a lakossigot, 	Vii  Bhia 4a tarsal 
a kijkirrlei tilalmat ackmibovóve lam% tOntatóst azur ,?aztek•  A tattoos. 
tanioz utg.altiainak sogr•ls1Z,4,1  i honv‘dság tis a Agaiwn azabadieug-' harem. 
oft a tun tat4 et amesicsa lymilbik to tizettfityt asot•stok u atonatas áos 
rendlolotlinax. A katonatassis s lama, hogy basos16 osetakne4 elejét intogyil 

/644/ rktedie 4. mina tligge14k. 
/615/ li;414$ 8. aziozu függalik•  
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f•lhiviat dott ki, amelyben alltillto a rendbontákat 415 kérte a Ir-10. 

roe dolgoz.At, hogy *no osatlakozzaaat telelitlen olithai ir tnyzate 

h•/10 . ,41111.•26 litotta a skunk ,sokat, peeasztokat, értelmiaigloket, hogy 
/66/ 

ltegansk munk ;thos". 

Clitther 	este a irittantan , Los Soma itlésezett• 	 help. 

zettel foglalkozott és olyan intézitedéllelz vég.retJtikekra tett kle4r-

letet, amel,yek megnyugtatnak a felzaklatott Ledélyeltat 	magiziditamilt 

a munkAt, a termelést• itinek 4r4ekttten daszehlvta az tze-ek vaz tat, 

Intézicedett, hogy a tartaltikok felhaeswilie4val Matt:snits,* 	legemik-,  

s4gesebb közszlicsigfleti clikkekből az •llritist4 Intéskedett, hotly októ-

ber 31-én as iskelikbam Iteadi4k el a tanittiort• glreneolte, htgy a 

tanAos as 1956. évben 

es as (1,ezi nunkk elvégzését 

végzett tagosittist érvénytelenitee, snivel 
/67/ 

re.tolta„ 

katonathmAas kisebb k4rdésekben is hatiroSittan Intékkedett• 

salkor okt,;boor 27-4n ilindesent kilaakbeli as elleaterradalom letegyv•.. 

reste a  rendőrséget,  a katonatassite 	 gay lcivfisz zzasz meni 

ki 4. Fantle% terelitatte Október 28-iin a ifaairheiyon 6zervesaett Uinta-

téat ugyanosak mqPitadAlyoztAc ús regoztaa a vi,rosban as •11enőrzést. 

Közben a politikai viszonyult mindink:ibb romlottfAc és a satontltea tiosban 

is egyre erősödött a lavirozis ir'Jiyzata• z abban nyi 1vnult Mfg, hog3i 

icatonataniios  végül mégis eltUrte a VitairhelyS, 111•5 1101I 4 106111 ANIG4 41,140' 
nésit. Viz' Béla 	stir o&lig morée*edett,•h•w a halyőrsógi parer's(' 

noktal virgyalni k1v4nt, kijelentett*, hogy hit a helyőr ség iz ;.11 at  
az  anqrlfOrradalCIII olduilAra, a tiimeg megtAraadj a a laittsey it. Az ellai-

forradalms ekkor még os* asokkal a tegrferekkel rendelkeztek, amely•- ,  
k et Budapestről hest**. Ha as ear ad ek;;;846es r,arati, nagy tulerúvel 

szillhatott volna (4:Juba as •llentorradalmamal„ visit a katonata ná og 

szigorló Orvos barittlideal. eau tt I etaz t6 ztatta. 131htitArostflk hagy  Vial 
nek el kelt bawd& laairhely tegatebit. K4sőbb, amikor a Katanatanlios 

/66/ Clads 6. sa. tiigtel4k. 
/67/ Bővebben 1; ads 7. sz. fdege161.ic, 
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tagjaa khan többen itidnyoztak,  u  (Wntőst megviltyztailik ,izaai IA; 

indokkal, ho iv Visit a %Nog tocca1lap1ttts4ra kell felnaszn4Lai. ok-

teber 29•4a • kat on 	flcs t elo s z 1 ot t 	re az id őr  a  központ i v e 

zet s 	teljesen 	zci1oi. Okleber 29-4n d41utirel eralcor 

kult a iireai notes e 	b c.t sta. oho). 2őrnk 'Avis ktivatalielliMI bki410' 

Lent e e  a kat on at an& 5 zze,191112n4 oil, A If ht on al 	e iogestinieh el a 

neeizAl nizotte.g meca1altu1fis4val •  $ri vezetőszerepe mind a. hadee- 

ragnél, 	h'.1 L:aik 	•oeren41 megoottiri• A pirsőreisotta 

7e1103Z kummuniata , togyvorsosit oktőber 304a 	 11•40141 

oSiltinait eviszioa .;141k.  z ell:::nfuradalom mai-azareate u hulas. ligiv 

Sitzleely en c. 

Aa 	nforrt:daom betalmon• 
idOW ..... 41001.411.1000.1.001. 

1956.okt.29-ndv..5. 

A rohea•• jobbrecialődio, 	ellSaforradai om szakadatlan liimad4sa, 

szet 1•11zmus erőinek beslisa Rat sztrofttlis helyzet 	teremteti. 

snbsa  14  art& er 28.1 iratuartban megjelent "liajnalodrk'' cimtl cikk 

a pi' oletird  ik t iAL.rtlhoz hfl erőket toljesen avia.  A kootounisitik 

uK,r véltgk, bogy az u,136gban kiteteti eill‘spont a pizt Iktizpont Ve-

ze1ő86ginek véldmőrve  is. Vita fol,yt azon,hog,y  ha a  fegyveres fasisz-

ta bandák 'tagjai Nhaztifzak*, "nemlorti hősök", akkor kik az ellenfor-

radalmirok? kindez hazz4jdrul1,ahhoz, hogy a katonatanoics 

eLzloti  a a p4rtlr,;d-zet 43 a *t.:-'11 , ..:;Z-1.,41 lévő komrrunLsigkai le-

fegyve.:::oztők. 	i)43.1 	 vuztés, egySkr kapcsolat hijin lout b- 

ra is csupfin a rAdien és bit djuigon kerdaztil kisérhettd figyei•ssel 

a budapesli esengnyaket. 	pdri hetyi vezeliss igyekezeti  a killöntatize 

bizollAgokban kommuniete befolyotst DiaIi•osit ant. A Vitosi 48 megyei 

nemzet  I b 1.;'ott go1c mogaisIttilisti'n41 azt tuat4k ki célul, hogy azokban 

minél 1F120 kommunistaieyer2, nern peí  azt,  !logy megulakilieukat 

mepakftd4lyozz4k, vAvy 1ov/114r/big nehozilsk.  z  hib4s olitika volt 4. 

Mom Lett volna fiEttbtsCi az 1946 •lőtti e3 az 1 .256. okteber vielo 
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kaki nemzet  i bi:-..olts4gok knififiit pirhusamot 	.t4s 1948 előtti 

memseei bizottségok legtmbb ese‘ben 	kommun1st4k kezdemúnyestiotire 

ak iétr, olymn  helyzetben, amikor olyan forradalmi hullém ivelt 

rei limayarorsvigon, ailltlynek sservesője, vezetdje a Xosesunista 

volt. A nemz i bizott mgigok akkor a haladtts, a orradalmi 	alakulAs 

eszktizei volt ,k. 1954. oktriber végofn ellenforradRlom volt és 12 41111 a 

pftrt szervezte a nemzet i bizottsfigokedi. he 1111 •llenforradielen.  Ál  

igy litrehozott nemzeti bzttsgok as •lleillterTadalom batelat 
swerve lettek. 

Oktetber 49-in eel, 41szlottak kommunist ikat a vtirosi 1111111011 111110110 

stabs, de azuk semmit •lfogadtatrsi nem  tudtak  e  timi oiler mays* 

volna as ells nturrucialom .ovAbbi n5veked41111. Á nemz.eti b1zonsi.11 

meguiakul‘s161 'Ovoid napokban a kusumuilistik nagy részét ki is sell• 

11111111111101. SWUM 11111111 umillkik el' semi z 	kialak ul% 14gkt5re 

4s *assertion WO 410411.1111 wog a gytiliiseken. Voltak olyanok,  akik» 

nek hamarosan illegalltdeba kellett vonulniok„ fort külniboaletartds- 

taltik 	őket. Ak 110111011 1111011111‘gekban ti rás11141411 helytelen 

volt. 

A Viirosi Igeemeli 1izotts4g el'*lakitsa e t evékenyotige. 
	 41.4110IPIP 	  

A v4rosi nemzeti bizottseigot Grini Imre kezdeményez4s2;re hozt4k lét - 

re. rt még 	felkereste Eartiosonyi Foram:, nyugaleazatt főispAn. 

Gylni felvelette Yartlesanyinak a nemzeti bizottsig megalakiliminak 

gond03.allit. Kt-rftesonyi  azt javasolt, hogy aessmilják meg a dolgot 

Ttirak Istv4nnal, a vdresi tanlic s VB elndkév el is Yore 1, isa1ervei, 

vgrosi pirtoizottség •126 tilkgrév al. Val is keresték Virtlk istvint, 
/88/ 

odahivtak Fore iiz161 is. 	Gyeni ntir kész ndvsorrtil meal.  Javas- 

lat h alappin a ktsvetkezők kerültek be a nemzeti biz otisigba: a 3so. 

cialdemokrata 	rtimzéről Erdei Istv4n ás Ise ;41, volt polgár

, 

	• 

riesler. a iliggellen Kisgmatta itirt részéi 61 1oi4ny Lai os, lAkány 

AIM Bk songreid sm6ye Főo szt 41y, 31/5634/1i057.8z.  irt ,  Iskt;let, 239. old al. 



• 41 
ass•t ktakek. a Nemseti Paraest /Art reasdrAl Grin' lore tanAr 

1:16da 36oidar kimparaazt o  a Magyar Dolgoselk •Iirtja rdastir61 lore Was 

U. sires). VI tilkkr, &video Mihily •  a Viharsarok tőesorkesstője, 

.0114,4i*A A.ricsanyi Peron* nyugdijae. 	 tagja latt a nerazet 

bisettaignak Terak Istinin, 	munkastian4csok rieSdrel Mutest Isten, 

G4pjay lid inlalort dolgoa6ja, Ricz Peron*: alkalsazott, Virek  M. 

lint, a Mirleggyir oolvadja, Gyertyas iinder, a Majolikagyar d olgo-

adjid, volt,  nyilas. Tagja lett a nenzeti ei ettsimak  begy  as1MrifX 

,Vnd 	refornitua 1elk4sz, Blank .7,4z sef pl6bAnos. V iz i Bella szigorlel 

onos.  Á  Vdritill ne'eti bi7ott 	 kaidk.k. jobolciait 2zoo 

Cldomokratik„ papok, a a  nyila sk eroszt ea girt velt tagjai  nelleti 

niShitny 	tagct is je VIA ek• Az LIJP tagjai kesel voltaic azonban 

olyanok, akik e ewe 4roekbel lattek a 1:4rt tagjai 4e aihelyt lekketet I 

•llrultik a pirtot, mint ahogyan kdae;bb ezt Cy ini 'rare raga is el-

ismerte. 
/69/ 

Termiasetesen az 4ral4 is laviroz6 1.4 rt t °MIS kiVal 

ti,oz hit koramunist Elk le a bisottsigba kerU lt 	dket aaanban nix 

Ok't :(ber 31 - tin MSS orit ottik. 

Ok16ber ii-4n 4:1.1.144..4[er a nemseti bizott sIg meglartolts alakult5 114 

sit • 1 drt,k uo. elude*** a katesatasils e al :n4 laJt 	el a vs:ros 

irinyitimit  a  ne Ira et 	is att!s6g (mu :it. 	Az 41uku1t1 

gjUlist Gygni'lame flyitolta met; 4F3 Iseult kit tette , bogy as eseesi-

nyeket nee ellentorsetialeanak hazier nernzeti torradalonnt,k ke 11 to-

kinteni s  wily • aserinte • as elkiivetott bibik kijavitisigrt 

'aztglinietan, ''rdkosiala• vetek elz rely*. Kijelentette, h cgy 

sorsdnnt 6 id Őket allink 6e ez. rt 	nt 	I ZU*4 iptg al kell alakitaii• 
/7 1/ 

szerv itveazi a Arms 	etériét , 	a hat clrnat • Grist •egnyite 1•• 

szdoe Oda ill ell Alitt ot fik to.z Innks4get ennok Oyini  Imre l.tt  Si 

/69/Cy 	axe lagje 	volt z 10)1 - b nut' eab 0 1111221411414bLin beiseer 
te, ho gy non meggj!z5d4sb61, hanom drdekből 1.40111 be a p‘xtba. 

/70/1141Arbelyi t.azmsti jsag okttiber ZOLed z1z4 ina. 
/11A11 Caoneri. am e 1 	sztaly,  , 31/5834/195a . as • irat 	or adny La•■ 

Jig 	 81. 
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0245ke, tagjai pedig itsaiosonvi Ferenc, Forgó 4szi, Gyortrie 

4114014 	 tAkFiny 	zset, Kenn4n./ Llsjos• Vie3k latinIn 

talba let* tegja az elnőkedgnek. A vitro ,31  nemzeti b otts‘g gavial 

la (1149611, Msel.yen hatfirozatot hoztak a neesselőrt4g fe14111tisfiról. 

iinnek megszervezésével 	 meg, aki egyben a nemzelőr- 

ség 1 oiitikzti biztosa is lett. Koreutny i.ajost jelt5l1ik ki a karhata: 

Si  •iffsigeic 4s a nenfint btaistteég kesetti esszoketőnek. itegsztintee 

ték  a  katenalanflos 	elrendelt kijrtrotsi  tilalmat  As elrendelték 

• vtlrosi tan& a dolgozólnak joiitiai 	 Csehóisvr  

VB tilkAr helyébe dr. Dmera?iVr J4nost a.evezték ki. /t3 azonban nem 

vfillalta el a megbizlist./ ilrencelték  a  1akosartgn41 lévő  fegyverek 

bead4e4t, maszeszedését• JoSsethagytik a ka1ona-Ar.n4C s hatotroza14%, 

amely am lia156-os t!*osittls drifeinytelenitaisgre  vonatkozott. 

nt'snap, oktailles $0-4n, a VistErhelyi bietsseti Ujerlg az al akulő gyUléa • 

ről, a he:tales fitvételéről oixk•t teiz ,51t: sifemzeti felkelés viverinye 

ként megalakult  a  Vitteérh•lyi nemzeti bizoltstrag ée 4.tvette az filet 

ir4rwit 4 34i a kfitontitagiost at" 	oimmel. Ugyanezen a navon a  nem- 

zett bizolts* a kiivetkező felhivissal fordult a lakusaighoz: "b4 d-

mezővrhiairdolgoz6 népet Tegnapi napon megalskult a hódmezervisdr.. 

helyi nemzeti bizotis4g. A bizotteég eas uj nesz.ti koraviny, Nagy 

programjAt és a szombutt illagygyfildsen elfcgaddit hatirozstot, a  nem-

zeti szabtAsigharc ctilkittlzéseit teszi magétiv•, feladbtinak VLirlija 

a alza.b:-lci, ffiggetlen ki-gy.,rorsavig igyének 	tilmogatastil, a hel,ri 

kliz4let enrol( megfelelő mogujhodés4t 41,4 kialakiland6 demokratikus 

k or agny  i rtinyit 484 val. 

A h1dmezővls4rheiyi nexueti  b  otIg mindenekelőtt e lend fis  fegye- 

lem megtestesitője • A neaszeti bizotlarig btiszkén 411apitja meg a mull 

hét k5zepe óta lezajlott veis4rhelyi eseményekről, hogy ezek Es newel 

/72/ V4s(rhelyi /%ealzeti Ujavig 1958• október :54)-1 Bytom. 
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felkelés ‘zerves rties•1 veltak s bilszkén 411801 ja nie, hopy Holden* 

v's‚trhely ifjusAge, munkése 1ga kivette (18 kiveszi raset ez orsZtfg 

demekratistil6d 40-ért foly6 harcből, a vér  ndlkril sag tutita oldpni 

felndetita 

A 110111Beti bizolt:314 sled U1é.n helytelőleg •etle tudomilaui a xatons. 

tasks és viipr•hajtt Luzott,w4 6;40446* as lt'501 - us tagosit4sOk 

:6orrai;nyhoz fordult ttiz el.ősé évek tegosiltisa 

sorAn elkevetett tiirvénytalenséguk orloa1631-1 velgett • relterjesztésse: 

forduit a kuris4riyhos, hogy a be,rylljtési rendazert •izsgilja t.1W. de 

ha lehst, t ',raj° el. aaig a felteTieszdere v4ittaz norm cirPozik, 

dig is a Bortésviesok Oast dtizmmessir beast, •alaetint a tizersd-

désas kukorica. oet.icEis vigrehanitei* feiI ggesalls reiterjesztéssel 

foroul a korteiényhoz, bogy a grersertelenságt ed61 t1rbLje el, Vial= 

ea1di 6I14kot 1.4nyep:ezen emelje tel. ile.iyeali 	nemzeti 

3 	a tf(wies v4grebaj16 Siz , ltsh elneki itszteigdbe VIrliénő vilt• - 

Onvaeolje Ir. 1.0Wit 	jtinoe VB titic‘red trrt4n6 craelits‘t e 

gelSegilja. •tty.* 101,4 tib ilZetItAlyi villesgsok sztlkségesSke 

Hwt ro*a$ h41041,11 a sermeti bizottsis nemzettirség felillitisirel 

63 ezzel nos l'Alt Mete  • & Ihilhivja a munkistenicsoktit, as ifjo- 

(-11 a pantszt,x4got, jelentkezzenek neszet6inek u 	tunft 

heztin, a raw nadt61 kezdve. 

relhiejak a 'intros hams( tsis firzelmo lakoss403, hogy őrizze rieit nyu- 

&-anstt, .!inuoitson rende;,  f 	el,a  i  nerazete 4r2 veirosa irtint érzett 

feje16ss4ggel. InOuljrin met! minder'itt 	felervilkedis alapjfit képező 

term-16 sunk.  Ugy érey.grik,  i  namzeti bizottelig megalukultisival • 

V1 rt4us1iel napok meigneeigirh fo l!Peont a munkftjPihoz városunk lakes - 
/W 

wigs *laden réteginek trli ős munkij41 kéri." 

.111,011.monre••• 

/73/ liftsdrhelyi liemzeti Ujs% 	ektAber 3u-1 9z4ma. 
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A tilltieisből 	 hogy a 18bbs4gében a lőkés renciszert viseza- 

airs ku1tikokb61. jobboldali 3zoolildsmokra14kb61, stb. 4116 nemzeti 

bizolts4p; bison Nagy 1tsr6ben, mist 	msgirtette„ hogy a 1 Née 

t4reatialom restaurficifja kerfill napirendres a arliatkozatből kidertil 

az is, hogy a kommealebat ibinkrata itt nem (frvinyestilli•t 4k4r a nom-

zetőrs4g fe141113 424•101, ak,:r a kijirt:si tilalom megsztintetisdről, 

vagy a fegyverek bessedésdről sa4116 int4zkaa4st nizstik, mind as 411.1S 

forradalom  érdekoinek  felel  Mg. 

Dr. D8m8V8r Jiaoe VB tilkoirrd val6 kinevez'"  annak ellenére, hf€Y 

nem fogaJta el • kineveadai - ei6szais volt a nagyareinyu szasullyoss 

r +WWI* *snap, okt 6 Mir 	délutin Jena Sew mail a vireos Mao 

sett bijauti 	aslIVOIllik raj la  &y ni Lam* to Mies F (t reaty , Ciyortrta 

D4ktiny JeizJef. loweins Lijoeip 1,4101 Litte4a, és 5:8r8k 

Vir8k letvin at% er.:seastfiaöre 	k8ve1kelle tan‘osi vez tőket 

lo: Vas Imre elnskhely•iliast, Gsatordai Ant al •lnökhelywitilleto 

Ordő. 14az16 winzagyi ow6t4.1yvezctől, useh6 1.s1v4n 	 Wady 
Teréz  oktat4si osztilyvezetőt, Szalma 1Asz16 6a lovai Sfilnder itireso 

deltsifg vezetőkeI. Ezi az il14st no o:szakitottat  bogy a rendiragta 

kiild81tleigkereste fel a nemzeti bizotts4got. Á kaldtitt stig vezetője 

roller iiti4n rendersztizados  egy  memorandumot olvasott fel • amelyben 

be-s4mO1l, WW1, hogy 	, VII 110-400411•4 V4a 4rhal yen is ti, hogy a 
/74/ 

-korapramittilts sgreket fegyelmi ut on altivoUlettik". 	A ren- 

d drimlibil la ilvitte#k as ellenforricialom oldal4ra. 

Okt6bor 31.qin  a  nemze 	z. 1 34 mir a helyzet ur4naig drezte 

Gyini iscre rn g Ltt161 aim zia1t v iesza, how a  ialgysi 

4111,  

x /Bkkor még azoknak a fegyveraknek az Meateszodr$1 T 1•6, mew. 
lyeket néi , i hatalom Etti 	ki  renüszerhil poi 	egyénoknok./ 

/74/ Veise:rhelyi hem:tell Ujigg 1 (.)56.9k1.3/-1. szim."Ujabb szeatilyi 
vl1 ozeok a ',tiro sban" c 1 mi cikk.  
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egyaainliJka 1616 114as1 	• lianimill.19.1;mftit Miria, a walk - 

116k tgosgbtőja lillaksaolt s  kitsjtalits  hogy  U  irldayben Ifiv6 ste-

al% took szint •hhes Vilnius* aias• j •gb., osivi igy teas:tacit: 'kr• 

voldies Mils 6rracaii stilitamr" 

A. Illgyoi leirtbissolterig new tustia kifizetni saankal4rsainitk felmond  I 

bar*, sea, swirl Iff4rte ri'nr ,)k Ietvdni, hog a pinz zrn1 	t  sz tint es• 

aik ma* Baal •k-Lt(ber 31-tin cdiutetn usgtaxtoIt nemzoI i 17.01, Rig 

illisia nbgy vita ke raked el, 1. A itlIglietian 	s:c1 ki brrt 	 ki- 

jelkantett4k, ir,t;gy a virlimunkilsoknak ndm id kali fizetni. 1"Frlik Is1 - 

v tin az on ban kiliairlott asollevt, nog/ a tenthly IStoliet • fizetds 

akkor is 311r a pdart eMilikatirsainek„ ha  azok  kW*  S1itika  végre- 

1101161 voltak itto 	ugy cidniNteks  hug, kit halt toLaord‘ai 

fizetdst folyesitson ö dk,  cis a zfirlatot a towlbbiakbtin twists 

f ann. 

iris as időve isegalikull a virsabast a itiggstlwa Kisgazda Flit, a 

Ilsassti Parazzipirt is a szeolild *wands 41rl ideiglenes in -to.5.ső 

bizyttsfiga. ptslok a nemzet bizattsig ot3ziozkociluk ub- 

77ar Doigoii6k JiArtjfinak vt‘a,r„,vona felett. lovfics 	aki. a Viro- 

el i'Artbizottsdi ideigleneb 	loll 7.4rg1 	helyeirt - 

ezen as tiUsete fo1aj4nlotta • Magyar 4.)olgozAk Virtja vagyon4t, 

pir Jaskols heiriodgil a ieUggetlen Kisazda .tirinek, a wirloklatók 

h4sill a Ssullildsaokrata iqtrtnak , a 	oiy 1-itIL. h4.1; ty, yes helyisige 

it a Heidi ersest Virtu*  adta  41.  Ugyancsak  f elo 14srs k•rtilt 

a pirt Ise  vagyona, 	 batimok , tb. Liuei tv án  Burris* 
rovies kikitLy kijelentetto: a p4r1 vegyonikli "azárt ajfinljuk fel $ W. 

kfint , marl easel kiveinjuk bizonj itni kabala Ida ot yittIcaultdd stinks t.e 
/76/ 

40110 .110 -- 

/'?V Lied: da es. fitggeloik. 
/76/ usongr4d aegyei adaszi ,:ii, 3i/5634/1'. 57.sz. Leal, I•ketst, 

roe v allonas4b62. 
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Uldsen megjelent  dr. literWW1 Dezső orvue tőhnag  és  Gyiirgy isdla 

főhadnagy la, ttkik  az  éppen  anigalakul' "forradalmi katonai Ianéc a" 

meguizristiből j5tiek. 	 hoer a etttieadalat katonai t a- 

Olen* ainoska Gergely essisildost •isimahivia 	 bizolittagből, 

Bet eztélitilat a valt• 	 liggy a holies04401 esultn 05k  kép  

vicelik  a neallitt -  b124111•Agban, tov4bb4 	hogy a neasetőrség 

ny1trls 4 1 is 41vitaidlis 'ebb a hhdseregbelt Is filltakerekedtek az ellen 

forr._cialom trAi és a helyőrség k6sz volt leindenben egyintatiktidni 

nentzeli bizolls‘ggal. A katonasclg Firulő  képviselőinek tiliapontjét 

imeger6sit ell iv egy outtalk kUldIttleig, bawl yet Bakos 	Volt eared - 

parencanok hel 'el te vezeteti. 

viol sara wow 	 larieuta mask  bejelenii eét, hogy th főleg   

diikokb61 Old eassolőrfligel fegvverezz4la tole  mart tegj ai nem akar 

nak fegyver nilktil eaelgilaiot teijesiVellas 

ezen az illésen a raggellen Kisgazda kirk emir tintbeigben volt a at5bbi 

Plirtokkavl szemben. A 11101.14112, Bizolts4g alakul6 diiiin lAkeiny Zitizsaf 

Sill*allankoebat, hvgy kasha a palmist a biz tigigban. azért olyan 61'1 

dabittist hoztak, bogy riarteakkeliti paruestekal k.0erig bisionni a W... 
asatostg aunktijába. Gyitni in* Oltertni a Vaggeilea Ilegaside Art **two 
181 eat ugy tirtela•atilk, hogy ek gondoskodnak a •igrebajtiorel és 

v , 81Aban ektőber :21 -én bojelentds nélkUl evjelant wig kb. lo kish az-

du-Wirt I tag. izzel a nemzetl bizottaligbaa tőbbedgbe kertiltek a kis-

gazd4k. A levelkező napokba d e AU. boa a Ftiggellen Kim-,azda i 4rt 
/77/ 

vezet p41410114 akar 41ret9ral. 	1s  Ifinder dolgoz6 paraszt el. 

mondl ,  bogy milker aeglitta mennyi 	j•bbat flag a  nemzett  WAWA •  
frIgbat, lemendott  és otthAryta 4kre1. 

November 1-én az ellenrcrrracialote megszervezte aKoesuth szobor nog-
ko8zoruzd843. iei DIFIS 	szef - p-z4soen Mfg g talilkozunk. A "forrucal 

/77/ Bit usongriki rae gyei Főosztrily, fenti swim, 486. oldal. 
/78/ Uiun,1, 288. old al. 
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katasstssiose a  nemzeti bizotteig elnritét, Jy ni irct xt.  felt  hogy 

mondjon nei beszAdet • ganilAsan. Gynni el l e  v", 11alta azt.  Az sae- 

jsibbrallisiMkietilt INStatja, hotly a  Bloianni es tfir en 	Oa& 

1714d tacettapaltfallt 4111411111. november 1•41a air Gyn1 seal volt 36, Umn•pli 

bess4d4t nos 111810dt4k mytartani, lehurregteik, icdOnyegforgatógiax 

vest.* őt. GyAninat nee volt mit tannia, vieszament tanioshásfira 64 

beadta lemiondaszit. A nesseti bizottliS sliogadta dzt es  helyette Nagy 

°Orgy ireuier reforsuitus palm% ifivellitapis sweats AU 

Iösban • a rohamos jobbrato36dist latva •21681111t 	Immondott ta..- 

n4esolnöki ti s zt evigrii 1. lilhatirosiMill silktiliotte as is. asgy 	egedrci 1 

• ahol m4g gyorsabb volt az  all rinforraillallid kit) on takesisa • a helyi 

nemsoti bizotteig kildtAtel Vtiairhelyrei 4Skezteic •llowirissni a dolgobat 

b;zek kllogAsoltiik, haw Iffisirhelyili swig nos osztottak kt foitY• 

vereket Lis hojy nuig miridis ttliallilidillbsa a tanAoselnök, Kifog, ,̀  Bolt tk, 

hogy itt pIrtak ssaressésérsi fsgialkoansite  ASS aseriellitis, bogy nog 
/79/ 

sz/lb/td a pirtokat *servant, wart es lektiti fis msgosztja as erőket. 

A.  •zegadi kildötteic megfanyegettfik stbrők Zstvn, hogy egy wiesalt.;a4 

sousstrarrs1 worm vistas, *13 end et t er *intense 45 st orr adalmasitj 

Istvtin ugy vlte, hogy es mew taidollausra emloikestet 

6. lesondott. Helytel en volt azonban, keg, aevembair 114,11 midi* Irallalaw 

merit, holott november 3•4a a slime 14tWira °entail**  ki  a fadYwor at 
gyer ek aim eik, hulls:incite**. •Ind ark in di ski joisnikeilktt. 

Török lenondisa ut,ft n Klee MU newest& ii VB •lnöknag-. hiss 	aAun- 

ban nem firtett a kdaligalgatishos,  n  ellanforradaloa vezat,i bea vol-

taic vale megel4gedve, Vial Béla •z4rt november 2• ,in felt srte  Török 

/79/  AS saLlenforrndalots sr , ;1 sem voltat egystigesok. Voltat, akik a régi polketr I pirtritalk elgartlik hatuloara juttatril fis igy restaum'ard a k apt V/ I *suet. NU* nee atar tat tiftt,bpartr end szerto musk tot!. lis fasiszta diktisissra bovezet4w6t kivf,nts:k. 
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Ietvint, Srmágodre hiTta tapftestalaso•etére Parbirá J'Jzsef professzor.. 

hos t  ski a ssegeoi ners.z3ti bisottAll Quake vgattt 	telicirte, hog 
fog  alja  ci isouit az ($1niik1 tlesteleet•  Á Vim&&holy/ 	U, 

a ssiretkostik4ppen sz 01 be 41" rőlt A name*/ loteette4 novesbes 4-1 se 

magtia situ torirk Latvia' teltorjoestieit, ussolyb vi zuv onj a 

loneadaset is kisi 0164'6 Oaosztiaba va34 Vlso4aiiely•sásét e  

azért  mandott ley  at listagadről Itt Srtak a sawed' forradalmi bizot 

ag  tagjal t  axis kijelentettik. hogy nets alimak a /law are karstiAny 

talajén, •llen• minds) esiköszel harooln1 fogAtait. A viz' **ban oiyan hand 

salatrcil  hallott,  bogy visszIlitjék a negytakieek Ó.  nagybirtelcoe* 

Soma  ő non értett exatott. ugy érezte•  ho 'y neat tud ura loud 

h•lysettosc i, esirt adott  1•41, 

Ás illáláen tördie latvin kijel•ntette, hogy lonoT3disa óta a halos.% vittl• 

toeott, eeért kéri. hogy 41.11teik vinza tiestatigiba. losit i5 Lett toi. 

hit a VB elnka. Kies i1 *WA).  elyottellikásit ItarLilt 	tirtik nog- 
nyugetiaioaas say tibként semi aleQja nos volt. it rsoVIrty AN*. velemánye 

szerint éppen  /non as ill6ean as sgyik sate:144141st ki,lieleatiottas  •fogy. 
verse •eapatosrAt  kell  elakltani a ezovilet ceapatát' alien ,  a forradalam 

megvideleires,/al/Vizl B61a kifejtette ham/ 16ielndendt  tel  sell fagyva.
a/62r remi t  ski a  forrAalaniollatvaa.- 

Visi  Ó.  téreel am voltaic aukobligedve a aosauti blasattoia akt.171témáiral 

as volt a vélentinytik, ho' a saaseti bleotteis  nagy  16taz.ala  alatt  bigot 

ma, nen oltig Nforrudalski", wart javeolatAsa a toile dusk intézésére  

négy tag*  •perativ bisotte4ot vAlasztottas• *net tmajais 	lajoe. 

Gareavti loryl Vines nay ,  zi Bélao  Gyartyie GIndet 44 bliatalból Testae 
Latvia lettac 3san as ilpisen nagv.tleettottitic a végleges maw*/ 14on.sag 

bisottekg clasula aliwire  a  k(1146 ttat et, Koristray Wee% Török 

. Vial 3414t lie &Niel Latinist. A aanzatl biaott,;.*Ati easel be le tejeate 94 
liatatamite A ocrrember 44. 4n bekövetx•aott forouint utn tÖbbit aft MU 
41/707 1714rh•1yi 14 ems ati Ujag ri ova:4' b 44 osino. 
/81/ aieng.rtte 21. Főosetily 31/5G:A/1967. 	'rat. I,  kögoi. 62.  •14a 1. 
//s2/ tigy o tto 



A z  első naptó 1 ir azdv• ass ell enf or rada lam sserre volt. Intfizk ed eel a 

ta 1 zraus restauritelőitit segitett& 018. 

lassyml munkiatandiee is as ilolgalows aaasott 	 aegaloiculAsa 
gip  •41•04. 	ow 	4. 0•0. Woo. liwata.4.0■•• amigo SINIPIllbs04114•4046404040 4.4114114.4.••••• 	/MO 0190 Okla 
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afikVii** 
004111■40•041104.001, 

14gmonetaiskrhely newel egarksly volt /956-ban le, A viiros 4lotginek ton" 

tee elleadinyei jitozódtak is a megy at eserveknál le. lilnt mindentitt,  itt 

S* a hatalasArt tolst a harm.  Röviden viasijaa,  hey  au vette it  • ha sod* 

időre is • a inouyel tanioan..,1 a hatalaist  as 03.2.4atorradalon• itt as 
allenforraisimAr tic atiamitir actóbor 29.4n a liegyel realiale aur4gistassiOsil 

eilasztottik seg. A osurticistatvios" ciz ,ovező 	 eredialbiyaidnt 

jött 144tra az ids/gift. a morel neinzAi Lizottetg 41któlisr 1114n.  I irót 

Emery november 441/$  as  tillenforradalom 	 1 t6 2,Antja volt. 

uictaber 29,*(ii a 110051 ite‘es liza.tctizervezeti Bizottaiga helyleidében 

• um ejö tt lie 	goic Per eno 	aalk. 	°storm5  hey lé t.  

rehosalk  a  eagyet taxies munkfietenioettt. Vlte t•lrt kizon. hey= Milt** 
ite Zt 744r 'rhea ugy döntöttsit bey a Stetwed foniss alnden tic; diolsoz6. 

J a say leileittet lassa  alla4skasi54ba• A IglillintillreS osztá1yonk4atl 

Artalieziateit Inflasztotta mcg a dolgazók .  A eiereLlasetett 48 ictildött 

a Metual Tanitse Vier ebajtá 	 tssiestesaaoss &2t  cissze. Saw 
ziegyel tarmicie munkistristairkba beviilaatottale ai* 	 kliso 

tik Papp %ruler vb einciköt. load 84.114ar ib tititArt, stb. As ail. lartsaces• 

sb islaljirt vita keadődött saga, how oilic4int ca„rocidjtitt a iellikietantioe. 
%auk, eki  suir akicor azt is.6 vet 011 Alte hogy  a minx 	 ilirAnyltá • 

scieropot kW./ **go 11113fanakkor 	IseC  Boz4  SL- nd or • 10111114 Nialmite 

sty. oat neli helyseelt4k. won &voltaic  hogy  a  nonkcilitiliioaot cloak a 

searell tanAss delessúl v4lailatottii., a megyel turrAceut viazwIt az  •g6sz 
.;legye dolcozól. uk illk,111143 errs  felszólalt  Semi litiadot *Um* aáltaiidelmias 
nevezte de azt klaboilta, how nines kdaettiSt a hairs. Res' ilkindor err. 
otthagyta Meet ,  lament a aitUaről. 45 thotar még a tobbiekelltdlták Set 



+ 57 .• 

11Stirtor tv",  t t  111 ssznhivt lik B0s6t, 'Swan az Artek•zlaten a mut-orf‘ Vi tqrvíct e 

•lhat4rozta, how 9 tagu e1nöks4get tor b- re az6rt volt azAKg, 

mart igy lehitet* a itounan atdXat a vezet4ebi51  kilutgYni• 

Sor twilit az •lnöketig magviLlasittAsiirs. A 41 tEtgu tanAes neivsori.t eok• 

ezoroeitva kiesztottet,k a tanion do1,goz51 között, akik a 41 tagból 

1asztott4k flog az ammovezett forradalmi bisottet. Zak /Parana, a 

segyel tanos dolgozója mar a sszorositisail 	javasolta GyőrkInek t  

fad *gyaioe& a sowei tan4.eanA1 tioligelietts best ?app  diadert  6. boz ó 

itindort haajiat i  a n4veorb61, mart *AVM hardln(itnak be a VeZotóatig. 

limo 1 k.11  Altellat őket. Sek félt, WSW *ilk a kosstkiistk Ettig sicker 

Is többs4g1 szavazatot kapfsek. A azavEtze oictkiber 29- tin  1i41iut3n tártint 

nag, de az or4dmán,vt  csak  30-án hirdette 	Vad Fermat a raagyel tan404 

iptilatAnek előe earn ok ',ban. A riellyei teats, nunit4stanaeza •lnditadeilie 

9 helyett a kdyetkező 11 enmity. Itlaialitattik mess SzilAgyi /Arab* 

1/941 Fareneet elndkheisrOtimgendts Papi 84,ndort elndk,helyettesi. 

nor, Sick Feroneet titkAIrdieto $1414.41 girt:ay% Mucei I") nett  iike 

Hai.z Ilikltitt. Pataki detAttif  dr. Borda ILizeofet 4e Worján SkIndort 
/83/  

nökstigl tagoknak. 

As ellenforradalon iddesartinak tartotta, he swig e32. al a ivii14san tovibt 

haladjon ley 14ih4eeel. nee Xndor 	 iveddett, hoavY tidul4aez6s 

helyett jobb lanna, ie  lősz** 48 togyriorctet saedninsz iásze 6$  az ivii 

bwRigcSit v,,vontarrik el a negartal taatostól, flog)! szavalnas: naa.qubb 

tot  adjon, egy töltdaydobozt vigtott Vad Perenah•z. A ay414aea felez6- 

14kit dr.  . 	Pines,  a azagadi 	tiestioryuea le 4. szidta a 

St4.144 tarries dolgoa41t, okihrt ingadeaaet 	asta tudna'  41n1 "a f4rra.. 

dal= nyujtotta •aabadet,geal*, Edyetalte a törviinyeson Juagvillasztott ye. 

zetők azonnali eltivolitAsite  

OktSber 30-1.n a 11 tagu eindkeEig 4trtA.azlat4t tartott o  hugy ii,intitik 

aled3rei tarbf,,os  vezetőiről.  SwItaviri N. Lajce, a iggyel tanfloe dolgoadja 

A. nakiNky Ursa 	voltak  ugyan 	az •lndkedeleek, de boilltek abba 
OP 4.01• 

/a V  felsorolt  Zendlifk  a. witityel tami.de dolgosvii voltakz. 



• all • 

a tOrambi. *hat am •intiksAg ttirVoskozott, tzzal a stIllal, hoc AS  •WWI* 

get befo1y4sol34k. Ilravatelt4k a rAgi vezotSk •ltiVolltimit. as  •biakadg 

lemilltotta tualratójitbdi Perm 31.ndor vb eindiciit, roviles Lars, :ogYinalig 

vb  el  helyett 	Boző Sf,ndor vb  titkár'. Sazel a magyal tonics* v4tige4 

hajtó bizottaiigo Uologábon IlLtAgas:W2t skAk..441n1 e  temetraptit itvetts a awed 

tanioa munk.istah4oWnak elnökségek, Sallitsyl Kiraly Lett as 	Wog 

Far me ffig Pap! %attar olnőkhely 	seak • dt • 	firázsubtot soda isogbiso 

tflk a tit/cart toenotők vz6aóvet. zuttin as sIndka4g  javaslatot tott 

ossimilyvezetae 	 isisentettlik  Jarboe yOr 9'nzu,y1 u 

tor't lyveze VA. Slukci r or ono tervosatily yentat, 	th. 111114341 Igesgat,  si 643Z• 

IllilyvozatiStt *DNA/ Jcisziit mosigazdaiwel 4estalyvossotői. Ralik Jainti 5 t 

whodillanisot 4446J44 igazgatdaAga imortöjdt, dr, 4,411,116 Gydrsy eg4siss4g1syl 

owstily 	46 Vcir6a ihilyte  as aktatiel easititly vastetőjoit. 	Mt, a gyi 

Veen vetődStt fel a mecyal 	 ases44t bist)tts,4 akosaiakitiainek 

liondolP, tri la. A muntiataniaa elnőkzeLo .4egblata 	Károlytt  Vosaporial 

lAszlát  4. (Ward sindact, 1i uig i  mogy el.  nófr ttaL Wilialttslik 	n gers 

bizottaig izega14141010‘11. A mipfront 	bizottaigon ktizilták 

hewas  ideiglein segysi, n4perorit, bisettasz 444051484111tatt 4)413sibbál sir 10.11 
te  hi aunkatisfsetat a imatóbe. 	4 , 4roly f$Za vemizi tanatWairial llata 44 

a n4pfr oat munkatrirsalt i  majd Iii ,-4,-gszeriosautette a nessati bizottság ktillietzc 

oat 

 

•sivwsito MU a zrialbe /0K VA or 31-6n./ zura dólutiln 	 4.b. 2b szamé 

a megyel tanitaa tt,rié, cateeraébea a naszoti bizottais siegalatitliaa 

As  alakul.' 	majtinem mitadenxi hossoisa61%.  A boastiazóLitto04.l lzitunt, 

h3gy az allentorradalm suit e. hatiilaa birtokInialat v4044 uggitt •  Itt nut 4 1  

Eit.V612 Vitt, api r 	maw/ hungon bojerlastette. bogy • Ilaromizt Győrgy  ne" 

h oz fladdif pirtogyesaltia érvelayét vosztetto* mart mint sacialotta • a fuzi& 
Z (MUSS* OW it.. SOPIlatOttie Logy a partitineg araziigos v•altraLAthly 

Anon./114/ 3,411i aUriat  foglalt  a Nita lars-f410 *aesulcigessf)gig politika mel  
lotto  sitirirtitriett as idolglanea nestati bizettaits ategu:larclt ,i.br,va1 6, kifij • 

7417711170zongroid 	Főozztlly 31/54544/1947. 11. Wt. Ogagapid m. nApfront 
alakuliintrál WM jaallalkönYlab6-1. 



.A AA 	AX 	AA A 
‘trliN• ip Ofj 	0 Ma 1LV ZAP ILL eipj NM 	jourimisua u 	galatilj weak mg, it 

sati 	 de vogydk át  s vezevist. 

Imdolvol olbknAilene illimponIon yea w.  Vagyesi JAnes, • /Waged .14- 

rt. 	ismerl Jr:MAW.% 01 a nemsoll  •gredg settkeigosedgii hangoz- 

SmOrt ali -télte a p4rlark fizar/oselait, és art, hogy a nemzeli 

biSaillijek ezen bZ alapon szerveződjenek, 3zerinte dz 	mAdszJr az 

• rdis matforstioodUelt 4olent'.. 	AS elakslf u14 ar a megyei tallies 

• llenforradalmitrel  I. fellSestiltek. Seillgyl larely a munk4stan4cs 

• lnnkségének elerke ismertetle megyei trades kommunista vezetőinek 

1ev41t 4 s4rel sz416 bet4roza%ot. ezt a nemeeti bi/otIsig megardsitette 

majd megbisth a megyei tontles munkftetnn4cAnak e1nnks441, hogy a 

musses* vigrobajt4 blsolistfg f•ladetknr% ideiglenes•n vow) At ir.• 

del Willi tOlegyololdiel, nki am ldmiglenes  nemzett  biz(Attsis 

ke Vitt. A vilassleill lezelők he1y4be kerull 314144,1 NANOUr o  Vad To-

ren°, kept Ondor és dr. Uotreir jtizsef. !z ossi4lyv•zetők helyének 

bettiltését az 6 haliskdrUktm utallik.A majai vcs yezavlse  is tz 

ellwaferradtites kezébe kerali. As Ulésen falszt5iall Ito Kar4y to. 

:mta•leldra kevés m6doel1iseal  as Id•lgienes nerve**. blsortts4g 

Odnyl fogadelt el. Slob** kitojOolo og7etirt4s41 a IMibpArtrandmmegire 

44116 ideiglOmele borminLyal e  felestIlitja as uses' momkieekst, heir 

folyiessenak előszlrljtel mladmidig, Emig a szavet  csapatok  ki nee 

tonultlax az orez4061. KUM•,  hog, a megyei tanics VB vezet611 leird 

1olt4k és e megye vezatésii SI Ipirmoemzetv megyei tansies "forradmlla 
/WV 

bleelt  g*" elnelkség4re bizInfto 

Touvfn a neaselt biZolla4g kimondla idelgieneu 	ia célul titio 

Io 111,, bogy nov+mber 4-4n mervilasenik a wigleges nemmell tolsollskb 

god. 

/85/ Ugrancti, slat a 84.es, II. kHial s  77 -78 •ldal. 
/as/ Laid: 9. es* filwollék. 



0 ss 

slici kosdve us idoislones megyei sommoti bisoltsig do a  megyei 

mankLiolanAosa olnnkeigdza k tovdkonysőro losSOtorrell• As tilis utAn a lo• 

viatett aamillytktől  azonnal  itvettik  a votet4st. A  megyei tatrics ovals 

nyes vosetői keinytelmook voltuk basamOnri. S6t nagyrőssOk ottnonr61 is 

kényielou volt elenni, amss 	 vonulni. A secvli 	mun 

kistaae.:Alnak elLakeige nasal a viddal kesdio Uldflani k0MMUni5111. NSZO• 

Oliket, bogy asoknil fegyver tan. fegyferek folkuto448.5ra 10 tagu Raid-

111ininyl host sk 141 re, amely kát osoport re **slot*. As say ik oaopm Inak 

ilaranosnoka Kiss Minder  lett,  a isik' Ssatoatri S. Lajas. Mindkottd 

megyei lantos dolgoseja volt. AS  •gyik  csoport  Mediate ss volt, bog  aS 

eV IT beougekat folderitoo, a casikő a  Fegyverek  assitessedéses 

AS ultIbbi csoportct november 2-tin rsifegyvorestők is wig asnap ossgkozdte 

amnia/jet*. Bose 34ndornak, a ine:4111 Ion4 s VB titkiminak lakimin  kétszer 

is jiirtak ée mivel et nom tallith "Mon, feles6gőtő1 kehrotektők a fogy. 

Verekol• Itja fiussAr Lujos s  kt rieziveti •zukben as okeitfkbom, kijolon- 
/87/ 

tatto o  bogy Bose Strldorni esorinit P41.02%0 soha nom volt fop. Tvore. 

slut 649 besuel akariik lefogyverezni Vargo Dozs6 lées asifisaoost is. 

Magisorvostők a tolotanUgyolatot, hear a kommunista vezetők no tudjanak 

tolotonilni• ileentok • rend're'gre,  ahol  tdjékeAtaitlik őket, hory 

*Mk van ongeddlyosott fegyvoros  Ig sollik ol Ralik Joinos lőfogyv•rdt  is 
ÁS oil uralkodd osallemel jollommilon mutsija a 14,41,  melyet novomber 

gwilm  Vs m y•rons maassatirs Intake "A renddro6g itosorvemisdbo.is 4101. 

j un x bolo, no logyonok ott mom kiv4naltos alftmak, azok 	.:m.14k foielAs. 
s6gril e  mows asokkan sok birdnybirbe kaput*** fatkas ton. A W114411111 it 

; 4rt tagadgitt ostintosstik nog, mart aOba Wady, aki mkozee 	Isjak • 
lee 41 be n. 

Movombor 14n irdoi Istviii.magbusdlist tartott a msgyoi tam‘tes runkftsc. 

• tamiosimak •inek86givill• 11163zigi bio........,44-1tatta a tangos tagjaili, tij4k0s. 

vesi14s uj ledssereirel s  minutia ism., kifejtet - e, hoq" régi 

/87/ Csongsid  megyei Főossidly 3:1-5634/1967.ans. irat e  Ii•kelet„ 1288.1ap• 
/88/ Ugyanott, U. katoi, 471.  oldal. 



f 5 iepttni krfaigazgat4si rendszert kell maid viseasillitusi. Texas•Ile 

bogy a veiglesse neemzret I. biz its4gi 	•14 javaslatet Viir,yenek 

fuftkciók elesatisimel. temudsastesso 8a34k személyét joy Bolls me- 
"104/ 

eye& vesstimelta 

lligr 	MIAs  itrdei be elkidlile MIA 	 hog,y ha 1,  agy Lmxe 

San 41110 szsvelt, h.4.1 legaltibb fdtspia t  vagy 	tbnicsel.n8k  1.  

inaekhelyette*eknek a Ifiggerilen Killgeadet Firt részeiről Jékritv 

Jilzeetet„  akenzertzaraaz1 	rbit6széről ;3zi1lregyi Kfirelyt javaeol- 

tas 	 vezeidsdra or. Mo1st:4 .idzsefel syletialcrtts. Jav-soltE, 

hogy az o9z1eilyeelle114‘k Eigriben • prirtek IlleseLleikelde• Midst dnntsealIk. 

Art viszent 14.61101.1 • hogy a zuc14.1441111 .4621111111 Petri bilges os .ztlily. 

vezetői funkeidree tart igényi. /Anzogyi esstay, a keroskodoial 

oszVily 48 hz ipt , r1 u9zt41y./ Az értekeziet végtin LitaeliAst aeott o  

hogy ineghivelkat készitssnik a végLeges niecyei nemzeili bizottwegg no-

vember 4-t alakuló qyUleisei re. if sat tin a goipkoesikbei egret lefeglalt 

•ap% reiszeire 411 otKeitAst tod t ki, hogy a tglibt felett •p7 saber 

rendllikellien• A gy11148 utein rdei 1.81v4n, 	 ifttrely és dr. 

oinr Joissef Budapestre utaztak. 	i*agy lurável  akart 14rgyal- 

ni, de hosts( blejleihti nee tudott, eztirt elmentek bZ Urszreigos 

Bizuttseighoz, be2 tiliswalllak Nowak* ktiersol d a ms irókkal. 

ezeknek beezrimoll a ategy‘bes fe3.14 eassiarikről, oicaskedelt huti 

az orsz4gban elsőnek alelfitotta meg • neasett bizottatiget e  falsely a 
/9u/ 

move t debt rzfit irienyitja. 	idei  011 a Szecaldemokrata jreirt 

knsPentjtibbm is, Ethel t ,ir await It•lesen Gyulémea. a Zizooltildemokrata 

egyik voselidjév•l. salaam azt az wseelliet solla MINWInsk. h 4.45Y 

4,syskiret dolgeze•n kilowatt veaulds neilkal is a feggetlon risgasoa 

i4tisi unkt5o,;?in syUtS.  Xs eadjiLban 411 telékenyedge tertliettit ter-

jessze ki a Duna-Tisza kRzére• rde 	uúpüon beszélt a. az b6 
istvtinoal. a Flagella) Ifisgazda irt reakciAs v e e-tőjévoi is, aki az 

ilzente a iii;iggsti as 1,  1 sttAzda $.4.2.-t he .y1 vezel őjének, hegy atirki enben 

A39/ ugyanoti s  U.  knelt 157. oldal. 
101 /90/ ceosprio awe! Yteszt 271y, $15e$4/7..  irat e  U. •1,180.  oldal. 



eg 

igazodjanak  it :Asooisildsomekrata loirthoz. Budapestről eiseesioiree 

aliaeltdisabk askasisldow zegedre 411 Bakra ment. iigyrészt a november 

4 - 1 viglages neaseil blastleigi vilasstAgyaltial szervuzt 	misrdszt • 

3zoolti1demo1rais 	teriniszetesen kapc..3o1atoioAt 	ilieldt ki safe vit4- 

rosokban mUktidő ellenforraaalevirokkal. 

iikkor a4  aZ •llenforradalattrok is egyre takibb terekeelek eemeksagel• 

ni 1evikenyedg1110114. Pl. Vizi Bfila minden nap ilitjttri ;:megedre 4,8 1 41"grat 

ierbir6 Ming pifOrdllezorral, 3zegedről viszont tt5buen 34,rtak V4s4r he-

1,ysn. Noe saber 2 -41 a emegyei liessiets Inillisist antic sAtnak tad edn ea szeged 1. 

ellenforradeldar tijdkoztatka a vdeirhelyi•ket a zegsdl helyzeir61. 1-

monda,  Logy ott az 41111 tagjait  a  Csillag bfirVinbe esaktik ifs bogy a 

honvid3ég, rendőrsig, ott is hiiségeskUt eel' a  nemzeti  bi'd.ottsignak. 

iSzut4.11 felkifrle a natiktistan4colt, bDU
. Je1e1Jn ki két *soberl y  aki a 3ze4 

god iekk el oKyütt Miskolora utazik, a  kel  etnact-Arorezigi forradalmi bi-

zoicto.ig settla3zt4z4ra. Á megyei munkintandell  Sok  Fer-inosI is -iapt .3andori 

jelnve  ki  errs a feladatra. axon  kivil  a  kaposoiatos tartatt4k teIefonos 

is. ck Forme kdtiquirom eselben is be3zélt  a  oebrecei , i,  a  bdirdsosabat 

és a miskolci ellenforradalmsirokkal. 	wcsak munkamtidszertikről 1041s4111640 

dolt, hanem a szovjet  csapatok  hadmozdulatairől is. 

vim% 14tjuk, Womez6v4terhelyen az ellenforradalom elemel mindsnt seg. 
eitek avIrt, Logy a halals** 111111•1116 vezet6 fo.'rumokat ‘talakliziike 

ozekben a tlibbulget biztostidalto  /0/11411 innen az eAtetinf ert knzpeigl nag 

I ehetati bete ly4solni, irft writ ID le 

azimunira h13111844,C6 44Z i3. hogy 1956-ban a nemesia bizotisflgokat aim a 

kfiltinbtiző prtrtok hozt‘k 14tre Visetrlielyen, hanem forditva. Az ellenforra• 

dalom létrehozta a nemzeti bizottwigokat és a nemzet bizotiattgok segi14- 

scigfivel hoztrik létre a pirtokat de a nemzeti bizottsig segitedglitel lt - 

Ifik el ellaiteil telinerel4sue1 69 helységek 101. Mielőtt a pttrlok segalliku• 

lstatinak ketskrői tirgyal4a(tra 14rn4nk, mizzük tees milyen f6 viltozeeok 

Virtiniek az libliewben ebben  as id6ben. 



Volmunistik hel ,Qetf? okvlber 	november 4 102?5111. 
wairebam, ..... mwewimp ewmpoollmo 

Arrtil sitr beezélitink s  bogy a formualmi erúk egységezek meg'uun6;.ea  a'].  

kül az •11snforracialem new vehette 'cant' it a  hatttlmat• *adios *tin 

a m4r emlilett okokbtil  t.  x&'r  elvi. és  ,--,zsrveztft eaettg• felbelalStt, a 

phi Tia!:rhelyan 3e '41 iudle rendezni sereit. 4.)kt6ner 5u..a tails% 	gy Im- 

rének de a koa1icie5e 	vez , !tóineir beueridei nyoerin 	p4xSban tai3g 

jobban •lZtérbe kerüllek SZOK ere*, amelysk munka-

at ilual aka/14k  uiononta1. Siteit 111118 istlék firstassias s  laser a WI 

t6ridnti1asi korzakoi nea Jabot azonoaltanit a két be1ia011. 

teljesen ellentjtea. 

Oktilber 11,0(An a liefrel Pirtbizott - ; , 1 ,- fe1o3zlott  s  hét tsgu itrt.z6 

bizott atgrk.: 	zia  ametre trelletgsét. 2nre!"  z  intéző bizottsighak eln;i. 

ke Vrak Istvrim lett. Az einillegoig nyilatkozatct let* k6zzé a Viharsa- 

oktAber s1-1. 	 betet6z4se volt a megyet ..6.rtb1zottedg 

jobbratolt5diteinak• Tilbbe)t ittlatStv eayetértott a "magyar szabadaligilaro" 

elapVelő W31101014 301'141, egyatimlik4dé8ben kivsint aoigozni 	tloui "de.. 

aokratikus" jpitrita, fe1k4rte  a  pirtazervezotoket s, hogy vegyenak r4aZt 

mind 	olsiAn de ,flokr ikus 8zervez1'l ben - munkiir; Einilcuotc„ Llamas*/ bSe 

zuitisrigo,‹ nerazeOre4g, sib.  • FAraelyek segrtlk a demokrat tzuma kibelita 

koz ta!tt 	_4z 419 	azt4n KYornan Priegedbfoli :.e.okut, akik iV46 ulati 

koalluida tapaszialatokat fikart 	 nyilutkozat kiwi: as 

tikpolyan hiba volt, mint teitl ,en nagy 141k1jkaj tuba  voLt  z  allenlorra 

iz;lern %1st% 14trahozek  1  szervekkel megki84r6lni 	u,..,71Straiiködtiat.  Iii- 

azak az ellanto rrgdalors szervet 101.1zik t  eleve ne' t Lehettek a am-

cialista ktbontakostte eszknzei. 

OkleSber  31-én Lter7e1 l'41-tbizou 	in', 	b iz 	diglinak eiz.yen jj  

tads rdsztveliek a megyei idnigleLes nemzeti bizottski alakul6 U1496 n s  
de a pis/ poll% ikrtja avir use 11:41330.':!elh3t.Vik. kiovember 1 -én, mAnodnede 

ladeard saitiknik illegalltdeba, •agy 	 'eba 	vonulnia, 
MOOD MIMI OS OD 

/91/  Viharsarok  1v56.okVber 30..1 ezima. 
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‚pert külgabgen let artdstatttik voles ihret. 

Okidber 3U-4n szervezt4k di • VirosiArtbizottadgot is. Vezetését 9 

Itgu 1ni'7. t 	01a bilititk. AS 14 Ilir1ehlőbizott3 4 g 411ispontittra 

je1les056 kluclItt n7ilatkozata1 amelybe* kifejtet*•, limy as Awl 

belyt  bizottséga  4a végrehajt ,5 bizoltski.ga lemondott, s a Sri figyeinek 

int6misét ideig1cne int4::ebizoltsge tette t. nnek tagjai 	Laj as 

Sat& Istvie, 1(olute, ‘'tma411 taaltd, itosei *stein, Kar4csonyi lierenc, 

imams tare, Kovic e *Oily, Rios 'arils*, fi/ir 731( 1st' 

tiz int dző bled% t alg kimondt a, bogy a viir•al p#tbUivtg aeparat usei-

b tqn olgozt(  elVtieseiliatt 	 munkeijet att. is intéző bizutts4g a 

v4s4rhelyi ivemzet 41114111011 fillist festal. ag1a1io11É, hogy a v4- 

sirhelyi p4rtbizoirteis as 1.956-ban 	 eimeadny•knek di 

tudott 41.4ra lint.  lieu is  tuonatott, mart otegiviAL hordta a tfirokruti-

kus pArtszervez6s gyakorlati% • liseArw ban , a virosunkban i s,  ti3rt duels! 

nap elm ak 1 , gyunk lanui. A feigget1 ti U emokratikus szocialista agyr or • 

szeigért krizdiink. r: uben 	harcbanu 	 komauniarlaik 4s a parttal 

e gyüt *tire 6 dolgozAk - munk4sok, ee,yeini és taz parasztok, értelmiségiek, 

kisemberek 4s eZ ifjustlg •a jniőben 46-y uton haiacnak, tne rt t 1 rek-

v4elak a mull; hiciiienli s  lit kitidmezehnisuirneIyen is ktivetkezetesen le szi- 

11•21111 1 • /1447 Imo 	kielliz**$ Xgrariny programmjinak 

S viimisholyi sip Ihrsihrolligilt. 	 h'gyoa'iaii, gazd  g  munk4 ea,  

mozgalmi  molt* fitylilesbe viva uj szellemben klizdeni szocializmu-

mirk. 

int6ző bleat-tag te1 kiija 4 part  tagjait, hop:y 	 141ekkel 

imogassa-k a nép dernokr:.t ikus mozgalimIt Vey,ik ki 1.6 sziike 	sego jho- 

d4sdrt  folyt harc b6 1. 	Uxol1'sk mei ,  soraikat  a most megifilasztott 

int ső b izdk 	gtt. i.(4:Sontusabb tennival6nk mast a rend Iennt ku-- 

visa 	b'kée torrelelenanka. • 
"V 

Am/ 	lienzati Ujeig, 1936. oktri bar 30-1 aging, 
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A nyilatkozat ugyan a szccializmus mellett foglal á11s, de egyetlen 

sz6v1..1 sem 'trill el az •ilanforradalmat , sőt feLhivja a pirlitagoiat o  

hogy szivvel 	 trtmogassák a  'nép Oenvikratikus mozsirakt" 

ujhocilanak" nevezi az e1ienforradlm1. A v4rosi pirtbizottsgg feloazia-

Visa igen sulyos hiba volt, mart namcsak sze_ vezeti vilto74.8t jet EnIett 

a prirtban, hanota azt is, bogy a yktri rezetése kiesett a legtapasztaitabb 

kommuniFtrlk kez‘b61. A régi kommunistdkat ru0Vdc3 abbitly gs Kar4csonyi 

Ferenc szinte ellenségnek tar1oitt4, mint "rtkosistikat, ztilinis Ei-

kat" Lvreyeztek őket 1 ejárat ni ncs,k a kőzvdlerviry sift t, hsnem a 

t^Obi kommunista előtt is. 

Ezzei teiraészeteon tovgbb gyengitettók  a pgrtot. EovAcs ktihgly 

ző engeeintxA, akkal igyekeze -rit bebizenyitani, hog( z  ellenforracialam 

ptirtjkiivai egyiitt akar dolgozni. 	szellemnek raegielelően nemcsak a klieg 

vagyont aj4nlo -tta fel a tiibbi prirtoknak, hanem ok".6ber 71-én 	p& t 

lapj4t is g.taotaa nemzeti bizott eagnak. ii-zeketz7  1 . rrtézcuÖéseke1  a be-

cs•iletee komouriatik, akik k5zUJ. sokan fey -vert fogtak oktrIber 24-en a 

munkgshataloméit, non 4r1ett6k. Eiz4z4 l pittek fissze a. 'giros ban 4-5 

főbeil '1116 kis csoportok, skik tangcskoztak„ hogy mit tegyenek. A fenti 

nyilatkozattal flea] ff,rtottek egyet, co addig, amig nem volt vezeto er5, 

nem  voltak  kgyesek eg?estilni. 

!Cowles Ulluily mi114n dicsekedett akkoriban azzal, hogy a létrejlitt pirtc 

St i3mo:t6k el tt:rgya1 ,4  félnek, e artok veztirei 4z Kovrics 	sok 

késben azonos véleményen voltuk az ellenfoiracialom vezetőivel. tr.ov!ic 

nov ember 2-in felkerep,te iitimuth 1roly , Lövő Ferenc gs ; 	,) Jindor 

salt, 6k vzonban ekkor to.r 	l8galw.3bcn olc. Xovice h. biztat6, aGg  

nyugtatő szó helyett a kammunista vezet 3k feleségeit azzal zaklatta, 

hoKy ktSltöszenek 	 lakileft  Ő 'kara elfoglalni. Amii 

Stirdeth Krirolyn4 felajkinlot kia neki lakisa egy rész41, tfijelentet e ,  1,(g5 

előszFr mei;beszli az ellenforraualom alutt létrejtitt pértok vazet' 

helyes-s, hcgy az  ah rn€'gyei t itkEtr4.1 La  O.yütt lakjon. 



ilki6bes $10  4s  isussibIor 	le'snirt  a piri auk k4yets 511111011efogili  a  kommu- 

•ift& 41311,01 *Mk Snnek oka,  hegy  ninoa vezető erő, • vosal4de tiff 

kertil,  ms  része pedig lay irozik. A preletir diktso. 

taigilaki 	filbsikani AAA nem ert wok east BS Li:Iw4 oz pelitilltisal cis a 

smigalkuvő tazttést nem 44.01144114140 Zinn, hugy az akkori vesistdit ass is 

iglinyiik  el a  Itímogatist • S .014tikat vezet6s 	 -,eljessa teasg 

silktil ‚Aura° 11 gig • 

lingOrtleltStagezd• Hr. usaalaktidas 4stOOkeny8gge. 
orsOPmmw0 00, 414100~00ftdp soweimiloWdomeom..ardwr oplemo fteameormowellismalmilommewwww...+■■ .......... 

Az et lenforracialom iltal 14trehozot  t  ,pirtok evil a leger43ebb tis s, lee. 

	

rvez.4_1tte bb a ptiesetlea xisseadb 1-42i voJt. kt'ber 	- mint lade 

juk 	megalakull  a  v4rosi  meszelt  bizeitsets. 0k1 4ber 	Y.:•risesnyt 

SAndor kuirlk 1ak4win 8sezejiret 20-5 eg.,k ori kisgazda de megviahuziot141 

a Fliggetien Eisg)Azda 	ideiglenee intézd bizottstigtit ,innek tagjai: 

i(trtto.lonyi stindor •lntSk, liari6k Zolitin jegys6kl5ny-vvezet$ • Asstalos Imre 

házgondnok, Chita' Islivin sserlaső Fejes Jdnos, Kardos reran°, lidkliny 
Jeizsef vezetőnigi vagok. 

Fenti azemélyak 	61 enY11111111411•1110 14k4ny 416/1014-44 	Korm'InyLaj oat 

ezen az  Ulúgüi deleg4114k a 14.114011 Slamitsiglki• net litjuk, a Kingasd, 

kulikok azonnal az)rveskoditi  kezdtek.  Bz  a  titka  annul% 'logy ktisgi 

a netazeti. 	ilgba ()Tian versa* tudtak ujabb 10 lagot mozgAsilani. 

legalakuk:suk utin ta ,l-snap lefog1a1t4k 	pirtiskola he1yIsgeIt  de dr. 

iwíriJezstrt sis Btinfi Imrt bizlk meg a laltiteeziasal. Ca4ky Is% - 

'gin* pod ig 	bait ott tik, hagy as 	vüI bliattlahret411 Ogy 	eze  
rezzen a 1( isf:azda . 4 rt r4sCr•• A riggetlen risgasdup4rt ssolkh4ze ettel 

fogva  z  ellenforraoalarok Ofgrikfőhadiszillgsa  volt.  FAleg azdrt keres 

14k fel a kisgasdai_Art vezetős4et, hogy as gondoskodjon az 411amosilot 

ive'zak  de  fnldek v isszaadfisrtreil. 

AN/ Ceongrtld meeyei Főossitily„ 31-56:54/1957.8z. irat, 	ICI ut, 
371. oldal. 



AS •atakterrodalom sze rvezett en, .-yo rssn moze eit °Its  erejét. 	Sins. 

a or 	eel'  11 Kiqaide fart t ilk‘ra l.  november 14-4n mir ifiellirliek yes 

vole* 'lady azzal MO* Meg, hogy hozza létre a iligirei/OBlist , azda i ór- 

tol. 	imigbislit 4anak Inegfe 1e 164111 016 undor ée cgki Intv!In nova**, 

4•4Ie gaffe* akart szervezni• A aliegailidakártb61 mina klumEtrabb 111111111gt• 

114,114011 	 szervezni, toviLbbli a paraazt sggol meagOaiVeug akecttik 

as ellenforradalom ol4a1414 zitleOl a staranntalig nay tesegel nem ao- 

az ellenforradelisali•  Á illagetlen tisigaiola Sire tesegbefolyisi• 

nak gyeGge234101 Imillnellja a november 2•An lartott flyilleis is, melyet a 

' ellen  Elegbl zda 4.411 sz'kh'Zban tartottak. ide mint ea 12tr  (4  JUl 
femme. a V3141 4.1111*moeilleitt lakSak Illaszaadi8 ,11 101161.116k. Ili IOW. 

telia42a2t Aniblerilk brunt5 leg ski kftetelte kb. 10-15 keilmunista ezek• 

10 lovakigill 4s lertarldstatfigt• 

A plfri FrOgrtie 	111/40fan liartAk Saltie meg in mond tat nyillan„ h.,fs y 

• rttggetler riegisletaigre eilja "veneetiftllelephez jutni tfe  a lov4bbiak-

bask a iroalielős knight, utasitisithou IgasolAS•R Kormony LaOS kedig 

kljilentetle: "Ms akartunk népi derskrialLit,  bans m et y koalle16n 

• korsAnyformAkos A talsel1f5szKvetkozeteke1 .t ,:rdt:53zetesen meg akar-
/94/ 

telk szünt etn I. 

A Serrailalni Munktis-jparaile Soraing segalakulsisa uttin, a Mg • mber 4 -00 

10xlezett gytildsből si  nalett• A /Liggett]. II  Ki gazd girt  gyorsan 

ikeleadniette mük1Sada41. A „, waist•* eggroibkdat nem mog k  a  )(eget- 

• g'  YisgazOa Arlo% mart a szerveaft de vezet ők szinle mind kulfikok 

voltak. 

_4 OMB i araezt -s„.irt v4istirhayi eseriesettlinek litralisaisa de 
	 mlmow4.00,41.4.41wepser. ,004mmigbilimaire. 	  I 	A ilensoll Pare.Batp6ri oktx ber .31-4n askult meg Gyini ilea* de ssi16- 

gyi Wisely keZdens6r.jez.a -'re• GyEtni /are a fiagininisiumb e  :Avi s  m in e 

/94/ Ugyanott, mint a 93. sz. 

tevókenys4ge. 
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a Denigeti artlselipetrt volt ezeV‘eégi tEigjan. vel uyanin 	smegja• 

lent gnilivi Keiroly, Bird JAzsef, Ling istvin penaegusok, Antal Jdnoss  

nAda tolinfiet o  0.14• kftsr dolgozd parasztok. Opini elmondotta, hogy a 

Y.0433Lith  Lajos-a.  1$.es• alatti 4pilletet kapt4k meg azdkhelyill. Az 6rte-

kezle tan kimondt4k a Newel, i %.1rL.2ztp4r1  ideiglenes intéző  biz 1134g4nall 

meg,elaku14941  ás,  segbiztik LAng 	 Blrei .)6z.zefet, hcgy a iittgyi-Ar 

Do 1 go i/k 	 ezenek autet• zutmneiegvilatt4k via progrEn- 

terreselet • sebtioes bbek k Zan MI ialts 

16ataliliai as LW. év i  mezt un  paraestsdiit i program al ap ji• aloft 

• emeinti smaysliere nemzeti forradalom Iffeibbfej1e3ztd341el. 

skrogramunk: 

:,izab%d„ ftiggolilen de semleges Mag,yad.rorestig. 

114,/ A paressii gigs  mothissige  41 elm izé g 4 a a ol go TO kisemberek 

leffeSeeeebimisseeen tifp144010110 ‚„4 *set  1 4  e demokrLA ikua 

lie/ A• elavvelf •mbar/ 	polltikai j•y* 	biztositaea• 

4./  Amagyar Zcirts4gi élet ku1esk4rddiakelk 	uteilöguzoustigot latrijuk de 

as a yrogramunk, hogy a varbsztstig ia as eslos  nemzet  érdekeirt k 

101110411411Aen rendezzfik a sesőgasd a edg 	Diatoms% I a ssék a kill 

144ittu1ajtionon 	esabnd s 	seezZgecze6sig. ,.mely INNitse.  

lel a magyar paraszti hagyomin,yoknak de a magyar vild ad (At slip* 

nak... 

itleigi.ere :'zervező bizoltsszg felhlvja a ben:sit Paraelrepirt vela-

%Ninny 	 rv a zet4nek vase:, Ait 4s t bz,-; ail. hew azonnal alakit s4k 

g 	t lot 4n as asp sze rv ez et el A belipi e wilatkes a* ks 1 

10'vetkező napokban ei jut t juk. 

zdviedrhelyen es 11401glenes megye i ds v6rosi pirerthelyiség: Kossuth 

% j os.u•13.sz. Adrolyi bids/. bovembar 1 -én itt a pirt aUktieés4t  meg- 
/g5/ 

 

( 	imi 95/Trheiyi lieumeti Uistft.6 november 1 ,- i A irikl. 1 .1..j :i sz:v age 
L: 10.ez.fUggelék. 
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mint litjuk, saw a riggetlen Kitcazcaptirt, sem a 1100110111 Parasstp42.1 

progrtimj4biln sze sincs a szocializmus 	 kla marintulajdonon 

szabod, 8n#1116 saadgpadfastigs .  fis "• nemzeti forradalem  toe  l bfej-

leszufse" 14nyeg4ben a  kapitalizmus győzelmét  jelentette Vasa. A prog-

ram a kiseer_bereket a bile esseintulajd on védelasivel lasaaageglit41. 414 

akkor olfan tt;rsadaissi rendel toptolt, anglarbilli a  kis 11041M11144141111* 

nal lendelkezők ttimarivel menlek 1Pnvre. 

A 3zoci4L5emokrata ioirt megalakul / sa 4s tuvckenysége. 

A 3110c itildemekrAta 14rtot irdei 	szervezte. A pf!rt ideiglenes 

intéző bizott sttga november 1-4n alskult wig a Zrinli utcai pirtektatf5k 

. z4bark• Tagjai: Bane %Amos kisiparos, .7uh,rtsz 441 tiszt-viselő 48 Yiss 

ay. polgArmetner volttlk. ikaga ir41411 a vir4ui intéző bizottaisoir nam 

volt tagja, nyilv4n glacial vagy °regal/0e vaaatás4gben kivn1 funkeibt 

kapni. !:ssz of ogt5 pros:MOO • 3zooi41dOseltrata rt  nem tote kt3eZé s  de 

tirdei 	v61ern4ziy3 tAlakjitn air lAtiuk, hogy a jouboluali szoo141ae- 

mokrficia  utját kivitntik jlirni. A "hal  adel polgfixi eemokrficia", tehit a 

kapitalizmus viszonyai knzInt, parlamenti medsaerekk•l akt,rtak dolgozni. 

Litiluk, hogs linsi a mmzerti bizottsigbLai  végzett 	 '343zeknti1e 

a rtrt azervazdediel. Ieracesit 	budaPliellt. a maki, a szegedi, szentesi 

utja t u skod ik •rel.  hanem visilzheljr1 Sevoikenysége is. lirdei oktA bar 

31-4n, mint 4 ritime•ll bizelteig egylk tagja 4s mint a filoc141dereokrata 

'rt c. k lapviselője, c;A1148en leSpett 1151 a liérleggydrban, a h risnya-

g,t4rban 4s a G4pjavit6 V411alatnitl• ilsokillt a gA114seket mindenutt a 

sankiellallie oak szervezt4k msg. Mil 	14r sai az iizembe érve, eli5 zr  

viisOkozIdtak,  a  ezutfin iz isszehivott &Risen irdel sz6nokolt. blind a 

h4rom tizemben kb. ug;:.nazt mondta al. Mai Deszkidnek linyege as volt, 

hog a foroulat 4v6vel nee tr.% chic*. IIMMIllik scy mgeodpeion,vi bizalmat non 

előlegezett. Nijelenteate, higy  a azociildamoxviciu ujjidledt, hogy as 

egyesUlést semmisnek i.kinti,  mart sz..:rivats 	.izoovildemokritta itirb 
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nevi v‘goititstie el iftilidnelemforoallA fel mistt az orsitatatms.  1  1411 veil. 

15,14nek 7.411hly Anna isimerl • el, a kommuni.;14kka1 ilemeime MUMS 

voltak, putkAnyoknak nevezte th3 megfenyegette őkot• rabbet skint 

• zi mondta: "Aki 	a tiszta lapphl 1aktik4zni 	 set figrellies+ 

t etjUk, hugy korAblei c3elekm6nyelt t4b14r61 vegvtintakint V5rn1itik 

is ha kortiebi ill4e;ontj4boz •LenoSekenyarodik, a lettlelt anyagot 

és osekdri is elelni fag.' 

Iridsi hozeitj‘rull annex a légkörnek ktalatt1444oz, hogy h valaki a 

munleisaveiraszt hatalom, a prolatárdiktaltura mellett ,:art sztrini, art 

b61,y eezttik de me gfenyegették. 

AS 11113inforraohlom egyó 

tenitekből litthatd, bogy a ktildisb8ző portok nee alu1r€51, honem 

ssf$1 azervesődnek ojii.  Á  ittrosi ideiglenes inidső biz Atie4gokat lc% re  
hosst ,lk, de altapazervozetelk még nem voltaic. azért arr ,  sea voltak 

hogy ntwy trmeget mozeJitsanak. ezért, sz ellenrorraktaoti 

a ttsisegek mozesitstea cili4b61 eledsorban m4e szervekre I Amhsekodott. 

.Olyanokra,  amelyek sir Itimegbefolviist ezereztek.  Igy az értelmis4g 63 

diiikifjusag ktiztitt, főkdkpen a Galyasi de Aoldvay 41tal 1;zervezett 

oometsit cooport. t oibbi a  didkpor Lemont mlikedlitIle 

as  iisteleilségiek kNzUl  eye  a petiagAggusok 	okt6bOr 2ő-zin ostromoltik 

a p•dagolgua PizakezerveL'A vezetC,J4t, bogy a nevelők killtin koszoruzzlk 

meg a Kossuth szobrot, de  tervüket  a  eie6yet tango ortetdai e8zt61;  a nidg 

nem h•lyeselte  é s  igy a kvszoruZia (timer/tat. Az elienforradalmirok noon- 
ban *gyre b4Irabban 14klek fel itt 	toktóber végfin elt4volitoll4k 

kommunista pedag6gusokftt, a kommunistu igazga1e5kat levilltattik 6 e nem 

akaridk befog:-, dni maguk kned a ptirv (Ls 	appartilusisib61 kik•riilt kommu- 

Taste podaegusokat 31m. t,rte5ber :a,14.én  az ellenforradalom ujabb vezető 

/94/  IM  Csongr4d niegrel P6oszt41,y, idézett irnt 
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swerve inn leitre 4s migalskult a pedagegusok un• forged-alga biastestip 

finnek vezet%e PeL•val Sindor, Győrffy B41a 4s dbert poillagism• 

sok  voltak.  

gyUltieen, ahol a t•svadalmi bizottsilgot elsgviilaszloottik, ads nyt1 in  

4s szervezett en 412"e1fog1ai1pk a kommunista pedag6glItvi..1 1,sclugrigu-

sokka1 Iniemben• Az e1e446 kijelentetIe t  hagy a volt fankoloniriso ye-

•airogusoft olt5z8n1ittht 1.0.4kwigus 411isotrat, mire knzbekitablataki 
/97f 

X 
 

$ibm 	 keesur I et a pedoweissokiraP 

Son' SAW* 	alAnos /aka], al iguzgettill 4111 OaSitertleat 

tiniirnő* Nara 	 ki erről az öslisikesistral, 	z1  kossunis- 

bik• X019011411•41k 110■411114 "a 3zaoF!d v 14egyakoritis" bevezetiat s  /ennek 

Lényege  a if dielező 	 vo 11/, az erase nyelvtesit4a 101e1esi 

me gsztintet ését • sátliny t enttirg,y anyagiusak 8643041$.1144 1 de a k ommunis 

UZ01145k 1 e 	delit • 

p•do..p.Agua Illeekessar nyillan szervezte az ellenforrooallitt Stilt 
z4szlcialja1, amelyet november 2-ein fml 	0147141111111114** 	 114411 

Beloval And*r  esz e h ivt 61, a tr, rtallikellitII pedagdgmeekai • vatatelliar 

130-100.an jelentek meg. Belovai 14tOrteitille 	 how 

t4rgyalt stistonal paranosnokstigval a felfogyverkeviern 65 kollesdit a 

gyaleorlati teendők v4grehe.ji4s4ra hivta nssze. 	r4szletk4rdiggk *he• 

14z4s4 ra stigis kényttlilabk 	toot sir  b tagu oiskittstigot 

laktanyibs. A gyülés knzben attain ,-Aes telefonon tizent belovaimak, 

hogy  ne tudja  it kezdjen  z  Neszejtttt ifjusággal, esirt kn.% °rail, 12611 

lAtdarigueokall k4rt Wawa me114, akik •411a1j4k az if justig kiképz434% és 

irEinyittielh• ties ..ajos peciug6gus v411alkozot1 	feladatra. .'].mondta, 

tame 	 főhaonair, 1í Wt.: ado t v olt 	orosz fronton, tome r a 

.4zvjet Itadaorailet. Azonnta. ea 13 (lent 	..vihoz. A szemtanuk vita 

emlékezéss szerialk a 471116a Ilieztvetőiriek nagy 1.6see nea értett earn • 

/."7/ Licaongv.41 ist E,yel 1101,11104I. 31-5834/1io57.6z. rt3, II•katet. 
$i) • old al. 
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szovjet  totan4 silent timedAs gondolutAval. Tóth riroly sishoinctici piodagiS• 

gue lzt rim is mondta. A jebboldall érsolaal pedas/Lguaos. ftiltem,  hogy  es 

hangalat  lesz urri •1411M • gyUlé•en, mart Nacho: Lajos szontlicolat mew‚  

411ett a budapesti Sfjuszig hősi•isafigártil. haresiszetigérul. 6.1je1eatattill. 

hogy  Ő  isóg  *spit 4* *per:lace 4letkA is *ayes feliadosni z  tiojtíctir Szutia 

Aranyoma A gooton viwtit fel, aicl isitejtette, tic& 	tna persncanekliel 

man bizik 48) as ell ghillie voszetőj6neir Avara Brunó salt iherthysta 

kari aziamdost javasolta. 

A eziii 14 • V 4atin ivet icorő stoic. ms•lyeli week irtsk 	MISR milialtik a 
feayv)raa ezolgilatot. *Iva as dt64111bisotts4g a xatonal paranestu*Sistil 

addig ncri jött Sissza, zIn4ki  hasemeali• Itsiallspodtat azonO6n, ilogg 
telaaegaliia 146pontj4.1.61 4ft5olted fogjAk /Pk*, 

Moldvey Op') zi3 	ALcolin ya 0164* 040 sotAtjm y  hogs azok as thi•lizitillis 

akik  as alleatorradalam eassal al3t4140101 voltat, wait triraatttal 

sidac.ttit bsitapozo.16dtaz as silent orr ktdalosi sairvestiatibe, ay sic or latl Ir 

tisius is. Ilticus eozno  at  Allitettika bli, as 14as:46 itikódz 4 sáro lair ,  
volt  3zdic a4i. mart a  illető ;.)eciagliguiric sdigalitzet a a eriaarte 	ettAilit 

5ket. AttS2 tartott, boa tuAtitiArksiaból a fogyvitrowil last teznalc moo 
gaicb an . A dy334S lefoly4Slio mint Id ttuic. qk  az •llenkosőjfit bizo:Aj itja. 

Ha  val,lban 	 volna a iiyarakeicért a diitaa egóeseitigiaeic, épadipiic 

1110401riSfinaic Isajob suidja nets, eau .zatmul kisi.)atis• volt, khn i *ay il Settle 
Si IC *net% vela* tflaiic venal a fogyvereicat. 

A isurikistanitoligiC t °voiles:1y awl. 
0 0• • 11,4M 01040#41 	 4.10**04000,00 

A munit4soir kdrtSben sz sllenforradnIcat fő  szervez6S, as satori suracilleash4ciailt 
voltaic. A iseink4stits4estir 14trehozik"rA saLt o4tóber 23-a alitt le Vita 
**UV,* V4mirhrelysn. t rauraistandoetis 16.trehozánac 4undolata drisasiban 

it•bao lehetett voloo, mart a niuniC.aut, t jo,:bar4 be lei,etatt volua silent as 

Sass vezet4s4b 3. AZ 411 anforradalms sistt Litrejcitt sua.:.istanaosrAc azonban  
iroaqataoin a:A a °Alt tiztag sag* 0,14. isuctica &t s 11S01 rilltak a szo- 
olalizanue talajin, banera as ailenforgetialois eazsjael voltaic. A aura tetanu- 
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emokat 111$ 	enfor tad EL 1 cot a reel ziaalIMMill 	Baja, szolaiiiittba 

totta,  b*am osuLn a munic,etan-,osok taijaiaak lisasatitelébea mutatkozol 

migle  banes főleg azok  tevditaységében. 

AsomkiistsmAesokban ••anta as alitenforrattalms blvi mallet% keemanistik 

is r4estratteke 4 pirt igyetesott a muraietaatesokbau pozlolókat sser•zni 

bogy az essisiayeket befolyi eolni tudja .  Az ellenior rsoalomnak icor tné.g 

nem volt •lie tempt abboat  hogy a tommunletikat cumin ti ' a 	1szor1twz 

Sz6rt az •llerforradalmArsk teacloths!' area tössokeiltekt hog/ a nun 

co vezottisfit blztoeltoik a maguk estiatize. 1401661) a lottdbb tizemben ujJ4 4  

elakttottiik a munti staaAcsok at ős azokat o 	k mat vatax hajlanalik fatettiti 
miködni  az  ellenterradalamal. 141Ni1tettAr mint erflikaidstikatil.Á komamaii 

t4t4WOU1 nokun ezt be ea. airtilk. Winos látva, bogy kemmualsta saind&co-

kat egriltalin nee tudnak  Arv4nyre juttatni, otthallYtik a sunkistarstioset, 

smakistantioack vozetr;ae az esetek tu1nyome5 többsthOben azok assébm 

lea. &kilt timagatata vz ell sr forradsleato VA sir/at:ayes Si k eaS ettő 1 fogva 

as allesterrebalas •Zollrei voltaic, As slab-  *anti startiozok arast:)ber 26-4 

Litrojóttglis  "alma, Tejipari *Waist, Hari ....gryagLyr, GÓDjavitó 

stb./ Nevaibitt 1•Are cis 2•4rs petite mix at`,izeLeit tdbbiaglibsa megalakultak. 

I .. *silk sigee•  holy talid!vi munkietarviou t civic sly 	kii1312 oglaik oz zunk 

aert ossilaly elttirőssal. 	amskiatanaOsedi uayeasst keUrze almondaril. 

'A kb veleta's% b  tehet  t ‚qv& any sót 	b sasetegialmi I 

A 11111111k4 staMosak elt.volitiettAk as ilzrenek As hivatal* kommuni eta ve.zetőit. 

Erre pdldit saint, mir.dmn fisesiből lehetne ichizril. De noil..c sale vozetet et, ha. 

nem több  helyen egyezaril Inlisktietilltat is ;:lt.volitut,tak, i?1, A v.-;.g6hidr61 
Topftez retvfl.nt rtz4rt boomitettAk alp mart előzőleg a Kutasi -uti :Alma las• 

dfltrgbiln pirttitir volt. TfAxAos itudort Etzzal as sindos.cal", hogy s a Rikoei 
rezeim hii klezolglója volt*.  A suru6stell4eeOlt seegsz,intottkik a Udrabbeir01141111 

is id5b4rt vezettek be, 3zos141is deessigiit tisve e,,,elték a bératet tie oft* 
entettigt a aunkurLaha allasrillitst se% 616 alma Its igyoceztek ai early et ni azokat 
mmnk4e0kat, akik as •semAayek alakulAsInsk tövibbi kAvetkossegpsit, as' 

nanforracialsa s'iljsit 124113 lAillik. A auraiistarrioeca stsgszerveztfik a vörci• 
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gal llagsk. a ntilitöstir sas-Igi climax sk levételt as iseg•SSMAINWistit, a vőrtit 

• leliptdaSt• Uy-kAt Lizenban, mint pl. a 04pjefeStd 111611alatnAl  is  

Oaptig sent* , be& a Lenin kis ssokrocat is  0 sosItort4k, Lenin, *Atli% 

Mani 411 	ativnit pedig •légottik. k ounkitstaitiOsOk essrvezlék a td• 

net - sox azor fenyelietieskycel is • a itillenb6OS tolvonulasokra, tlintst6- 

s-v.r a. /Pl. *titer 10.4n, nov406414' 104n, deoembas 14J- rin stb./ Nolrernber 

e I sj 4n a twaitoi *taut° salt is az or esstaas ugyn es a t u s z1őa1joj' at k 

a ssovjat Osapatok alien* a  tagoki.t flasher)  ők  tobor oxtail. j aiantgaső• 

ket ők visegiltit see politikai alkalsiassag szervontja061, Ifiktini holy ea 
imatItalten iv.tsUs.t foetus tak *1, astelyok lényo,6lben azonosak voltuk 

as ovt5ber 27•4n slfogad ott vet 014 sekital 

1956. okt ,ib ■sr 30.r a ti ssseisivtik a munic .A.staniO8OAC a1ILÖkt  Si ri yár. i. 

kimondtak  a wizard sualtrietani*os olnáki tuakxos,uti,k Stsgalaktalistits 

tagjai  also sorbem  a  *unka  stam. °soak elaókels Voltais• liegtalaistottik avaroi 

aunstanrias e1n8ki tana084,riak niatate 414114111040‘ 14•11 SWUM 141411 as 

amok, a  tagok kösött Gy or ty as 3j..nd or volt ni Vie SO illaSfe span. 

as a kdaporiti szarv a killatibtisif sissmozdulLookat istayitol.ta. Kapcsolatot 

tartott a eseg.nli, sőt a budapesti munkristana.oesal is is zAtmutatrisaik 

alapján ‚serve:As a e zt.t.  jicuicht • t 4iteték visc et,. asset IL itio ar; znat6 ste5e* - 

ban, hogy a sztiq,jkok hateken 	fiesta& tertottak irk/Arno ly en s. Nag as 

ellenforradalmi ter rorját triv 1 Jel  t  &At. and* Rack a munkailit OM inert& 

dolgozni, akik noel 4rtettek eay tit a aztrJkkal AsLisoileo ktvUi ak tb  

30-s uVrt kavesabb munW et tudtLk sologisitani. Sint asiizernan beadl e  alert 

a munkiisok gy visse, ha osEtt 	Ate, otthagyta  i  tiotatéat  a hazamant. 

plgr auk, 	tevt;:k day wig% 
411,4■ 0011 go 

 

• 

 

A  dolgozó pitrasztoic körében  as allentorrudalomnak jával sisab bizlea, volt ;  
mint amir• ezorvez(A. 	4altottak •  A part‘sztok ss.:intottaic, vetettsk, t;',r 

oi r osbZ 	rk flPző r ‚leaver es all fo rradalmir ok eat saes. illegospogettók 	et•  
A pseasztok • sonig a few/ v er as ty-- .414:Rk gatitsdélkodtak• abbabagyilliat a wise 

azonban ujra fol,yttittAlt •  A korafiny a isseasite4g fő s4relallit 
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arvosolta, keeezintett• a lidaditat, az 1956-os tagollt4ist (irv4nyte1tsn1tet.- 

t a. VA jet  vetett  a termolő ase vettc. ez et I mosgalomban ()do vetett hiblikmuc• 

A paraeztaig /4myogében nam is flr art telibet is fclleg a riagybIrtetrand ez se 
vissuilistimAtól tartott. alndaa hidigAtirASta, nyugalomra tdastette 

a parasatakset. Ugyanakkor see lohot azt illitani, bogy az allenterrada-

lonmax nee volt sosillysn hottest a  dolgozó perassteigra, boa a paraszt* 

közdtt nem akadtAk s 	timeaatt61 az ellenfarradaleato A parazztok kdall 

szervezetten a Negetian Elegazdepirtba tönerillt kuliirdt 44mo4tRil. A Ne-

gation Kisgazdaydrtben, mint smlitettilk,  gyorsan lgyakesett rendezni so• 

rajt  s  aktivisFilni tagWeit. priraeztivirt 14nyasibso nem tu-d-ottyandelele. 

ne a 	bizrAtaAg Inegaletuliewil 6s a Gyatii fatal aegfegalmazott  pros- 

r 	mcgh rd qtfeflt414, 

Az ellenforradalme • érthetően letterailibbon  a  teraslőssevstatesistaa 40 

daiidaaksak ones tAnwAto As infant giaadhaF.,.sokbkin 	érsalltet6 

hagy kortibban sat eeStibtdella elanet vet** fel *mint jó ssmikelbstVe  

r3zeic oirtóber vie& 'At Is Utedisstik a zatuaistanginitelltato miettelonii0001 

tev &Loy e4ge nsayy ban exonoa Volt 1111 10%48 1 	atelkiletaaaaeakt4gri3.. Annul 

is laiLialb -1. 4,4 volt, mart isselkalli  Is a altaal Mitintitatemies elnölreage 

A irstssiekstt Állaat essag asiskistasaissisits •ladicakige oc táber',51• , :m a laa■ 

'nat. Slog d•ltga ss volt; bit, as lomistAit, nagruninuat, ,oarttlt4Art el-

boamilleik, A leilltett kommunlitltmak le vaAn bslil  al sallott 
altadaals torillat‘t, Ittig q mezőőrt Is  •ikUltittik, sort kamstalata volt. Never. 
bat 44•41a /milli a halletaat 4141tveestilyea taiyasatilaira télelgiabin Óriallkoa 

Lott. ire* SAndor fogatee e14jettO a gAzdasigliaa livó  vörös zdes16Aat, 
• 

°yowl listlor  as elpitő ose)ort egyik dolgoz:Jja podia latertil • Weds call-
lagoicat de tneaszarvazte  r  yut1 r641ok far *walla aittsalsaic 

fat. A ezekszervez,t1 elnoicöt  ugyan na L ltottak le, 4•  ttgreasztattóao  
hoof *politika mentesen* slikjdAt. devotee: 	ott  is xic)aztottiA a taw 
rarstet. 	eltoirAesel e  azinte ugyie es Urttint a többl 	gazdae‘• 
cokban 144, .1»asn as idjben sahat az ellenforradalom erőtelj osen szervez/Least 
Az illimi gazdasidelasso 
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A termelősiklveticesetekten as srők jobban kneiloaalattak• ToItak 01,Yan tare 

meltlezavetkezeteige smelyek 	az °stroll' et fis nos sigodtubc, hog as 

all  entorrndelem sedbentsa soraikat. iseken a help ekel non sservestek nano 

kista24.osot, vagy ha szerveztek is. Az oat* m6vioseel aaredt• A Vesetést 

soetartettik a aNial veset6t, flztrsijkok itt new voltaa. A tRgok esaatott*. 

vetettek, ssindössa• semi törtitott  hogy  as  13.yen teroelliesövetkesastekből 

nihAmyse ktlAptek, nakimer lunagositodót i'ddlit a tams*. *Art kis Wen tires-
Idoolivetkozatt volt 	a Mizell, . 

A terlaels;szdvstkssetek misik r6szeibsn a atanicastarkiosok megalakultak a 'hi -

lasztott vezetősig oa124, es negerQs1totte a tagalgot. Zdylk része fel 

tokarta  osztani  a kdsős gazdaságote a istialk i éie ragaszkodott a terms11540  

eadvetkeaethoze November 2ais pl. a Pet6ti terms14szdVeitketizetbea Stritila 

1st  hivtak amaze .; 	3 alder kulik szdrulaSikste 	tua 44$ Zattons ;Amos 

volt kupeo kszdartinyesh wire. 4.3zaz. kcivetelt42‘  8  tamrkelő tab Vetaszet vatoonk• 

nak sztiteSatitsit o  risstvevolc •lbaticrozták4,  hogy  a  'twos orksgseesi soak 

Wig nas,0 solitto  sala hetakarlidők tie iiimitesatj4k a teminyt. klogy a 

tormelőesiivetkeset *W4 ne stArndj on vezetőislig nélkalio  stank4i staio sot IA,. 

lasztottake  Amelynek te1a4ata a aur4ca iriknyitamo lett  volna. t, municistar6,00 
be term4szetesen bekerUlt JaC Modes io Katmai), Vitas s,  tit DivldbAsi 
SAndor kiveitelfivel  a  többi  munt4stsantss tee  SI  a iktitipsl sztine4kock kÖaül 
keralt  1 . 	seeerződdtt illatokat klosztottik  j  kiesiLiltek  az egrisz &jades 
vagyon me4tosstistras Az* a tritOk ezonban, aklk ragnsztodtak a teraelószd-

Vetkosothss, non itkekrVk a közös vagyon simitosataallt libro a ki3ái06k ostrAj. 
Itst szervestet, s otiazo, mekilminult, A tezeselő2s6vatk•zethoz rsgaosig446 ge 
aegfessitertt eaunkival delioztam o  bog as Ws" Li Minx assesnlisgic. A bare 
viias  as 1st% hogy  a  tesstaiSszdvetkezetek taajalmak askew és Vildterillete ag 

kent, de a termelősstivetkeeset fennmoradt. 

A Waal Itire terrae13szkivetkezet ft:tlesstlieit a közel  1a .z4 	 Iola,. 
tattioirs fiegedils Anne tag kbvetelts. liegeCis azt  a  vulAtea hitt terjOss.• 
tette, hogy a POW* tesselőssdvetkeset eloWidt sairt  Lt' agy4n. mirlin40 



- 74 

*BOO* • keses 	gYor21 leleetztelli•',kilt Sk azzei érielt, hogy 

ass lehel a kestio i1lat'L1om4nyt folosslaat, marl tat az 	kink 

hitelből veytelk 48  s  hitelt sag nem fizették viszza, 	 az* vitla- 

szolta neki: "elaeni Avon% oda 	c1 4 81114." A hai0  ige az 	hogy 

144-en 9t; hold feld001 kilipIek a tormelősstiv•tkezetből, 27-en ;)odig 

tevAbb dolgoztak a Whillabin. 

Ttibb Mayen az e Lie nforrwiiom elérte céljit  68  zavalke1t,18 	'error- 

ra],  betel aszt;ssRi tkerL ezyes termelősztivetkezetek reloszlaI4ekt 

elérni. 

A )0 gtK bb példa azonban t-?rmelgiezvelkezeti mozgalom tile t képe sst;gét 

bizonyitja• A Sarmo1der'4vetkezeteket még  z ller.forratialom vibara 

sea tudt els4p6rai. 

A dolgoz6 parkszt.lig magaaartiakt kövs4gloistall betalyisollaieradase-

VsaAni az epyh4zi birlokokat vissizaknveltelő .iindszenty ismert beez4d 3 

is, 11014 bbit  as a  ktiriiitti4ny  is, hog,y a termelősziivetkezetekeen és 

&llama gazdasitgokatm mind sitrUbsen megjelentek indjiiket, tanyti.jukat 

vit3szakeirellelő kulttkok, volt 115 dbirtokosok• i-dtelus 'nos a  vIrosi 

an'ic s eiosdagaikilasigi oszt41,vinak vezes6ji agyeadis  után  Ewa 	ki  z et &Stow 

Itisokat, aseloan  a termelőlrzliveIkezeteket felsze i -totta 	i1.1%bicositott 

egykork kUlAtorsplik  és  V, loek Vias2.ead 	4-1.; n mentesitést kapott 

pl. Dolininy Je5zsof is, aki 	m1iy1 ftrat Jit,00r 

161  k1 hold kjilintSlcskiet, 1.0%-ko db lotmaaziiauai és 	per4r.,:1.e,ző garni- 

tur-it ICA etell vissza. loilmtny Jee.zsef 	hiros ternelőszdvatkezeti tag 

48 hirom kir(114116 elcitt relolvv. sta a tfilelestől kapoIl papirt• 

or 1ormelti320.3ve1kezefil tag k?izAlte Déktinn,yal, hogy meg kell igirnia 

a ielzszvil143 dMntésél. erre IPiktiny megkérte A iktLit, hogy a fikal ktSt 13z-

ze he, ha véglii irisszaadifik a vt1eVilest5131,  a  munkadij4t megfizeti.  e. 

ht  D4kflny croiris mKg4ának 4rezte a g,ytimeilcstSsi és oolgoztatni  akart  
henna. 
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Illiadebből 	bogy as •llenterradales ekitibor 31-eire a hateles 

birlokesisak 4rozte emit.  i  navel is virosi nemzeti bizoltsőtek sit 

•llantorradalon vd1 4 ainak •lőrise őkilekőben sozz 4 3i1arit tut:VIOL • •••• 
tf 

kietemiesok de a ti fei ratialmi bizelitsődpk. Valesint  i  dakParlanni Olga 

munkttellh, az értelata4 	1:14 i 311 	jeleeide rőszii, let a parses- 

tok tazonyes cso port jait  u,  eióserba» r'sZ1teen kulitkokal • 

libben us j6bn mIr  a  raci•r** erők is as •ilenforrattaletal tiisegoiltők. 

Az ellenf4rrau.lots ristrlmelsi vessioSi is 01 	hou 4 hal  1t 

Iv anti t 	seglaambeiti nos lone% sig a re. .,,Tv e re o orők a px. 	Taal al o 

seilell alma. 041,43. ttiztők igi ez‘..rt a hen...46'116g tle a renddredg megnyom. 

r'..$t is. A Art wove Di sottimigis 'Ital  141 roti ozott kat on al anic 3 re - 

osz 	orttiber 29- ig a f egyv area alakulat ok beostilet Is' hely t 

I aic„ k6azek i.Ltk a katesalianfiee allies on aran e 361 teLji1.in1. De a 

k;A on at itti::4; inett az iin.5 eivel 11,1 is ma ayarmeat a jobbra4e164nia foly sort a 

tia •gy-k4 mspon 	sciaan tivilltait as ellenf o rrac. „Aloe OM *Li rel. 

he ly őr gn41 de a mad őz a4n4La llonforraealstrek iiivossik a 
OWOroWi. 	 dpewooph4 4104e40 .. 01Pop  w asWili011W41114 480104,0011 411~04001.10,40.411040m 

ha's sliest. 
.... 411,1114* 

Sea Ardexteles 	 • begyan foist le mincleS• ,A nasals% i 0120113'g  

ellenforracialsőrsi nevi bisilsk abban, liogy a  renciaredget !nog tudpik nyer 

aktf( ber 30•ős kiss 	aki mint tioir email *It ilk az u.n• neat= tőr- 

s4gnek  let l parancenekto  javalsolta a rwidőredg 4iszerc•stieőt. Javuela- 

lit assail indokalta, bog a name% őr 	nem nicarrlak sz olgtilati* 1) el. 

jositeni a r6gt  rend 6re4ggill 	 41  i 	T stvn c eakhases 

bahivlik a 1nncho3 Tarnk ailint volt no rthyst re:A(411SW et di fol. 

rt4k, hogy a rendőreilignil 	 •ez ősz erepei •  I  tasieskestisre 

farUk 	i 1nt Igy  ostlikesik v 3 SS A: "'xi/x.8k 1 et yin és Klee Pa olt polo. 

fitrarme at fir engem • i eszahivt k 4 a e: :, ysmi et v411 og aitv a betalltlitei arr akartak 

x"b lrnl, hogy uqymond " rdegb ishat enberekből" „ a rflgi rend dr8kből, 8186 - 

sarbAtt k lest ek ből ofs polgtiri szem41 •ekből uj 3aze1'1e1r rendőrstigel 

illissak fol.  indket'en  annak 	ntizetnek acitak WI/Jo:116st, hog.), a jelen. 



Tendőrs 4 g nee segItiShat6e  a rival !token a rági időkből taPaemisla 

tom van, dem okoz tui nagy problimát asegrels16 Mazugev.its111 rendőrs‘g 

megszervez4qe.. 

Ilse 	 istvsin larv•  at volt, hvgy a g,,r.erige 	corcsa fő- 

hadnagy meghagyása mellett 	aki ior  a  virosi rendőrparancsnok hs- 

llysttas volt 	2t3r 241/verb biszák a rendőrsdget. 

tigyanakkor a istIrliggyáriak Menus Istitint axartik megtenni randárparanc3. 

noknakc• kiss 	tbrilint előiteles utegues041411 	wav•abor lemén 

dr. Onus !Avis, dr. TOrek 3ziiint, r• 	 Dezső, dr. Vexes 
tncirAs  é s  dr• Dolet, Zollin volt hozthysta lendőrtisztek telmentok a ta-

nácskiz ra• javel Kiss Ail soklig viravot; mf*ifs, csak dr• iblnus Ist-

v án Is or. litif8k Bálint  maradi  ott, akivd1 a Vibbiek 34r1d4i51ten Bev 

rizenték 'Kiss r41.na,k,,hoey nos vállalnak sawn aserupt a rendőrselg knte• 

oen. 

Kiss Al eForettirtett ezzel 6s kelte veltik, hog/  majd  któbb oislootti 

Őket.  z  ezonbtn nets 'wilt ozuksfig4ss4, Ravel a 'tiros/ kapitányteigon 

oktAber 30-án steralakult a f enoőrsiSs ' forrajaist bisottortgaw• 1186 te- 

• ékerlysige az volt, hogy as #1411••• tit:stoke% eli)ocaáto.tz3t, majd  később  

• Ogyettaktidve a honv4ds4.41 lolvd sllenforrudalmirokkal letart6zt51- 

ts,.  Á  rendőre"  ketoliktfbel. •lbOoshottik • komonialla tiost•kot 4 
iszthelyett awoke*. 111kU1 at 4k Pilde el Yerstio Wain agy al, Mattis sv 

tibaciLagyote iiiskoici  Lajos  hadnagyol, Kiss Siindor tbrzsarmessert t  Yis• 

Ger gy Virss':Itiestert s  Yovs islivio lerssősseesiert 48 Illissixes LAO. 
Imrssőrse et art. 

A roncidrodg ilforr aii lazotts4ensk asigalakulitss utitn Feller Isivia sod-

satios •sset‘sável kLi cl 75't t őir plant a Itttroax  nemzett  bizot sághoz, k6zti1ve 

vele az 6361142 t énycit ás latevte 	fogacialfeat. kovember 2-4n a nesse-; - 

/98/ Csongrád mereiVőolzt 1 - 8  71-5134/1957.3s. tra.i,  U.  keilel e  
• did L41. 
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paraaeanoyceigit latlhola latein főhadnagj 43 Vask6 Anorías vetti k  1. 

kladvu a  Gorcsa-fili oasetda *ask aviaries volt. 

rondőre‘ggel mfajdnem egyidlejtilag 4111 11 a 1,ely1 horru-iostSg  S.  

alottette s  bogy a nonv4oNig Doled ve2.t:tiso 	 vtie4rbelyi vs- 

noteket msgSsi rta, bogy as ulasitioskfle Monza SEIrcrely *kart hons4dolosi 

atiniantertill kgpItk, akiről as' gondolt4k, beg a  girt ellasiliisal sze-

rint j4r el. 111114zkedf5sei1 - ha kifikedtisael is • •lf•gatedke  a  IfellaPes-

11 •seeillyok oaiaida hosisijiraltak as oared jobbralolAd4ssihoz, v4gul 

A it( eirliely 	redn61 ingudeSiSli lax ix oziat lzilhattunicm4r  ekkor  le, 

ikor a 	°pat arst'v s aunkipirdl oat sad• & aS irrinyzat •gyre inkabb 

'rv4nyeaUlt  az  ezred eg4as vozoiástbas is. 	•:ittrioska Gergeiy...3Z 1b4stu1os 

lti k4pvi3a1t capper', 	alientorradaloweal szerab3n t ii4 ,-irozett s  ks- 

minty to11 4p4st P,v•lelte. UKyalakkor 	Jőzsei ernaey a oikitgalidal, 

lavirottgai politika i.ive  volt.  itzs Vibb  tény iguzoljs• .emooka szEiSea. 

dos kOvetelle pl. Vial B4la latart6ertatimile Kreiy ernaey azonoaa selg 

aticl , or is tetrusit Visivel„ fisikor 	*kit dbar 28 -4n arra saffilllatta 

Kirdlyt, hog, az esred Etlljon  t  ez  ellenforradalom 	 Oktőbor 

az zrod Kir4ly vezelife4vel heitr4lni kezdett ti $  vdstil belehAtrtili 

az elle nf rAct *Ion  karjaiba.  Alas wan lasult 	 homey kapc solet 

a vfkleSkaa kometuni el a  tiez1kke1, ugy erő88dCit az ellenforrtnalow  szer-

oftaSizelip liak6val • It•rtésezal. Sakuseal sib. 

Tudjuk, hogy okt6bor 29-4n a megalakult naaseti bizettedgea TM* lalvsta 
bejelentett e  a Kali onalbanik  i  fllok SzUnti ajt• Kaatilli elk soak egy UaiSe vat 
lsitra as ell iinfor rad 	k onal 1..,nc a 4141461411agliSdigs 

A kSISItstIMM4e • Issg•ziintetées awe oktinit eak41111TOS is1114Skid4 a vslt se 

tagjetnak te5bOviiga nos &Inlet* e kdrd4sban. Tt, bbon u3os(gb6/., vac,  4pisn 

lolefonon 4r1oollitekarről, boxy a  koni'iancs nets ill 68360 it5bb4. azaa 

arigas dal 



A kaionalpar'cs me stintetése Hz ellonforradalom szervezőit Ault at la, 

tevékenységre earkalta. 49-An Lertész Lezső orvos fótaanagyro  eat addig 

CSEtk megkiseireito  fegyver e3 uton a hatalom itvitolit hely- 

őrségben. cash 	4,3vez ,3t6vel bAlta meg tarvét s  akt  I/ 

hagy ;40.44 •mber% toborus 	terv vt.g,eihajtitra. Eertefers e fogyv•res 

csoporttal fel akart mehni 	paranosnoicaligra g  hogy aZ szred paranosnoka- 

it istartfiztassm• 	akarta venni 	ezred vezeVisét, 	 meg akar- 

ta sze reasni,  k» 	a kommuni to a ,),.‘r c okok helyett ‚oi'si v 41assza- 

nak. 3zilyaléka fazfris nem 	 morl 29-én még Cash telyin őrvezető 

nom tudoil e célra •l•gande •mbert megnyerni. Később mir nem is volt 

erre sziikség, mart larttly őrnagy Iil1t 4s a kommunista lisztek nag,y-

részót fogyveres zendillés nélkiil is elt4voli1hatim• 

Okteber 3O-Lin uéluttin a i:.•uvt;Oelmi alinisztériumb61 aligeir*- ezett a is‘ranos 

az u.n. forrudalmi katonai tawica magiAlasztra• * par ancsrtil a sze-

te4lyi A1lon4ny  Igen grorsan tuooevist szerzett. A aaakactia a honvioság• 

női ekkor mir telphe vsl. Remény harc kozdtWtt a ktizvélemény mignyo-

réséérv• 	kAemunist4k 	ia azt 	célt tazték ci,  hogy a forradolmi 

ktonai tanclba szil4ro 3ellomil kommunistatiszoket 4s katonrikal 

[asszanak be. íen Piradosott <34,moska Gergely szAstacios, illyé lave sz4- 

zaoos 49 Szetheriri Gyula főhadnagy vez:ttiw:vel tnbb kommunista %test. 

r. urt aS is Bake v iszt..nt Lizon dol o;ozii taco  bogy a "fox Tad Lame k.:LonaS 	IIPP 

ba" t:tz ellentorra/mat olmogattl tiaztek kerilljensk be. gész Clje 1 folorl 

a névsorok 	 ?kW két névsort is ismer -tetet• 1irly eirriatiy• 

gyal. X1rAly okkor Iwir nem JrinoskCikkal,  hanem Itf.akeval és iert63szol. 

teirgyall, bir tdltik is félt • JLake fíxi 3n Bs:1.2114os a tilrzs főni5ke volt, 

igy tormészetesen fool tud ott lépni paranc:looki tekintélyével is. Amikor 

INErs .34nos főhadnagy  egy mttsik iit4t llitot ssze s  ilak6 olőszlir figyel. 

sieSI tle (51 s, !Baja walkor 111a , iiogY az r igissZkodik 411deponljiihoz, 
rancsot 4Jt1 neki, hog/ manjon ki és vagye (it a ny omoa őit. Igy Min 

am V 0'1101 kilt, észI  B 	1OfltFflC 9 mugviilasztrilinak 	41bies it d b ea • 



• la a 

Make  •zutAn eaj.v. névsort% *orjossieflti a tthollottiosok  di  lesOorm 

ség kOr4lien. 

111•161$ rill4rnink  as  •ilootorreal.miall kstoostsodos toviksmysiglnsk issore 

toldairos  ki toll tirni a ilsollItslyotisosk 	sitortoz•tt witilésreto  

aamly előkizzitet*e 43 til.deitilleto a t'forratialmi" katenalanies megvilatme 

timit is. A  gyiL4ikaB voli a oilja. Maw a Iiisatholyettesek Viwiti nogg 

a istontawacs mogvilass*Aso olihrt megnserpik aa •llenforsatislam 8st4mirsi 

/Omsk árdekdlies Is000r !Orono. Csurka, Kart' 4a Unya.dtinolci lerzsőrmea-

lierek rnegkezdték sze:-..-veant a Wiest. akkor air maiban vilattlik a WOO 

.zőzwos 1Sa1 ktildtsvt DV SOX' is. kiég sanap, sittileor 30•13tn Bodor, 

thyudtineki s chini1Viraskremeterelt telKerest6k a v!roablAn Vizi 

Ura  aaert volt saqif94g(lk, more tertettak 	hogy acyrészt rendszer 

•1141141116 el5erVeaked6 sé 	ar6 sat Horeilli Lajas  *bts.4t&ie z ellenf or- 

rkdaltei *Mid•  stall lelartAzirrepik dkete 	 ass% ktfrllik„ :logy ha 

bekdveIkeltne, szervezzen zuzFeletat  k  Babidi 3tkz.Azt is larték, 

Vigyen rtiszt a ttsztheiyett net gytilásan 4a a forredalmi katonata-

n 	vilasztic ryaldsen s  mart tiltek, iwgy  forradalmi  flak Vertans k 

tsbbsdgbe. vial tangiest/mean reegig4rde a segileidigOli• A tieathe174111104,  

sek eauttin  kétszer  is folkeresttik 	árnagrat • telkdrték, hogy  vela 

g.yen rdszt gyUlésriknn•  Á  parencenek Stern tot% It4,44Uknek. 

okl6ber :/.11.4111 reggel 7 őrkor teogkosideirt Kyiildsen lioria/a 141;;ou now • 
.. 

őrmester oessidibom leistaailotta Kirilyt, k.,)gy 1.,,,. 61413,4 8  tdnic. gaint fool) 

lautim timeadtm a ptirlol, kit •telin J4no8xs. saizados, poliiliwr hel,i ofile* 

levalitiskt 4e a  oliliket 1181nek •advolltimfte .z ezreden beitil ez 

volt as (ale nfor red alleez sled asilli imiludima el politikai  tisztek,  a pirt 

4 8 a Priklalldrhelelele  ellen.  .', rcflUo vdgere adairkezett Jinoska in4za-

cp 8 is. rirdli 1 -5e5ite Agroskóvt.1, he a L g.Yalda ba 6 elboes416184ia1 

f•glalk•sik 411 ki akarta 10.11.deni. Um 	hozzi abort az61n 1 s  de nom 

hallgstiak msg. ?Aril,  • polititol Mayettessk •1144441464t nem uuni- 

tart s  cisagat  mindeme szatil 4reelt e  hogy ehhez meti •ino• jogs,. 
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Vie*lked41110 • 11  t•rrLu 	kr-IonaitArAce • ttlti ssi 	 /vinyl mete 

beltii• As ellenfor rat. alera (14.d1114n fl11e. 	ast ek é 1182 44nel114i week JAI:CZ 

hoc, a piirtelir4almuzii,ssiddeeitirt senkinek blittlOcistsa new lehel. 

A forraoaliti katenalan4c s vilaszlisAra ektőber SI•tin rzgi el 8 Au* or 

kertill oar.  ei  Ky1114sett melentek Vizi Bila da 	 drnagy 

Visit ugy o1z6ltu, Rant 	furradt,irai ifjuvis ittiptieelőj4t. 	ess- 

lott4ksz eir84gbe is, pedig nizote riappal eze1611 rntg frtenadaissal 

fenyegetie z zredet• Ladies hadnug. mocit a nyak‘bu burial Vizinek de 

csőkolgatts. kind.* lelkeeitolte as ellotzforrada.matirekatt•  Á  1egAnys4g 

nag, vises m•gh8kkent •ldestir, de a Vass6211440 air jelezték  mindenki  

esimpTra t  bogy Hz esredisParancsnoki:val egyUti 

Karidaa Ditta6 aki divSaa 4,ja1 1E46011 beszeSdgre, feles611144. 

s'bhn tligkerts, bogy 	kagyareroSijon e4pi hatslom lett volt* da 

kijoierittrrte. bogy •mest tesszak as *led SASeaket, hew ndilhatalom 

le Ayemi. ecrte ot ell e sz ezred ceatlekizittail az entinforradalorshoz. Knve• 

l elte,  bogy Jtinoaktiii tia a itolitikai t iosteket tkivolitelik el a hadsereg-

161, mivel 	ugYmonel 	 *sok "r4icosistlik, szt4linistike" Kifejtetze, hogy 

Magyftrores4gon Okt Derben nem allenforradelom,  hanem  forradelom kezdő-

dmtt• izrede oktfter ;43-a 4s Neon katlt tev4kenys4g411 itlitálte• Za 

Irmo kornAnydről as volt a vileminye, bogy ha iig4retd1 nos li•ljeeiten4„ 

feigyv4zrel is amembesellnak vole, edits vidsc.nt listmogatjik. Á esevjeV 

csupatok ellosi  fegyveres  Lux o mellett is 4114,st foglalt. Eertdas teMi 

Vint 5rfeliesito vidlkdl lemertette 	ei.lenforracialmi  terveit.  hezsci- 

sz614se, megasabin as swiss gyii1.63 atonal t;t hahgultAiii • teligkeny &del. 
A Viblai tt1yzels16 ljljzt  hozz(82,614siban Lila *salsa as gland te jig  a az  

mondottekek.  i 	ryfiltg eS0mOrti azinhelyitá vat annax, ogyw igagacitilk 
oast Filyukut 

meg 	liestek ametsimsetesti, peirtjukat 	hitz4jukali i, hogia.n its  

dru16vi. itAan a gyUl4sen Gulyd4r 3inder drnagf, 	af4ent sax m,az sk 1 

ezrei  Pavane nook a usi horthysta rendfokosat .11 eiJ.t oil  egyen  ruil4b an 

jelent tee. As drde116dt5Icnek kijelentette, klugay ez 	zandrukozbil 
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less •zutrin érvényben. Vizi béla hozzászeliaiban figyelmezIette az egy-

begytilteket , hogy a vf °Traci alga l  kilt on 	" megbizhate iszt eke' 

v.-,lasszanak be. „saliva javarsolia, 	Mal kerábban kapomeglatitillet• 

S. K Oil AC B  i 8% 	r 6 h fed near elliannin 'duet 411$112.$ w2estv6r, mejltild 

lebukotlakais e• verést vs hogy József 	emlőkősek 	 If] 

J88 legyen, irsaerlelte az urazágoa Légoltalmi iarancsnokeig 

mely szerint • elteejet eliastatelekt megttinva.1 44, ha ki age Imagailadt 
oramigből. NeVet•11141 a jp410.111kat de elháritő tiestak O1I414411141116 is 

hadseregből. 

Kirőly őrnagy bozzászólágben act fejtelit• ki, boa ő IS a "nemzeti :tzar 

b adságharo mellett 411 és alto eti mart S forradallit keit•matavios halő-

roza14nak, Jtinosk4t illetően pedig elmorclta, hoc, Jigooka azért Hest& 

mert h4rontéves sztálun skadémiál végzett." A gyII14sen Gy45rgy 

aéla főhadnagy elnlik/311, aki ugyanceak zzsrvezője volt az fillenforra-

dalomnak• Oylirgy főhadnagy eleint 	 később is cask elvtilve 

meat% az(lt  olyan  t isz eknek, akiről tudta, bogy new drienek 	er,yeti 

•74noeka schados is cask akkor kapott 8114 1, arnikor a hangulatot megvil-

loztalni stir nem ludta. Ithnek ellenére hatifirozottan 4114atfoglalt as 

ellenforradalmi ágrilással szemben s  kijelentette a gyUlis risztvevőinek, 

hogy wig talfilkozni fognak a néphatalimeriegvédésében. ozzel elhagyta 

a gyal4at• ney kivéteUvel V4 bbiDelitikisti %isz% is huaonlóan 

tel.  A kommuniet4k ama tnrekvése tekat, bogy a forradalmi il katonai tamici 

ban tfibbséget érjenek el ria az aseményeket huljoes irlinyba 1erelj4k,  itt  

le kudarcba fulladt. B4.r ut,y 141 -.mutt, hairy Jánoska ezitzedos, ,4zat1ertri 

főhadnagy di Myth) i*'Zou munkájának er ad minyek4nt az eared t iszt - 

he 1 yells si iskola százada kommunistákat fogja lámogatni, ezt azonban 

Makó hazugsággal 43 provoicticilival mei/akadályozta• z V5rtént
, hugy 

gyd1411 klizhen Yakt, 	őrnagyleg.,1 engedélyt kért arra, hogy az  eared 

zenekarát Etivigy‘k Sflgdre, ahol 	mint mondotta lien szt•izvető  

as iskolaszázad DISZ titkdriggek ncced% a Jánosk4hoz hason16 szviliniatttl 
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agyonlett4k. A zenokar a temet4ehes kell. Mindez hazugsvág volt, mdgis 

el4rt4k, bogy az iskolusztSsad *nutria nevi itimogatta a koegiunistikat. 

Ilysn 	 kerUlt sor a forralaisia laktalatiaidras aegvit•• 

1aszt4e4ra. Tagjai a ktfeatkezők lettek: terViss SOMA fikallasgy, ca. 

Keg 	 hadnagy, bakes KAlaain Őrnagi, kak 	rlonsz4zado8, 

Oytirgy B4 1a főhadnagy, lessIan 	hadnagy, Vith Jitnos főhadnagy, 3zon- 

der ($41111 főhadnagy„ Csa,ba Istv4n főnsonagr. *ago ics K41mAn tt5rzsőrmes• 

ter, 141 lore őrvIllatto A holy4ri4g lehit units* 	 A megvia. 
/104 

laaztolt rf•rradalsig katonallego naig at nap lieetirsdts miikNida4t, 

mogtartottik 4166 U14101(61. Sled inaiskalliseik a ktivelkezők voltak. 

Hatirozatit hestak arm hogy a politikal tiszteket altételtejike innek 

megfelelően anap Kort4ss, Dakota (Sinew 48 lasilics t?irsaiirsaatat Sasso 

hielik •  politikai tiasteket. Kertisz megkérdezte őkel s  bajleaddk..e 

fegyverrel harcolal  a sz#Ajet csapatok alien. Amikor amok egytinteltion 

kijekeniették, bogy nem ha3lan46k, el8zeol4k fegyiereiket 4s  illetmény 

szabraosfigollikk őket. 

31-6n lintillpitik a 'e'j bloat 7.- atigből Allikalikthi 4 6s!-,ekntAriek 

yert 438 DOznő főhadnagyot 4s Cs. Kai des tn., hacinuivol nevezt4k  ki. 

1,otsgaber 	slutvolitoittik a laktanytb61 az  elh'z'it  tiszteket  la. 
titkos  anyagot meg akartlik kaparintani.  A  tigrohajtissal bakos drag groi 

s Magdics ttirzaőrmonterl olztia meg. Az iralokat azonban now 1104114 

meg. 

A "forraualmi" katonai blzotlsitgon balUI az Ugycsk gyors, oyeraliv  int" 

zdaire caucabizol6sEigot vilt-aztottak. linnek tagjai: rert4ez Bassi. bar 

Kéltattn do liak6 tiv:rton voltak. A loglibb megboszeilefaen részlostt 	Eily 

Őrnagy  is, mint ezredparancanok. liatiroz!,tol hoztÍA 	hew &elf auto 

l-én megicoesoruzzik a Kossuth szobrot. 

/99/ loted:  U. •a glingslék. 
/100/Vigy4lini 	WM, hog a ;flirt filird. 8zervezett katonatanAcsot 

nem szabad Sesseketerni az eilenforradalmi itittaL szervezeti 
"forradalmi" ka:ton'AlarAcceal• 
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Okt6ber 31-én 	akult meg a sa'Ci nonv4d k iegizait paranc snoke five a 

orr'dali' )(at onai t en4 e •'inns k f5 szeri ez 6,10 Varga 1st yin f ()had nagy 

roll. A klegdsait6 parsavesakatig kommuni eta parancsnoki% minujirt - 

v 	ott dk. 	aznap megalakitotttik virosi honid k teg4sz it ő paranes- 

naksAgon is a "forr8d91min katonai bisoli sligot • A 	1iédeimi 

oszt vfly f or rfid almt k at °net antic 	,ugyanc oak ok ber  i-n  alakil Milts& 

m.tg. Sldsz'r itt is a 10iv etel Ssa Pissze4111.1454ra j1ttk P 3320 Fil%6 	pt  

haintagy, Oarmsiszegi 1é1k163 f6h9cinei7r, 'Acquit LiSez16 .Vrzsőraes-ter, 

htirsAri ‚linos hadnagy fia  a  k1strazdap4rt, 	1snt  a virosi nesiz et b V- 

ast% sig  katona t msazek?Sliáje orntriny Asjos. Korariny :Aujos  aAtegetle n 

sgazda 	p.", nzfibril 2.00o  forintos  tfaiolt 2146 A: rvidnak, hogy 0 7A) n 

p'zen  a ,3zettuily1 sillominyt vti.Orolja sag !Li ells nf arras., aloft: az,trati a. 

lute Igyekezeit 	atni a z embereket s mej arcsolt*4 az elf,pségra k s  

hogy Li, 	mkt ant'!c v 	Z.1.14:16- E) fe i ,Tv erTel men en ek 	és akkor 
/101/ 

azai attaark 	6 it :Iv 01; .-z • 

100 hadnagy agy dhkE5n 	elk& zillt arfL iZ ez.stait 	gr  is ,  hogy a for- 

rad 	katona1amf4; *ban kommuni :st .4.ka 1 is bevilaszt anak • dbbsers az tr.:Al- 

b/In le akarla tarldstatml a parancanoki kart. 361 e14rte, hogy a lőszer-

rakt4ri sajit •aboret drisafik 40 parancaot dott ki, hogy  ha  o .1 ellerr 

for rad al netrok t4madm4k sag a lakt any41, Li. 153z3r1 és a fuat are ket tad j 4k 

rtt nskik. rrekcirr, z istnert okok miatt net volt Liztlks4g. 

gyp 14s miyi4.a  elet t.z °artily pol it ikai  lisztje,  Lic os4nyi fli-

hutInuos7 fel akart oivani. e 	pkranc!iol, hzonban őt ekkor prIr nap; hal- 

gL t r7ic meg. StiAin ItteGVál liefrt 0114k ti forradami katonatcnics 6agjai 1 4. 

Szek 	kVCt8zók volt IA: Gerpmesegi 1111116a fehtviaagy, a  ; nrIct; clnökc 

aai imra főhwinaggs  Lacs ik LAsild stirsaareestor, itrilnyovsszki ; 41 sza-

ki net ezelő. Najaf's 	driezető, 44medi Seinder hadnegy,HajduLajos hout4d41 

/Ulf 2.1478.1'1.alakulat paranc snoksigin naval% felnviaaralli jeep& 
koren,bel. Burtas 	vallonsfla a alarsjin. Bradell p ldimy sfitglaw 
lilhalit5 a if. 42:48. trait argban • 



serattasatett *miss sandirosta randőrakig lefedyvezését. Lijelöl-

tok O. SO  ‚őt 	főhadnagy az egyaigat a ',areal tonaes  •16 vezet- 

te, 	 tezdett a rienatiti bizottsággal es a slamitöretig  vs  

zot51val„ V401 abbhn 4111apodtax mag, ho ay a katantat 	paranssa*• 

siga , alatt ettelaradnat a reridőreirisim. Livonia eke.* air • raridőrsis 

Is Atilt% tdakti OM gnat  .aukaég Segyvar es b aavatoo at. a s  Bőt sor WM* 

alftelt 

Ittotonatiassies 	UUskin hozott határozatot aire61 ise  hew a poll* 

tlaal t I sat* et eltiventjék a zér a 4g tr5 I. Let *salver as6 siikr it 6 a la-

kAsuk felkutatoliVra kildnitetany alocult, rielynek Veiesbője YUtU Arpid 

badnagy lotto  tz a kiiliinitle‘sY fcaőolta a pelltikal tlest* 

Pl. T6th M1h.1y hadnagy otthonit tea.) 4661 feldulták. & liateno* Putá 

hadsawiteil azt oxranosot kapttik, hew/ ha a politlzal ttestill aloe. 
iikepro la kell lönl őket. 

kCildnbdső k anal .tasioaok 	figyilttaiiködttigooku Sainte eagyii 

slvadtak, A  Kossuth  asiaar nova**, Ami seaulmszarusAaia 1s wilt, hat. 

tett k végre. 4w:14r milja az volt. Mu as elienforradailed, ardign•  
eassaltaaaik hogy 6k  Is Atrilltak, sgi,ardazt, hoes a Ms ingádosildot  Is  

amplyerpik„ kppan ezért a koszorazás da a oiassaitat eitas az alasulatage 

ask omit tallott Oozlanlok a tdilesben, bouy a &atonal saaaisafes itesaiip 

gettis utj* Is aiggyőassik as sabaracal a kateasais storradaleas Lipfiasi• 
QENDEIES 

ről. Maa6 saisadost biatsik ass. kak6 a Vissérhisigli lisasetl Ujaddgban 	- 

a4tetto a koezorussis idej6t. 

Az ellenforradoLsi dozonstrziolót oillelőtt 11 kirikkor keadták nu. 'A fat* 
aorak osott essay séset Ir1y őrriaar a vete, *ad esavaimal idvds1ti 
*Usti albs a  bajtársakat, mint a odpfordadal*Slek katerbiSte K ovács 36- 

taindnaer 	 Pet6f1 Nensetl Daloitt  majd  Kertász Dezső tő- 
hadnagy  nondottidessidet. iibbon klfejtetta, h•sy skadaeras a *forrada. 
lam" 

 
mild  llt és as  él1S atra4417es6lt altivolltott 	toelibbá hogy 

timogatjak a litsrailayt.  45 abban a pinallostbon monVOnjax a tasiogatást. ha• 
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net4 n arra kerlilne a sor, hod,/ a kormxty ig4ret4t n ori t 	3a1tt." 

Izcatott a szovjet ceapatoic foiled fegyveres ri , .re Ardeictiben, ha aailt 

n 	teenneic ellget követeltiseikti Oil azaz n era vonulnaa. 	az far 636.061. 

Kertész  uszit5 beezédjiinok hatiatIra as denzegyult 	 as  ellen- 

for radaloro ez,vvezfie‘ben vel$41t6szerei)et  Játszó  Gy401 Izarét Sem hall* 

tiV itta meg, rtici  a Nerazati Biaottsig  nevébe t akart alzonkmolni. 	4111 4 . 

net ut in  a z  Arabia egy része bevonult a lattanyillibil.. 	rims* etesso 

gyillt a tömegben. 

nders:4*k utiin 	meg1ep6„  ho  ef a habit At 911911111011isice Kirz-ily *India 

tqvAbbi  nélkül  riad6Stetta  as  agy g et a ha.dosztiklypt,r anc snot népelle-

nee utaeltietira, ivel rilziegyarzult  felől  esovj et pinettlee osapatclit 

veteliről ko.dtak 4..rte3it4st. '1".1 .tn1k s j how as ollenforradalliat 

tiber végén a cat ail is .itvottit a hatalmat Ó. zindS erliriti idere• 

kezYtt az ezeminyltet as ellenforradelom telj at kgyjsslise irtemlban be-

te ly=leolni. A noise tar 	ely október 3Q.in alakult, novel*•, 2- ig  
Sbó .7- 4-noe esizad•e tie Kies Ail paranaanoteaga alatt fegyver nélkal 

teljositett eadgilatot. iLtut.n azonban a forradulmi tai tanace mew. 

Keithis lstvn faiadnagy lie %retort; Axz'Lrts vette it a ;Au-arm anuk-

otgot, fegyvert icapott. 3zután a forradalmi katonataakice, a nemzetöreég 

ar an 0 mat aria a  •  a randórzég katowAtan,leza közösen letarCztatt4A a 

tiszteket. ley  került  börtönba Kinceee :Ines •zazados, 4,ise 
iAj os hadaiagy ,  El sa &Ind Qr hadtw 	lass J trios hadlielr• ii■Ar uzii Arica 

főltainzgy, Roosi Mindor r koribben leszerelt főhadnagy. Uwe% gay  ide 
ig a IS/nave f cgd.ij!, ba zArtik, 	sőbb egy réssilk et a  szegedi  (11:3iliag 
biirtönb• sartsliK, vas réezét podia a rendőreitgt• vitték be,  é s  cask 5•Ein 
booW tot tlit ezabatt an. 

Ugyanceak 1etart5stattilt 40 lizittenyal fogCbti. vitt* iitolyir J'not, a 04p. 
javitő V411111E4 	 abort, a Gei„.Jjavite Vali›klat j alga. 
táj ‚it  4.  Kovlae 4hált ,  a villalat főskirntik4t, 	st, azzal v4,doltax,  ho 
VII tieztek voltak, Clout ea t•llpolentiare volt  ez *S'  hogy valaki 

/103/ Viefirnelyi Hezzeti Uj fig novsebor 2.1 	/19156/. 
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tiszt volt, as illetőt saris letartástattak is börtitinb• hurooltak„ 

Ibbet as időben earwilönbda Mgt* késsilltsit akoommitiesta vesetiik 

tart6ztstr:sAra, 'Akita('Ikat fegyverkereefis oirsn MAMA fill. A assast 

bizottsAg egyébként még 29-én elrendel to a löfetaVerlit összeszeidolt, 

november 	György 86 la főhadnagynak hit tsz tag aortit adtult 

bogy itoithAs a fegyvert szedj• el ‚AWE. 

Al ellenforradalma saozgósitott, hatalmas propaganda hadjaratot tolyti 

tat a twinunisVk és a szovj et Csa,ottrA sale, -31rovember 1•6 és *Pit NO-

sött naclanallsts..failsata uszltie eszeveszetten toi4bolt. 

Iaratsber 

 

2 ..  összsVolat it08101111 tamilimat hivtak doss.. ..izen a dyalósvn 

tdbb Jard4sben döntattak. 31őször folvet6dött a •zovj et seapatokhos 

vol6 Viestony kérdése. lizard.: Géza főhadnagy vanesdays as volt, how 
a szovjA csapata* saw erővel  rarxieltean* és nines irtelme  az e2181-  
111Asnak, Garamszegi Miklós fcliadoset Bet ajenlotta,  hogy  mellialaig 
Szegedre,  a hidat robbantsAk fel 40  ott szervezzék  nag az elienillAst 

A hid felrobbantsa itt vetődötili tel eltiszdr• A taliitséignec azonban as 

volt a vAlestényisat  hots Mills101145vrhel,y védelmét kell megszervizni  Ó.  

itt k•ll kifejtell •neaillast, ihktez azonban fAZ ,)zred 16tsz. assit  ki  

osinynek tar tott4k, sért az ez.rea megerő ttése fir dect:ben •ltiLltiaozt,11( 

hogy be.hivis at.) f'$.n  feltöltik  Be ear ed 	4l.yi ALlesialyait és önkéntos 

toborzással tatillitanait agy ditik  és 00by mufti* sisslitajut.bittneK fag-

faelően KLr,Ly őrnss-gy TIOV/Mb tar 2*.f: n az iii Atka* paronosnokok S4101411. 

•111.11itiket tartott, Utasitotta ök et, ho,o,  vetelezzenst tel  anyagot As 
bevomult legénységet  és tiszteitet ruhrival és fegyverrel Umiak el. 
anosak utasitAst adott egyhetes kiktipseisi terv al7;kiszit4S4ro. 

A klegAssitő paranosnoireig részércil a negboszilfiersi VtAlboik 	fk3hA4 
allay vett réazt, a p7agan000t adott a beosztott tisztatrnek, hoax 6i,) 

tartr:l'kos tieztet tis xl), 1460 fa logysiget  ás  tiszthelyettest hivja• 
nOk be. A tiesteket Valóban behlvt, a levity SIMI 18 Kb. 80)  (5% A 
behivott tisztek kdsdl 13 fa horthysta tiszt volt, itaranosba adtik. hogy 

/.104/ 
Lisb/ 	o a ri l dttek 

vezető b•oszt4.su komunikstat nem szabad behivni• 
/41:147P; OsongrAd m. i"(Josztrikis 31..5634/1957. sz. irat. L.xdtati_ !rut 
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or ra, hogy a Nearsidelsit Mistiest4clies enao641,7* néikil canoe JoSuabaa 

mozgeitani. 	 kat a Kaevidslal iiinisst4ritueot, de egy Pap» 

nevii alezredes errs onged‘lyt asta Mott. Mart a sumaálkitsbli timiSdulk 

r4ezb*  a laténys4g1 AllonisyS  is  hasakeldtftlifthaWat how/ mea. 

adott ried6j•lre gyüleKezzenet a lataayAbsn•itisotat Pole AlrinYl-

tottak as Őnk4ntes siseldaljaNkss, behlvtijukat slt4pt4k 4s a tovibbiak-

bra ugy sz ,l3r ,39-iratek, Matt Oak 41111 111 ek 	esrmi  tiszti.  il1am4nyliban 

ezi.mos tiszt volt, aid nee Artiott %v et AS ellenforradalaiirearagle  

tisztek ha  tehették  haze/01414k a behivott 1egg4nyefigot 4s tissteksto  

Szzol eallőbss tsljas erővel aservesnl komedta a di k - 	mlakésztáss." 

1,5aljskata 	november 2-4a r6p1apot sAtak kJ  amelyb en fl ez611t**0 

a labessiaotte 	fegyverrel akar a •Sevelet •sapatok ellen hes• 

°okra, j elentkezz4k. 

kisitap a Neszoti Ujeigban a WI vetkes6 ktialemény dial% EMI 8A visit  - 

hell WPM alakalat katonai, forradalui  tanosa felhlvja alibia, a 17-es 

es.  szakmai  sakansal rend elk ező tar ta Itik cook at, akiknek *sent a forrads. 

lout tigye, hey asembatont  3- , .n dos. 10 őrekor az drag lattanyaban 
/106/ 

lezitkezzleiek, Tovr:$bbi •ligazitd‘a  ott. . 	 őrnaig utt-teltotta 

as oared blrfőn6z4t, hoc, *SY fapk00111$ bonaSeir•Siral ssere1ift fel 
As ezzel la seattsik az dnkinte• 	 saoreisalimit. 16srastikódtqk 
az ellenforradalleiMilkiestartiosok is, analirele %MA, Umbel° klvilogattAlit 
a ismakAss .tszlóaljba ja1notatss6 tagoicat• A Isookississ16a141 41  paranoiac**, 
'WW1 istv4n saisoldos Lett. Őt 4s beosztott tisztjeit 

teRel %anion 3.as bizotteiga do Király  őrnagy jeldlt4k ki. A atinAtáll11411111* 
16a1,3 tartőekod -isi holy• a finglinniziumban volt. A zaszkialj ki ebb al-

sitywi iaekr• oeslott .  Pl. a iitilyfuró Vállalatnal tie a KIrtászoti Tungassda-

stigniil kiosztott** 110 fogyvart, alakulattik ,paranegnaka Kun Balogh Andris 

hadnagy lett. A G4pjav1t6 VAllalatnil 50 tagyvue volt, a fegyvereeeic 

ransencits Nam J6assif hadnagy lett. Konce1 liami Gt.; zda a, tat 1 130 

/105/  tá' i 111. 	filagiasik. 

/106 lienssti Ujság novssber 3-1 belina,, 
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fegyver volt, a pat-mash& Stile htidn ty• Nato's* Wit Alimail 64.801141alinai 

5 1 fegyver volt. patasicenokuk KovAce GyUla haiinagy. k Orlitagyikelial • 

f , civer volt kill% Parancanokuk Buza *Tula. hadnago. A lariekVadlOgliiii 

57 sziategyver, paranc•nnkuk Kovi.cs Istv6n f6ha4nuci. Á Illajolitkiiipir •  

bfrnh 19, a KOrtitiszeti likliale.tba 11 szalfegyver kerdlt, es utStibiak 

rano en OK a Katona Istv&in Lett, 	Gorzsr,11 	Gazdasigban U failyvet 
/107/ 

(11.'41ESA sz16 alj par AnO 	Ma SUN! tatt citialar 	It &a Ofips 

stig a roseuth Lajos utcai élteldnos ileteliben tieditelt• A skissloialj 

mainsU.zör 30.40 fő vellto kelőbb 260-ra lisiditedlorkk. annfil a z;Leal6 

3180 Mks. 9 golydas6t6, 14 géppisztely volt. 

deSzasan mint 	 fairroorigarBit alletateles Whew a vairoabLia. 
A fegyvereKet egy•ktit asJtbse Atvtit•l ellemervilny ellentiben adtik sti 

k4s6bb azorftg4n elismervény 	osztogattlk,  az kapott fogyvert, 

elk 

 

as t. 

A j5zahabb goodolkodAsu gsuberek a OillbatiriakOatAS elligtaor 1attk,  hogy 

13-14 4veS caret* fegyverrel 	 1165 sin 01  ellenforradaloa hi 

vel is kiitnytelonek voltak elleiserni etviek k  teltmeeiwit ás reezelyeite  
Natty oydray ndor,  a neasati bizottids eintike a namaiti bizottigkitt 

elmondta, bogy 134-14 4ves gy or eiggig kvlorusdit jiitszottok 64 •411.140. 
am tik a 16vegyvert• lath' IstVin eclmondt% bogy nikle  mint a neazei 

1,044 petemosnakeinek, Jeltettéi, hoc ea visage semi golytisz.46val 

goexik141kodik a koossibm. A kiki11d8tt rendőrők a garzdálkodóW.1 10 

is ltArty t ES • gay tr  helyett hat beViltött t4rt tattltak, kb. 200 VA.- 

%Aim 	Regt6 rt4f1 t, how a vroshza előtti téren a 48.as lovasszobor 
/108/ 

rwaba gtippieztolyt sic'aztotta  és otthagytik. 	iigyeibkiont az ifjuyi 

teen 	anyag volt az ellenforraC%imaroknak, killeasnalkie fitettaios 

• •••10 ■■■• 

/101/ A 8stegedi ratonai UgAssség 1.5-53/1957, oz. irat, 184, lap, 
/LOW A 3Aegedi Katonal Uszpiesség 15-53/1957, sz. .r't, 71 old. 

Lt, par nc snokuk Baal Al. 
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lobban4konyoi4At, naivoigit, tspaestslatlansigit, 	 fio hang • 

eat00 nacionalista frisisokkal as ellenforradalom zet. eréb • fogiik 

A eteavol tan; oantl niiködő elie!iforradalssirok At* K Ayala *X élan, no. 

veabor 2-4n iloszehivVik at ifjusa4ot, alvel viand ifjue411 tanAosot 

alaidtani. &ton a gytilissan suogjelent 404.4u fiat1, ktizt 4,k 

Vat 1C4Veltall Zstv.n főhadnagy is a honvtiásfigtől, (W11480264' led *ban osso. 

godi külddttek 19 Artesia, Arm Ainus **twin vosotisdiVa, 	Winue 

isszid-ta a fiatalokat, *start esair syi414Seatik 	11144061141411ke, ha 5 

olyan fiatal loans, mint xok, stir 	 Volna,  ikre 

a fiatnior„ P:ov:,  as I stv  n  fcliaatinagy vazateitaVikl 411111141Atilt a latiPszyábas  

ott orgy 5 tt.i.wi bizottor,got illasstettak, az ik  feasistek 	őrrovey• 

hoz fie fogzrvorok et kröveteltak. Kirly a gimnfiabosba 	ót fia uta• 

..sitotta Törtell setealest,  be adjun nakik fagyvart. 

A fogyvarak kiosotitisa a poldiAri lakosCs között  november  2-án koallődött 

nog, fotytat6dolit 	sőt saAg 4-dn is. 

K=0061400 tie.** eserwestedóss, 
w■ mer400,00.0.001000400000 ..ofta■ MOW01041. .• 40 

Kozben a komuniotrik sservaiikelitsti is tovttob telyt a had fiefriegala beat 
II. •salassy aisiassir iU..AWm tStaben. Az azrointil maradt kossamis• 
ta tiostek a politikai tasstskei tOgyverrel 1ittk 1. A konsauniot te• 

azonnial teartartellti kelletelki, November 3-4n Unyi Zitvún hadnacialci. 

tin sessisikltottfa as 	girt szervezetet. Atbon rtisztvett 

(largely sziziAos,  3z411 Nader rhndn? 1, Klezola Istvin 4141104100. 	1. 
.rInos f<•;hildnlIgy tia wisok, kb. 15eien. &man a taggyilleisan vettfik fel 

Bal . ;ize iezar5 főhadnagyot a partba. 	 ketilf Itaileselatot tart:to- 
ter' friic S  ssovj (st  a *spat okk al, ki szabad itjac a 1441•11161011040tt JOIMMIlii. et  at 
A prirtazolVezA 	 Courka MtyaS hacnu.gyott,  hogy  végosson a volt 
MD? ttigok között szervesőskunkcit az egysfign61 aiJart arősitiso 

Kir41y  őrnagy  orr,31 tudomAst o.4ersett ás na..losak arra figyalmaztatt• Cu 

ka hadnagyot, how/ no polltiaAljon, henom a lattanya •lhagyitaira Is utasl 
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totta, azut4n  a  politikai tiszteket kitiltettikli a  tiszti 	is* 

Zertőss  Dezső  es t &real j61. tudtik, hog:, a kommenistik egyik vezettije 

.14nosta ssizados, szórt november 	istort:JztattAk Őt. Sikkor ;wig WI. 

Inert& börtönb• osukni, hatiem utasitottiik, hogy  a  lakabi‘t nog hagyhatja 

Si.  Közben tudomisukra jutott, hoof Simenka negbizta Zovios Lire 6rve• 

setilt, hogy ha az eared timadni lased' a szovjet osapatokelisi, te8Yez 

a jirzcivek benzinbe  seit as oukrot• Dr. Kerties Nisei; Ecrvitos őrvezetőt 

vallatitare fogta majd megvert,, air• as a me4bizatiet elismerte, &- 

UV Azionkit lank bosititfik a laktenytba • néhAny kit ott fouva tar- 

tottik. Letartistntni nest sem sterták5 azonban liana 	vioaza 

lak ra,  hogy f616r1nkint telefortm *Steles jelentkezni as  ezrednél.  

ilayidejilleg Bodor őrmester vassteisévsl aiity fat bistat late azzal, bogy 

figyelj4k Jinoska  15kit104. 

Teh4t a honviidság sorai köisött is jelentős forradalmi erő eserveződött 

okt:)ber 30•a 4s november 	köllőtt. Ahhoz  azonban, gyenge volt, Julia az 

oreasigos esonsioyek 	 lyozza„ hogy  as  ellenforradelen it* 

vegye  a hatalmato  A1 is  nkbb  lay volt ez, anrt Király ornagy, as 

•zr 	011` Amnia 	 nem t '41ilaszkodott koomienistikra, hansom aka ■ 

lyozta azok munkéjit SO *gyre  inubb erőeltett itaDOSOIA11Mit as OU 41111* 

forradalmamal, 

As ellenforradalom 160011 szovj et apatok  elleni hard*. 
elsomposo   • ftesop•••ob••o 	4•••• 	domftewo0 

KirAly 42 t4riftl komolyan  vették 	 esapOtek *lima haroot. Wes 
mutlitnek :-!et.Losak  az  zred teltöltils4r• 41 as dnkfintes ellanforradalmi 

z'tszlőaljak meg8zervezils4re tett inteizkedeise1, hanem az  elienforradalas 

oldalra  at11tktirnyókbell alakul itok összavdeminit c61z, erőfessitiseik 

is, 

drről november 2•4n Makó századesés Viet ails tiara% esszgeoen .0drbia.6 
Iósoeffel, a szegedi ellenforradaltd neaseti bisottedig olndkével. Makkitik, 

Visszajöttek fiJaimeskivaimirhelyre, etertitattik  a kordest, wa,44 bakes 
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KA1in , 41 arnagyot de Mavis* Istyia fahadnagyot elicUldt&ie Szentesre és 

Coon/044ra bogy as ott &llosisos6 egységelocel megbeszéljék az eayesii-

14st. *hit a t•rv végrshajtisiAhos tissmanyagta volt saiikségUic, lefoglal-

%it a vAsarhe1y1 geSpillomAs készletét• Ss=dvI1 Ladies 941 

&rye utasitotta Kirily  őrnagy',  how dorits0 tot as AYH barizin tészlatét. 

Ladies ezt volgr• is hajtotta is ainiiogY kétszer kg•  benzint foglaltak lo 

65  Vitt & el. 

Az allanforradaloa teV4ksaysigének 6 eszahangoLies *4134461 tolstcnon 

kapcsolatot tartottak a kdrnyeső megy‘kk•l, eőt 	 dpitetpitrakt  ki 

a gykl 	sn ri ollforradalal *korminnyake MS. llovisiber 2-4 1 a kt zda ela 
Anal lefoglalt hoirikoc sin Gy6rbe non% tanainy  Lajos,  a !Liggett= X, I No gr. 

gs psirte  teesuk itiek16 i.hxlig a iionvédmig kipvisslettibon. Győrb• a dua44i• 

forrt, dalmi bisottsig v‘lb-ezt -iig_ra maitsk. 94. alvel este 10 uralcor 

éreztek oda, a gyiateeis air nos vehettet risst• largyaltak azoilban a 

győri eillsntorradallat egyik gi•setőjével. Saig•ti att114.val, akinek beg. 

ssAmoltat a vtistirhe1#1 es 4matiny tur 6' 1. diegsserestis  a  gyillti• tittuireastit  it 
4s misnap hassindultak. Loosuk liez.16 a hailitosiatrál be axart szélsolal 

Garnassegi fShadnagynat o  de as 	vela, bOgy a határosatot mar ism- 

Ibis, mart  azt  OptIvirón m..3 -Xapflike 'foveae! 4P-An  ugyanis ‚akó ssizadee 
utasit/is,..ra •lkoboat-Ar a bogyiljtási hivatal giptdvirdpit de sat a lakta* 
nyiban 	 Vial 341* 40 Nsati •soisarles Szegadert Parbleitil 
megkérdeste, hogy  a  győri ollastearaisbsirokkal 8811:,an 	lottiat kalifs 
osolatot teremteni. At61 kosolv* tivirSn rendsseressa 14,414koztatt-k egye 
mist. Slsősorban a sovjet csapatok mozdulatair61 és a politikai hangulat- 

ról tAjékosiodtak. Tőbbek wisdtt  t  ti vet-A:in:45k et ir t 	 f olyorsin 
roes  harckocsi haladt  it ayőriitt nyugat fel otiljuk laseiretlan, meal. 

a Yel4o alatt  kilmae• *A aid asp tolyssia as woes,* losirtft o nyugati 

haVrt, liegyeshalmentile. 

Sbb an a pillanatban haladt átOyőr  városon  12 szovjet puncitlos a Buda/oat. 
Hazy °silt-110a siluton t  nyugati  irányban  tivezta4, tow előre isamstlas 
b61". sKe:ren a hotriez5vás Ash•ly$ Csonrd at egyel forradatal  bizottság' 



. 94 • 

adj on t-4,j4koztat6 holy zetj e lent et WilkeStati 06, ban ictilda to filalz oz. 

son a eZOVJ 3t 	 Ailtssits. fe,Lyverzet," StIMIAV tovibbiS. allyea 

h lr  ik vannaz as fi141211 felic 	gird 1. tit ijjei•aagyal tigyerlet et tartunk 

a 24.28.as gliptivIti4014••• 

irlisirhelyrfl ton ant vilasiellaki ak szovjoit ockyatelt 	 alatt 

Tomsk. way tudjak oll en ohm naiad& nélk 11, &I: nri411711 tab,: *16eről 

h4t4 rozott Artasit4selnit ninc seneic*. 

Ilyen jelent4st tortAsz Deze6 Is ktlesitett  e  utaeltetta  z Ilivt4k** 

sea et, hasY art eAptivirtin közdl3k  a kraor 1 ell onforradalistrakkal. 

Arr61 tájtikoztatjzik a gjAirlagooto how a ezovjet panoélos  ás  ytino4lttirő 

egymigek B'eatiocouba határibaa beiatitt magukat. "Vaattritely e,,oaz n6,4 

6- 8 as itt 1.20114***4  °ask* 	tottint  a  torradalei vlttayatt 

órtisilette kitartana... - itta  00 Urea adjuaan tolVikkiittatiiiiit. 

Sips abb61, hotiy az oeztrik hat&reis a &sat 14,434 had•sistaly raiskais, 
/um/ 

tits  itlé,t&  a hat4rt, taalyait a rkyugatl  övezetből  Ott**. 

• mIoVjt C ei 	OiC elleni foldirlt6s egy meix vidja  an volt, hoily 

klvtikk 	lairtanylba ass  kltalunic ear lizzert Gyertyei andur totliartt sat 
mint  tudjuk  a vrael nurcia,staniell  elnöke  gene Is tagja volt. Gyertyis 
j SI. tud oroszul, ez6rt !laic() utaolVtat adott a rilki Azaaslapiank5 
fogjon oYettytiznak ezovj et liddicat. It& Gyertrie k4t Saban SO toljogys66- 
seket kfrtezitett *SW  •saszkru. iNovaliber amita  ás 4•4ine/ 

zievinb or 4.*•  tehAt  az ellenforradales v02E:Vitt a ezovjet alakul attak is 
icarViLttlistik  elleni tegyver** barer% ichesOliidés jew4ben  Óta.  As intai 

1 en forr ad a lom megirszdt• a it onesunl etak I start', ztatiatt 4is *at tatytatal 
r1vntR. Ihhea a polltltal ás fevvaree 3r6t Maid *lc ositi ar • állilalt• A Stine 
jet csaapostnic oiled bare oélj:iból peals laz-latul épitették kapoeolatalkat 

a kiStenyis6 alleaterradalzii orLictel t  oaztogattik  a  fegyverezet. szorvezta 

igiildaböső etelitalőg liészL■aljakat. iSz volt tebitt a itolyzet 
■•■••••■•■••• 

/109/ A taptgivir6  eredeti 	14:11-4 ai Lizettod rettonal ügyi•zség 15.56/lvb7, 
eig• iratiban van. 



sirh•lyen, amikor november 4-őzi a ka ji r Forr.d4111 itunks-.0ara6zt 

KormAny icAreiefire a asovj•t haasereg egysegol Asset a atagyés.r nip sa41t-

otigAr e el ett 
A v 05 lax 0 impfiag nova* to ilods a hajnali Ardkboin 4r toetilt • esevjet 

csapatok ellent4ma4ie4r61, erisadir Nagy Lase A4lórkyllatkozat:1161, 

a61Db pedig a szolnoki rtió adisibaat WLr  elvtárs  bossidiből. 

A hir hallatiira a 10 Zet4 UMW, ilortioan magesslott a v..rozbun. A stankie• 

para est hatalomhoz hü erők tmllilemezteke drammel tesattik a Vistula. 

tot. TAttix, hogy a prollt4rhatalms megmant(ise biztoett6dott. Ugyanaka 

k or bővsn aksötv4c ekkar m4g magtSvedt embirok  is , riltinösal  az  4rtlmi  

ofialek fie az itjuses bösött. 41•  joientaa volt a sz *auk a klun.stak és 

a parasztok kördben lea Kiivalak •01011 • amakiibmkaraszt hatalom hivol 

voltak ala ,j=kbaq, do a vad rataionallota propaganda haul 	aidgar Eutig 

1iiitt4it as ellonforradalom Altai torjeastott ssoVjotollenes 

cat. Voltaic, oxidic nem értett 	ogyet a á44t ic ,Jrrn lirty al. 

As elienforradaloneroi oodig togasikorgatva 	trozt,  ho  ia iitkroel• 

lax a ezlvj ut caatok ellen• November 4.6t, sebt4ben ciaszoiilt a . torra.  

dall" katonai tsaiie•  Ó.  az 	 reolait ül1t.  an* 
mogfelel: en rennet I? 4481 8 óra 	riati4t restoltek el 6s as egysége• 

/110/ 
Makó, Ktrily 411 Urea* Által saissitett terv alaWita 	kivesti• 

tly sit& a *troll "ktirkörd  a  irtid WWI. November 404a redd•a udreseellet tie* 
45atattdic as uogyrsevezett maas ás di4 k a:4szI4a1jokist le. Ss* a Wipkort• 
oem gyillekoatok fie a kijelölt körl•tekbon• A tervezet ssorint • atisz16- 

, 	et aljek r4sabma a haroo16 ogysegek voltak hivz:tva 	 réssben 

meodik lAseeőben dobtik volna 	jkote aivsl essailyt illomanyuk mAg kit* 
képzetlen  vett. Soid•jUlas arra torokodtec, bogy 'Anil t‚bb fegyvert 

osszanek slat a do1r1 latoseeig kozdtt, A %rest hangsaer6val fulsze.. 

telt  auto pirta be is a kl•gLinzitő parnnoknokaagnováben azokat„ tacit be-

hlvát kaptak, de Idetmlenesen elboosatottik Skat e  vasty twig be &dui vonul- 
' take  azonnali bevonullizra zzOlitottlk fol. $aiben fahlvtrit a lskosci4I 

/110/ Mel a 'miry aLlaoittt4t a tilizelikben, 



tigye1rot, holy axis Aare° lni  akarnak  a szovj csapatot silent  aslant* 

kezzenek a flugizzaiziumnal is kit na4)1 eilelmet vivant* maguksal. 

B4 la. aki, ogy fibic 4at a* or avir zatonaruiviban, iiippl sat° ily al aótilassk 

tott, utaeltisoket osztogatott a tcatoniknall. Novenber 4-fin d.e. Valig 
ha 

ebra k)zött telefonon utasitotta  as algyői hidőrsAget„ hogy  as •lair 

szovjet harokocsi MOgjelenix a hidon, a hidat rot,bentsuk fel,A13/  

IL 41411 Artitivas Kerties Dezső 46 Nakao it41114.nr őrnagy kligiiljirt`k  as  

aleiveigeket„ el1entitist4s, elfoglaltik.e a vidőtörletet is bar owl az-

kedtat.e, A 3- 1k gr:szlóalj parancanotnalc azt  as  utaalt,Lat ant-4k, how 

ha megjelenne/ a ;z,vjet er5s, azof:.at fakir 114541.6val fogadjak, seg. 

bizottalsat YlvIrj4 be as elienforradalmi paratnosnoicsagrat ahol majd 

•gyanlő filktint fogpat tAr k;yalni. Haeonló utasitAisokat teats& a többi 

elegysigek is. &dabs,* Kitily Vizi  ólt  •akiildt• a 44111110t1 blsotteill• 

hoz, hogy tijittoztasea azt a riadó elrendslistiről, aajd sw,moljon be a 

nerazet1 bizotteig állAsfoglalis4r61Kimilynas. Mint tudj 	november 44. 

re hlvt d ooze a  mog,vel fraldöttgyiilist„ ahol a vsiglegea nemzeti bizott. 

Iláget *karuk magrtasztani. A szovjet osepa4Ms timadiainak hied's 01141440 

ban as irtekezleten csak nny f6' jelent 'nag, ley a gyillist nets lehetett 
megtartani. Vizi a nemzeti bizotte4 tagja1h51 oetv.icnh ,nyat  talált  a 

trdrök Istrint, 1;rdeit etb./ Zumwalt icezootben  as volt a vfile-

avinyilic. hogy meg kefl vzirni„ err• roisdrast az esetainyek. később olyan 

illtlepontot foglz , ltak el,  hogy  helytelen  a szovjet osapatoksal való iisezs 

Visée, Aiwa felesleges. virontiet idáznézSc, al, a szovjet  csapat mc ugyan. 
is fegyverzetben  e as tsaban erősebb.*. kotmir nest hayeselték a Al-
girt  lakossfig reltegyvorztiatits 	form/lit talaltak ki, javasol‘k, 

hogy  a v4ros logy en 	mles. SnL1 et s  amalegsaarials polittic i.inalc 142700 

ge  as volt, bogy a szovjat 0 Gitv z t litidmezővisirhelyt icertiljac 	se 
avntkoasanek a Tiros dolgAba, azaz hagyjiiig bkán  as •lienforradalmOrokat., 

Kdeőbb Török Istv-`n tarviitot u‘y magyassAzta, hOÉy as  tulajdunkeippen a 

/11V Saagedi Katonai Ilgydssaig 15-53/1957 sz. irat, 196.200 oldal, 



• /Pt 0. 

WOW* llsel4sAt stilosita.  l aitartix itsrujall, • ssissjot  • fosaskte 

•11.4 karcot, ValójAss as illitsfoslalAs volt a Wit kstsitSseale a 

tarraislist stikttel sasebss Is. *ate tatty, he a .mist  emapatii 

no nyujthassassit 001111SO4get Et asetansatott tsr :qt./Jabal er6knee, 

&nn* sz•llerVitoss esUlatott nog az elhitUrosiis, hoc kiildöttsAg•t 

neastenek Bifetiasseb4a, how a szovjet agysfisii- ec no vonuljailas 

f 4/14, mart ott  az  ell en ,11.14.11 issiasizeirostós. 	ir;.1 ldti tt 34a tons/  IL 	ar- 

t ssz Daze V131 BAIA, lzedei Woe ós  11orvth  Lajos voltat, 

A 141141$11111111411 04141it (4oshassim o  tiljamatiesa MSVASto A laktanban 

tuatiik  hogy litikAassabin as ellsmforradalmat lovortikg ‚sas  ear ad,Ja. 

ramassokoicat e  Vhgy EaOk megbizottlalt bar004•1t4a BátósoLablr ,A. 

Smirt motoros iftrört 	hoa tirallya1ls4/01,14X as  •esmény scot. 
Ista4telten fJ1vett3ddtt az a tar?,  body az oreshatal, imam's**5 sessagr.',,- 

di alaltalatsltaii deals•  a.0 vomit 	aas /ma/ latairreSal a vit• s* a 
, 

esovjat seopatok salon .  13s6 esett  arról  Sap Itogyha as sdars‘a min tudni 

tsrtI irsiggitt, itsetsy Dun:intulra 4. ott beittja a assiestiril 
*itairt TA ezlós hadosztilyt. tn'illS 04041* WOOMIltak 0011P6.12• 

A szagedidget oroshfiviról telefonos feltilvtik o  40 at *kW air nos 
osatlakostak• &ere as% stitiittafts wi t  howl as egyssiget p‘tranosnosal nos st 
Jon* Mircisoszbfira, mart kritha 1etart.5ztatjfi4 Őket. 	lailddttságet 
vilasztottak, s a vris,`Irliolyiw r4sz4ről Kert4sz assoi 4ia Vial 3411* 
merit el Diek 4 soaabirn utt as bRn n est t apt* 6k011 	 laszt • 

ssovjet sates.* parmossils metiamlita *OW) hoe' addig non sainnek 

USA** lY re. 'vile ion • 560101000t nas sasillite A 11234111114Sig visszattirt 
oroshisirs, bessfiaalt a 110Pasztalata1r61 ás  assillispItetta, bow a hate 
felv4tele a szovjat osapatoz ellen  tel  men tesinytelen UMW elskat 

cirriaav s4g vrostrtz r')1 toleration patan0s0t adott as agyedadt 
vonlisita 4s a feayvereK összebzediscire. A glum:At fegyver nugy róss0 

' 000/04.41,* 

oldal. 
/112/ azegodl Kittonal ctikpiszei fi,„ 15•53/1g57. fritt, 2u7, 
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azonban n 	ertilt nyilvintartásba, estirt össz•ssedeisilkavli MI 10410 

t•t% 	 Sokan ,irilltek, how Magszabadultak feerfarukt61, de 

akadtak olyanok is. &Mk nen Ilitartak lesSeteletip etuloissal vádolt

a parfinasnotakat. 	 WM, Vert*1.1 ssiillioise, how aftigyőszs 

S hangoekoCkat, megsngsdte newt* hogy felhiviitk  Ió  az:.,zadost. Make' 

köztat• v9lk, hogy a fe&vareket valóban felső parancsra ke11 leadni, 

do Rid el akarja vinni ams4044* siestihotl. Arta m4g azok köziil Is 

többen •lvittók a tegyvereltet,  akik  előssibt iseditk. 

VAget4rt  as a rövid, de neh4s időssat, milker as ellanforrttaalost 

volt  hata lmon  V4s4rhel,y1111 la és bit nos egy deeptisre foglaaik el 

helydket a prolettithaltaiss 111640retai, de a szovjet csapatok segitstigeivel 

a marzizazus•leninissitssal tolvértezott 11unkiSelitaraszt ZAIrmatly utrauta-

V, sat nymain *gyre 	arősödött poziolikilite A forradalons aril a 

vArtn41 sokkal rövidébb Idő alatt rsnoeztik siscattat. Iovoi4b ,Ir 4- 0 

utAn niedgeklődött a harp a murik7.1.sha tali= meditaiiir41144100164. 

LIN 

A nuntrotikataZia IgiassollatisitSja 2144seedvisitiehe1y el as alleitterrada11111 
.04.41w040 w4000.Wft (1̂ .0 .0,4100SW 40000,.00401 0.000.0A. 10.000.1.00010 0W0 041.0000 

elleni 
f egvver es 4$ pelitticat harobva• 
	w 

Nova-saber 4-e uttin a vfEkrosi nemzett bizottsóg not iilt töLbé dssze. A 

me(rj qi lösigl,nes nozzeti bizottstig követte pld - 3át. tlint lattuk, a viigi 

lases megyel nowt* b1zotte'4 alakuló -4116ao is ellsasswit. As ellearap. 

K.:Anion Utal 	 Ortok al:163164, hoot fatia4lIssn kimondta 

volna fe/oszlottak, tagetiguk e•zeiriiik tibiltan sseitfu• 

tottak. A Itisirazdapirt Wait vezetői vI B Bassi *task birtotaikra. Novamber 

4-e uttli letvin sea volt nujlandó waraani 'ford* Latvia LULU* 6.113.• 

tob ui *level:41r a Oaks Vi zi Béla 6414,a TdM141 istvantól  olyan  Igasolvtnyt 

*spot% how Pestre  as a Ktiolar .kora*Nral tasterallS. I saw kivul nog-
kapta  a  mogy•l prirtbizottsig t:-,;(3koosijA11 Set, saislyai tudott. ktak6 
5$ia141(4 disgaid4 
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November 5-4n Szilayi ki.roly 4s tarsal le lemondtax, igy a megyei 

4s v5.rosi tanács VB  vezetést néhlAny naig Török Istvr'.n látta  el. 

November 	visszaérkeztak az i1legalivieb6 1 a mews/ tarvIcs vr3ze- 

ti. November 8-án ült 'fissze ismét a megyei tnivics végrehajtó bizott-

s4ga Jegyinik JAnos elnökhelysttesneir kivételfivel visszavett& az 

eltAvolitott vezetőket. Határozatot hortak, hogy a Kádár karm - iny me114 

4,11nak 4s erre a jir6 el, vArosi tan:Losokat is utasitottk„ A megyei 

tarzrics munkistanicsa ugy döntött, bogy nem oszlik fel t  hangs a maiDei 

tanos dolgozóinak 4rdekv4de1mi szerve lesz, S mint ilyen, alárendelt 

viszonyba kerül a v4grehLjtó bizotts'Lgal. Az ellenforradalom tenát 

szanmel lithatőan MegiS ezdte a visszavonulasát. 

November 9-ón összeúlt a virosi v6gren.ajto bizottság is. iilloiteal 

vinitották c satlakozáso,kat a It-',&.r kormányhoz, s zjnlyI ügy ekkel fog-

lalkoztak.  Határoztuk: ala,)jan Török Davin lett  az  elnök, Vas lair. 

48 Csatordai Antal 	alrfcikheiyetteseic t  Kiss Vált taték meg lgazgatA• 

el oszt ily vezetOnsk, Dömötör Janost akarták megt(suil VB titkarnat:. 

Tah"tt a magyal, valamint a *rood államhatalmi 415 közigazgav ,..1 szene 

ben a proletArhatalcahoz  hü erők kerültek tivbségbe. D. a városl VB -ben 

ra4g  az  ellenforradalcm is képviseltist nyart.  A forradalmi intézked4sek 

mellett itt tovfibbra is 4rv4nyesült az ingadozó, lavirozó  politikai 

vonal, 

A nemzeti bizottsigok 4s az aV.ariforradalml pártok feloszlatAsa ós 

tarcs vfigrehajtá bizottsfi.gok visszaállitasa nem jelentette, hogy az 

ellenforradalast egy csapásra lemondott volna befulyó-sáról. Az elleaforra 

dalom más vez,ltű  szervei  ezut.n is toy Abb mcikiicite4, a ezeket csak tovab-

bi kemény harc utj n lietett 	 vagy kivonni az ellenforrada• 

lom befolyása alól. Igy p1. a forradalmi  katonai tan.lcaok csat 
sz intek ma, miut,-,n a lionvédelml miniszter errs kArancsot adott. Kart4ss 

Dezső a lövészezred "forradalmi" katonai tanictik'inak elnöks november 6- - tn 
amikor a azovjet nisainAtca 	 eztok, tárgyalni acat 
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arad14111640klikkel. A 	ov pre lc i.t on Eli pariaottesok ny Livia nee 14010 16.610. 

eintil le  ia4bb,  mert xertdas 	akkar is kifog4solts, hogy al‘st  ass  

tiz 	sakut ok 	oe alliaaroiss64gra. Atithés 	főhadnagy 'saw. 

koutill a felfeeyerzett nemzetőrsif‚ get leszerelni 4s cauk  erélyes  feleZ6- 

Maims tell hajlano6 ezt megtenni. Tov4bo mIlk8ci1.ek ea ellenforraaalom 

&tat 1411rehezott munk4stanficsek de a v.frosi munk4starrIcs elnl5kwige is. 

Vall ely.ir rend e I kezé es  bogy a Illiattf;s 7; tAnilesokat ujra kell   'vT-1 asz 

tails  4141 8 edit)  bogy  a sainklistaatieook  az  ellerforra1m4.roket szoriteik 

ki saimik )01 11(11, ekkor sh nee lehetett elfSrrsi. iiovember 1U-e kőrkil kor-

Illisyrondelet sz tinily() zt a a munkatnc3ok witkikliiimi* • I rendelle 	SSW* 

rurt a auakitelea*Lea  az tizem vezeldsél  illetően  cask jay auto* tehetett 

aie nee ut ithatt a az fizem 	 Vagy tole vezetőit. A punk:Ananias 

nem  v!1thta  is az Lizemvezetőket *is nem is nevezhelits ki őket. iLnek 

ellenre  a leglilibb helyen a  kOzzatUliSIa vezetőket nem akart4k viessavealll. 

sZt $911Milibt, 411boce414.sokat hajtettak végre minaaaa ig„ asig as slice tai, 
see 	hattirozotian lépni as en  6, 38dő pxi azeiveztek. 

J•llimető, nag az ellenforreaalmérok november 2-én, 3-ein ug,y 161144 hau 

a hatalom birtokosai, 14péeeiret tettek 	ezirtjk ea- sztinteVis4re. 

4-e OAP 12411116 INA  szervezik  s az1rjkok*t 	1•14eel -thil141113.0a kI 

• etieléseket illitanak fel• Ilinél nagyoub Wirt akertak okozni as osSSISISk 

demagAg knellitiliseikkel a dolgozelkat szembe klegnvik filliteni a mania."' 

parbest hat alom al. 

A munkAstana.csokban urkLkodet azolleall1 isttja, hogy  vagy  egyéltallin  nem  
driettok egyel a Kiid4r korattny vagy felloéteieklieZ IiAtgtVék 

anhak •iiesterieit t  ideogattisit• A v4rosi municistanicook eint;kiefge pl. riip. 

Loos aligte hiteiyben a here felrialViedira, eztrijkra hiela iel a munkfi. 

SSW. 

• ofirleg yitri mutik 4.841.41 Ica ok.k.a-koan a "forrawaimi ivogroruic faserzeSse 

11•040•80 

/UV Lied :  8 8Z.Vi ggel4k 
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Willett" fogitat 	ugyari, de a hicillr korminy elisner4s4t ttibbok 

kdzt5tli olyan fe111001411k11111z ktStPitte, mint a gyz• munk4sigazgairlea, a maw 

zőgaza f,etta revisiója, a kiakereskedelem 14tjagotsuits-nalc 

bes4olgAiltsto moc.szantet4ee, 41b. 

koreviny megtistriott.a szavit s az 41tala meghirdetett offlokhos hU 

maxadt.  Ii. ez ep_pli a 	nem gitolta a mérleggydri ounk4e1 amid so%  abban,  

hogy n4h4ny  nappal  kddiődb lash segeaervezze de irioyltsa a sztrilket• 

HasonlA volt a helyzet a 	munkeisianticsokroil is. imember ea* eVin 
as  gistet 	stsi r tijkole 	Iiirisytti3air Wirt t oil 	tarte5ecuz• 

See giber 8.t akik emit r4jkfilt Gk. fiset 4st )lak,  oak dalgezt ak • dupla 

fizelds gpirt nekik. igaz, hogy ez kMzponti int6zked4sre tft1én1, de 

igen sokat girtut, eqt$uj1olt. a stivijkokat• A rbunkabeszfin1et4sek 4s 

anyagtottny Blatt a termolAs 104111. Mizben v4sirlial 	 urr4 a 

1akos844 kmr4ben. Lam volt riblike °lien vAeirld. aki 23-30 Mar toriale 

knkUitt el egyszerre. November 5-4B pl. as 411ent Arobdabas as iratergao 
lom 	'frnse volt a nereiliesak• Heozzu Sorokban 1l1 a O •llok előtt. 

A 3;4-es ivasetruda forgalma seghdromsaorozddolt. A vlsirhelyi thiamett UP. 

sűj novemder 10•I mina irju, how a aviaz Etki f."4.ruh4zi,ai/ minden rid id, kee* 

r4kw_4r, v .rreSg4d 	 taniolL6 csak ate 	 art e141cak 

4-= s a .:movjetunit5, a ntipi demokrat Lime oraz ,4ok gyora 40 fluty- 

rinyu **fat trigév el voii 

VOL" november 4-0 Oda, Milker a jellst munkihos lis•ti  a it lire air ar, kapaz 

11.14011 V •IS• AS  •llonforradalom  erői  !Bytom:mink, de We 10110111 Se IN 13001"" 

let Hit tel. Az al le n.f o rTecs al om i It bon meredt v et i t itentlit 61to z 

t at% ak 4a tovrIbb bomlasztoltak. 	k amount ist brink a gy a7411•141 kellett ujjet• 

szervezni a  p4rioll s  SlaNwiteni a forradalmi  erfkot s  vivezeszertill:.i az 

elienforradalmal, •iessafoglalni a geodesist 48 411amteta1mi szervekn41 a 

Ku c Sp oe ic lAk al aa  vezeldst h azociallimushoz, a prolet4.r u ikt turtihoz 

1BI kfiderekre bizni. 
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Vag kellelt kUzd•ni aZ zi anforradalom •ad pr pagand• hadjoirairival 

Is, mail s4ak4nt lehetetien voll a beesapott, megtévesztelit embereket 

kivonni az ellen f orrad al on bef oly 45a, aleS1 s izembeforit'ant őket a 

kapitalillea rest aur4t orokkal. 

SZI a  feladatot a p-Irt tArAlnylag rmvid idő latt őrir.lsi nehézségek  lekUz- 

déséieL  1i4 1e. j.‘ p'r'  megyei  de vireel bizottatigainak Oolgoz6i air 

november 5-én replapot kaezitettek„  amelyben  tW.áai fogialtak a lid& 

karmany plt:ogyaisja mellett de bar*** hilltak as elienturradalom iagerisirs 

A rOplap/még a Magyar i,olgozek AErtja $141,4640V minlegy 1,444,) Oldfinybaa 

kősztill Cl a kerall a 1mcek 1024  !gyesek •ltlipliók a replap•t, me-

sok azonban elolvsetik de sokan  titkon,  vac* ayiltan biztak abeam s hoo 

az ellenforradalmat •ikerttl végleg leverni. 

MIZMi v4rosi Art bizoirtsigAinak tag.jai nagy-rdezt november 4-e utkin 

is ugyanok, akikel aZ 	intéző  bizottsrig4ba bev-{ltisztattak. 

fennllt ta6 g  a  11,0‘es elhAly„ Tgrdk h31vn 66 riczonyi Foram (die 
vetzelée is, amely november 4-0 ulifin is a kirss lailfirosFIst politika kips. 

viselője, (Ss jelentőe•n g41•11a a pfIrt ujiisaaressésEinek folyateat‘t o  a 
forradalmi  •s* effssiv6a4%,  z  magi) v‘rosi bizettailga november 1,411 

/114/ 
nytlatkozlot  tail kellassi. 

nyllsekozat egyeditli 	 vonAsa, no a a Middy' keradtayb •lidadrlido 

De a nyilalkozat szeilemére r joinja bélyegét as ingadastl, lassiros6, 

opportunist s poi1ik, amelyet a nyi itkoza1 rogalmasii képv eel% ek. 

Az eseményekei nem 1Flotlék 	tit orrab *ran ak hanzin "abi larittititaaka 

" Flirt tiegener4ledott politikijetval et emen. 

prtot  okollik azért, hogy az allenfarradilal  erők  ^e1.6ifirbe nyomul-

tak. Az ellenforratialom kl.V4 r434éri is a p4rtol tették (0)e1584 43 

ebből a feifog4sb61 keletkezett, kii4.-y Le r  z ellenforradalom svitiverded- 

Z1-1112ZgAsitottak, hanem igazolni prelb/ilti(k as si)•ne. - _adkinkkt a sh #V,  
/11A AALIA 14 	 - 
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veszélyi a notribtirokriviEtban" 14114k, a  f 151 US et ti régi pirtieSsetők 

ellen msszvont omit ott4k. 

Kovs4k  Jobboldalt  szocittldemokrate s  reViSienista neveltségtik foly-

tin a az ES effitinyektől megzavarva 	 new tudt4k 	 mik 

amok a kilatk, amelyeket a Magyar nolgoztlk 	valeban elveit, e 

ki kelleil javilanla és mik voltaic as glottal idők kisebb  bot• 

Limit  asely•ltst a* elleam4s 	 68 gavel ritplaasiik b rev az La - 

nistik ininden alap n41101.1 a pitoot és népi demokrat Unito rind azeru nk et. 

Neviiomilt  a  tamaget nem  a  Valdmilgos bibé.k kijavii 	 az 

forradalom azervezeii  ás  eszmei szétverésével akartdk megn;erni, hanem 

ugy, hogy készp4nanek vették as elienforradalom propagand6jit 4a az 

4124.4inség uozályábe kerUlimi dk 	a Otto*  itmadi4k.  z  az eszmei 4.114s- 

feglalis nem stared* lad& Ulan  gyakorlati  munkájukra COW aovember 5- 

da a ittiV5n'ol5ső liernistmken  dolgoz  i kelleamilatik vaiterestilk a vtirosi 

p4rtbizousagol is kijelentették, kohMISk  dolgozni,  hareolOt a népi ha- 

talom4rt. Kovc 	ihly  de Karicsenyi Ferenc azonban visszautasitottAk 

azzal, hogy "r4kosistfik, sztilinist4k, forintos kom-.-unistsik" stb. qzt 

mondt6k a jelentkező eivhfl kommunistáknak hogy "ne kompremitálják 

pártot." 4innek eredménye az loll, bogy a kommunistlik self résMie egs 

időre megiAntyki‚ i88ZaT0flU.  November 8-in a v4.rost 110-4116 bizollteds 

tildst tartott, ahol 	tent emlitett tangcsi bolgozAk tigriben is 411481 

foglaltak.  z lésign hatirozatot hoztak arel,  he 	ki kell Nonni1-..z 

aSSISS k ba  a  munktiack 	igy  pé.r tisembe ki is IMMteks  de nem sok ka- 

ssiimrt volt bonne, marl a anink420k  sun  re', tetial szellemben oessél 

tek és ennek megfelelően ttilmaatfik a  agyar Delgez4k reirtját.  z s  oka 

volt annak, hugy nem t..1ctk  az fizeme,kben p4rt4zerveze1itket létrehozni. 

Ilyen nehéz k5ralmények kz5ti Iátott munkához november 4.•e utin a 

visszatért  me gyei  ptirt blzo*tug. 1IomQer 8 -411 h6tt ,gu int z 6bizott sAga 

alakult. iinnek tagjai ntimeth V4roiy, Fabbla j4nos, Varga hovics ignos, 

HunyadkUrtt Lajos, Ur abovszk I kihril,y, Yovcs ettoily, TISrtSk Istvrin lettek. 
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A molt IAA 	bizottsgig iő feladattinak tartotta phirt 

iendeümilii. a  prolev:ir hataloshoz  hit  iv.rhatalom segszervezéciet, az alie n . 

forrataIns 1or•ardmil4. 	 zt sigo s diet et akarl 	előbb toe 

reeneni, hugy majd konszeaidált ktirUlmények kt5ztt tool» lelimpien f0170 

tabnia  szooializmus 6pitiadt• 

telliesibmk meguidsieftban - Omit 4ftit Maids - coat& és 	Art 

trAtiző  i  fleage ktizmit at ies •1141111141141t Meet keztak. iltek az ellentd-

tek nagyuan mei-nehesitett4k a megyei pEtsibizovus4 smainfiji*• ÁB  elleno 

tétek a kavfilIkező f6 k‘rd‘sekb•n alakultak ki:  Á afairell 	bigmtlnore 

isem  érte"  IOWA is  elitélte   viareei Was. 1011•611014 3.0411,36 

WW1. 	Weenie a munk4ba  a  AIM* M Itzezzunistatall, nem Inrintt 

az eilenforradels4rok 

megyel 	 első reladatetnak ltketansgerősiteni a fegyveres 

erőket,  a sz oo islizmuahoz htl kommunist a  és  pArt onkivilli lad argil kel• 

Sz ért mgir november 7-4n hat bommuniattit itirgtnyitott a vgrosi rendőrkw• 

pit4nym4ghoz. °aroma főhadnagy azonban nem  vette  fei diet a  randőr s4g 

ket el‘ké bat sőt  mé az ellenf arras aloe /deg* a rend 6r:560161 lboc si- 

tar% koneemmistiikat seal akarta uiaasve1.  Á  tovol, kdribizotteig egy-, 
r4szt ezdrt, atisrEfezi marl ugly Ville, how az ellenforracalos lever 4134- 

hez nagjobb fegyveres orők 	 Ian szlikség, mint asilyela 

rencórság !el tud ezarelni, valasint azért, hogy a pr•lirtirdikliatura 

altil%Pin 4116 szil4rd unte0144111 	 %IAA, elimit4rozia, hogy lét• 

rehozza a karhatalmat. itz meg is  1nrt4nt. BAIA LAW az4zados de 134 a 

IsIvin vezetésével egy -kót nap Blatt 80 embes0 Megyvereztek fel a  szovjet  

kaional szervek segits4...4vel• es a  lépés  egyik dt5ntő lfincezeoll 11031 a 

klb•Mtakozglanak. 	 alatt a karhatalom ldtszies • segyiben 1.180 
tiro maporucio-ti. 	kommuni8t4k legJobboii és a munk‘hallaleuo.i. 1timoga1t5 

sum1c4sok 4s taz parasztok ttSmegesen Jelentkeztek a karhata-

Iambi. 	•11linforr4oulom kilvst  nagyon J61. ttadlik,  bug a  karhatalom a 

Pit4111144,1111k1at ura f ;EI zillirdabb 1410msza. Mihelyt •islaikiat„ azon nyomban 
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Vesodni is kezdték. A •4rosi munk!tstanotcsokat haszn4114k iel  a air • 

Kmvete1l4k, hvg.1/ a kadlimiVilombill tgivo1i1s4k el a "rőkosiatáigmlia 11101 2 1i-

nist elk al", alias a forradalmi elemeket. hem két séges ugyania, hog,-  a 

r4kostata jelzőkkel a proletrdikt-tura kflvetkezetea 

hieert illették. sSzt 	kftetelést az MEOW gyengs v4rosi intelző bizott- 

sága  i  tilmogatia. ivagy vitk Lain a megjei intéző bizotlasiggal abban 

Illapelltialt me. big, a karhatalom at4v8or41 ifirosi munk4s1aimica @lank-

sége 413  2 ILLiL t4roal intéző blzott ga megnifai és az 4llaluk  kit  

3011 	szecaiLit oats Ir.'rosba helyezik. A i iirosi munkistanfitos ratgbizoit- 
/11 5/ 

jai és a v4rosi ..4.4./-1 /614116 bletAteiga rgaz4r41 1 	imis 	afinfizie 

a névsori de 33 koala/unlit"'  •ltrivollt‘aftt kilvetelták. YtiNetelésfik le lje-

att.se azt jelentette volna, 11,4 a megsommi3ilik  e  kar2:atalom le gazilár-

d  'bb  magjilt. L:rre a  megyei  Plirt intéző bizottsagi. azzal V" ."' LaeZellf, hogy 

a karhatalmat meg-,yei test tilettel nyll•einitotta és kivonta  i  wirosi int4z6 

bizcil1s4g ha1'eisk'ir4ból. A 'tiros' intéző biz • ttatignak moghagjta, Logy 

azervezzen vnrosi karhatalmat. A V r o 	ntiző bizattslig a munktistanfi- 

csokkal ea;fatt hozzlifogeit a vtirosi karhatalom 141rehoz4.34hoz.  f karYa-

talom azonban nem vilhatott a forradalom szervévé, marl tagjai nem 4r-

lettek egyel a  ii.rt és  a  kareriny forradalmi intézkectéaeivel. b em  voltak 

hajandők vei,.,,ratiajtani a kiadott rendelkezéseket  ás  néhány nap nub a 

azétaz ,lledtak• iikweseic kz11űk tmentek a native/ karhataloefea. 

A vireal Intéző izat twig iridoző magatart4w1 mulatja egyebek kőzntt 

az  is,  hogy noveetuer Vizeptin  a  iArt intézd b at% 84ga hatirozatot  hozott,  
wooly  szerint  kit sainyeb ben lel  kell l4ni az ell ant °trod ellihrokkal sasilkina 

ois a INS verse1'5ke1 le kell tarldatia%ai• lisz•IL a hatirossillia Ittabiboia 

*stales Narde2onyi Feienc  áa  Kov4,- ce 	is egyireirtellill• lastin a 

karhplal•m a letartAztatásokat megkezdte,  az  ellonforradal4r4 -  i int 

ez v4rha1ő volt - ttintetéasel 68 sztrAikkal fenye6etőztek. Kaldlitt„éget 

is menesztettek a tan4c3hoz. Kov4c s Mihaly 6s ravic a ony Ferenc ez-re 

megijeutuk, megviltoztuttik EilVtaponi jukat, felmentek  a  mca;ye 1 Art bi- 
■■■•■■ 

/115/116zes Intro foglalkozisa moln4r. Az 	1ciz4r1ik 1955-ban, 
befurakodet)  a  v4rasi 10140 Ozatts4gba. ott,Jobboldali W-
artlike* •zi loll • Tmeogairse Karaosoni vs oil Zoom sole 
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ZotIsigra 68 kt5vevelvék a megyei intéző bizottság161, how; intézkedjék 

az silent orradal.márok szabadonboostit4sa érdekében, mert kil18nben mon-

danek, • a tiintetések, a 8ztr4jkok áláre állnak• Tehál  kiélezett ka ly-

zeiben hAtbatimaCtrik a 11111gyeL páribizAtságot. 

iSzek ut4n nem eet csoddikeelli, boa december elejére, amikor a ongyi-

ben taiir tnbb  mini 150 KAMP evlapszervezet volt, V4sirbelyen minessze 

beak hfirom alkuit msg  ezek is kerilleti 48 nem fht•1111, SZOTV8ZeVik 1101,— 

bak. 	imrtént váltosis mindaddig, mig a vizosi Art intéző biz it- 

sissiből  az  ellenforradalaárok uszjily(tban hea-add 3ze5‘3,yeket le nem v4.1• 

tatték. Á vireal  intéző  bisoliVolg meglimatitisa azzal keadőtöti t  Ivey 

a emegyel lartis6 iz t1,s4g napirendre %Wits a megyei lap MUIlictijil. 

lap owes  cikkel  még mindig  z  ellenforradalom szájaize szerint ir6d-

t*• Itovrics 	aki a lap főszerke3r4 ,5je volt és a v4rosi intéző 

bizotkaignap a titkári funkeidll itielie, 14tva, how 1igi fig 	 má- 

dik, lemondott a  főszerkellit61 tisairdi és a vireoi )*téző bisotisig 

tilkiiitek tiettodgéről O. a Lap tillaserkeestdje Riot Lajas /sit, a 

veirosi biarliteis Ilitkira padig Vad Joinos. t  v4rosi bizottalgot 

megeresitellék nékriny  olyan kommuni8tiv-1, akik  mini nivA49os pielieemim 

régebnen is jell dolgoztak. 	bozoilla s  Iledzabd Wadi! Abe/ 
g**430,401,4 31 1ctis6sb vim Jtinos helyett a karhedialsiaból viteaahivalt 

Sa3111 ZINN  lett  a v4elrel bitch eflg tiikra. jitői kezdve  az elvi asység 

helyre411t. 4 v4rosi bibottlig aaa%mfir ttfniev,esen vonta be a munkába 

a régi, tapasztall pdrimbilkillekat és munk4juk nyorin e,ymisuVin pi% ek 

letra a p4ri 	apsz ery z et e 1.• 	tisziogatas eredesinie megmulatkoz.3% 

abban s, bogy ezen tul  a  Art hatEirozak labdan és klivetkezetesebben 

lipstil tsl  az el i enforrad 	Ilisben. BIlentimadfieba and it a 

“111.1 iksi b.:dales megvédése 4 • mg Ns laird wisa 4rdekdbea. 

A hare egyrészt 	 eszkMsakkel folyt, wiar4est ideolegglai 

forsikkei 	Mt • 	politikai  here fontos tényezője volt a kerhetalea, 

batiarosan megerősndmil  a rendőrség is. 	'tiros). rendőrRapilinyMtg 
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4142.61 agyanislevAliollAk as ollenforradalomban megiugatt Goross 1st- 

faistictagrol.  V138* 	116k a rendőrségre az •llenforradalom Altai 

• iboolatAt kossunietAk-1 is. Basel a rendőrs6gben a kassusislAk befolyi-

sa jutbli érvébyre, tir as ellenforradalom eidalira Alin& res:aartisz-

lekei  mg je ideig nem srellidk lea Bs a kneilmilmy viszont gyengitatta 

a renaérajoil, de a neh4z2égek •1.1.0e4r0 a kerh,, lalom 6s 	r8rd6r3ig to;Igy- 

ban..00sztfiosta JAL •gyallmakihiell. Weleges mege011sirdalis akkor kt-

velkezeIl be • tériiin g  melt*, Ozone alboily 6rnhgyo1 Visildstlyre hol7eS0 

tek. Zitel kezdve a  rend're'g  is Wegtimetitalts eaj1 soraii Als •grolow 

son harcolt as ollonforrairlom eilen. 

A k-rh.lalos 4. a remddreig lotaritStatta as allonferrt,dalom fe 14drv•o. 

z7i1, I'Lbek kNonti Sviel istetnt s  Vial 101411. Kert4ez Dezet és Aetna.. 

na ZrtAlit. /Witten elfegt4k AS tillonforradelm4rok 411a1 esabodlibra 

eLgodell bnzket  is.  

Az uj Ysszatilelit 'trail  tni4z 	zotimis illoitm64C k'sopén litrohosta a 
v ,  rue' kurbutslutil. Bien» litssimm előssffr balsam, késabb b0 fa loll. Ow 

nek  parLmosnaki meglaStist Szothm4r1 Gyula főh:dn gy kapott. Szatan a 

roe& rendtenutartgs 4110011 ftleg a virosi lrr lulom ds a reraarség 14It• 

fol. Á  megyei karbatalom, mely 200 fabal 411to  mogysi foiadatokat oldoll 

mmoo  sogitotts  a Ossulation MakAn s  Mindszantem s  Wistelekono MershalwAs 

illomoisozd karhatalmi ogys6geset, kUlan ktolutalmi részleg ellemdrizto 

a taisliat. A karhAtolom jenu4rban nagy segitsé-et vywjtoti a  gill both 

lemirds4Woc. 114rom hit basil  mintegy  U5J hatari1idy41 iogtok Si. 

A kro4katalom legnagyobb "seze1tz4se Tisirbelyon az •llenforradalommaL 

196g. gomeaber 10.4n volt.  Snuek •lasm4nyS as hogy novemberben  as slims. 

tarradhlom erel a sunkAstuncsokban dolwasIsk eleősortno A regyei 

1140 10120 % 134g J401,asUifira besz nveiték  a v4s4rhoelyt Mansell 11,194g atoll 

• llonforradalmi loyal, november 	jeleni nag utolra. "6101181t11.4 

s tireel:munkoletaiecsul is,  mivel  Le a feT folaa.ta mom a gosaWgi 619 

4rdekt4Olml problémAk magolosban 1411a, h-nom wz .grijkok 4e tonistdaek 
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s aer vea4 sAb en. 

San* el1en4re november 10/44e lIikő  Andnie 	116411 1111104 harisnyagyi• 

rl isenlasea a Harlsayagyisobles task% 6 aszshivWX  i tividziketenaosua elnő-

koito  • .siegalasitottiic a newel sulakistansies elndkat •  analysis& elnö-

ke Valet' Andre lett. lleesó legfoiltosabb felt,oatinas tartott* . hog/ fel- 

vegye a Saposolatot a budapestl stunaastassiseeal• eztirt 

egyiItt Budapestre utAsett•  ahol terayaltelit Rios Slisdorriu is al a gAiz,..) 01-e• 

U mufti etasie el tagtkital 411 politir. al  • salmis "gal • Tratiain t sztirvewied 

utrieltdookst captat a  

Bdapestr1  ge SezatSrzezve deice:Ober 3•40 las4t deeeshivibtic a nuakistani-

Cook elniikeit. Itt pair raegjelentet a aesysi• 44 401 41  'Cross suesties 

tactic soft  kU Id entail, is,  P. ail, lei sal V, 10E6 Multi* b•eskiseit budap esti titian 

talatair6 1 4s iuiveitalte a vie' 	Nometi Ujoike totailibt aes4else4sio 

note enaecifilvea4e4t. Kjliliittafis et saitsoncxxxxxis iranyitottsk totirtik Zet17-44. 
boss tua •  szovjet  Pam/0 •••••1401.• 	5,ic et. A szovjet parancsanam 
asanban nom  V rixyalt velila. A gyillisett 	 a irigrisi tattles msg.. 

•le1ntet6s4t, tov‘ibb14 6 pontb61 4116 ktivetatist s‘oraesztettetc„ taneky et 

telkciildtela a budapesti iesitAetanitosnair. libber: a felt/Mee /Wail )vetel-

ték a osatiliskieta• vesietak letriatiwi.t• is ast•  ho aa oreaagas munica- 

%goatee iiiieyezeritee a kerstAnyto • ha tell * eistraPooti  is • • annicamok 
/118/ 

wdeste14selast t tad esi t4 wires. 

Kimondtik, bogy a budapesti asitivistenissot ailaseriko ravateltitic •  hazy 

a tom iny is tezasrj• el aa orsaigoe. valfeatet segyel. 'Oasi s  ir %esi 

shastawiosoicat tirgyalá Vanes a mint *bleak,  siaatVehssaanek a 4)9:16. 
/117/ 

menti vitiltben is •  

ktivetelAstsehez csatlakostatt 4c a aunit.Istanic sat oft 1uoki,j11 ,3nt kei)vise• 
lőit As awbizt, a Et efrf el suankstart-kcs Meels elntike4wit, hogs sin* 

sael1ee4berz rgyal .  sotat folytasson a nagybudk4 anti zuntistasieesal AO 
a itorarinnyai. 
so. amp. 
/11%," Csongrid megysi Birówig o, BI 494/19157 6 irnt. 
/117j 14ads 15. sz. fiidgelac. 
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lEdzben a karhataloa tudomaat lizrzett munit. 	,c It  hAr iSCÁJj 

 edeistir,"; 1, qzfirt 3z411 gihlyt. a muntr: atan,io e elndkAt As Ar vai  

Jenőt  az i zr2 igaaghtóját figyeLaeztették4  h 	ne an L, sci 	meg as  eJ 

lesterwalialat allereleitsdéat, 	ur Yekóittette ezikh•lycit a F41114,11110 

Villa lath oz # 	ct folytatta bzwa t4v4z any eat, tit, Dec ember 8-at oft Ittv• 

taösek,- ea  MULIC:i tau:, c ok elnökeit •  basztidet *omlott mica As 

felvotette, hogy mivel a.1LoraLbtla Oggpephilt v't 	ii 	e 
/218/ 

ban ruins*, tiltitkoziaul tdntatást xenone azerveani. 

uzranemcor Budapeeten zuvargoisieg Veltiklie A Iteittle41 tjetetóes•i 

nyegéb en a  budapesti  allentersatialskiralt mossnt us.ariltig eepottest o  va- 

szin'; • hogy eippen a ;tAizeortti munitietam,ice nozgLzitancira. A garetisen 
azonban el! en t4t es v.4 lemimy sic 	ittÁt 	• a mega el .1nt 	latarr4o8 el- 

ndk einek egy r4  sas  neat aicat deszetiticiani b. X a Still talani4a 1*  eztirt allane 

voltak n tantat4saeic. iiivel megillaodn1 nem tudtaa. decemhar 1U-re 

iszeit dezzeh1vt4k a municastamice4c lnöet. &Azov nagjelect a gyiiléeee 

itith4e !stet* is, cl mint tudjuk, a nerazetn5raAanigg 14, segancanoica volt. 

Mthe  itt elmondta életrajztlt, icifejtette, bogy  ő  a "forradaloct 11tsi• 

Jima" 	rlt /azaz ellentor.radalat ténygedieel zatatt •lboca,tottg.k a 

hadseregb61/•  body J -inoalca fia a tkibbl *azt,IllniLtaN ritiszaxer,ilt a ni4- 

• aregbe  4s  ő  zzal nag ért eivet,  szórt  Id&Smindezeil alien lifiltaxczni. 

znunlaztan4ce elildkeinek egy réeze moat sea értett await a tiintettia 

tervcivel. Vaekciik artneit allentir• Iciadt-Lic as utaaitiot •  bogy a dolgoz at 

a tiat•tég, Időpontj1461 tijétoztaseizo  Ugy GdOttitt4L, hogy december 

d.u. 3 6rator a Zince•t4ren •DdlacezneK. Vaeiz6 V‘telatiny• az 	r.ogy 

a in . .r megezervezott diiz.kra mellA terul ant -41 tabor ,  eftelaLtyl dltig leas a 

tintatlehoz o  InAg akicor is, 	néhitv 

Idabel, a tIntetée előiviiewilatairvl a karhatalom lamét tudolariat azorzett 

it4g 8.n figyelmeztette a municiatankice e1nöa1t ,  hogy a tintatóst a mun-

kishatalom elleni megraostdulienaZ minőeiti 4. azEirt nem engedélyezi. be . 

/118/ Ugy an o • 



blirott saanicAptan . ical elnöttik ig4retet  tett  eig strut  hogy t.intet4s not 

lees. 

Janet elleatiro a gyiilokeede Coto  a draws seigkeal4411ött. A alma 

ha talmi sintegy 80 főt riasztott  a  itilatetők esoitosslAileAra. UgyanOsidt 

kiirontat oara dZ)VJA tatctial egasig is, t.it sa unb 	hew air.Atcztat bale 

a kasonatalcus aunt .j:Lba, VultisAin,i, ha a iKkiraitaltsa• i3j• kL:siviariski blzo• 

nyult volna, a azovjat osadatut sew itIttrAitat volna tétlont11, 16as vl• 

ssont, how a szovjat ossapatut aunt& nogjelentise Is nagy meroltainet 

joiantett e  k Janos ttiren bn osisado• a tarhataluel partmc ances, solasiajp• 

tAta  a  tdmeget, bogy ossoljan mitt  • ties'  azonban  1,4w4 ELtart  

A j kirók4afikk414. kivino si seodi.ikkal edyütt kb, 1300•4000 főro ntivek411* 

dot, a woe. Von astisados paro-noaot adott B tartottalas egystigeinek, 

hogy előssait sibe8z414seel, laajd ha tell  •efes•Alkal oaziase.k szót 

Ilt1ntet4ist o  A tömeg asonban a isolleitutot b61 saalit vistizEtért a coat rises. 

Ildv4sekel lehatott saiteoilatni Ast. A tikelist4e oservez61 t,zt tia-

lailtdie a tözogből hogy nos toll telni a tarhatalmistittS1, mert alai* 

trek tölteinrkvel  15n,  illeirt  a  riasztt, lovtiww.ot a teetatalrui et* t4nyt•• 

Lin* voltak alaceonyea elereszteni, hog: a liiveddigit siirit6se ószheaté• 

rite* a koitelkodatett A tarnk.talcze azenli.tots..rit nos *kart semi halOttato 

*Oa •libestiltot. Ilona ellemire Ok tcQr  halt 'nag Cities! Laas1ó aIgirliddrit 

dolgozoja as ellenforradalam 6.1dozo.ta• 04081 L4216 a kanyéraz/Z,r eaft, 

osoporttal tintetett, Ok is azt tiab4ltdk, nee kell 	4fierh•■•• 
leetélt  at osat vaktölteinnyel  Lő  &re a  kArbatalge es itailert saarVILIki - 

mot 4111 hangoskedákat kiemelte  a tömiegt61 0  fogy r4eziiket ltitart6atatta, 
*Lift eglieekiket kihatlgatismk utita elengedte, A  Szrlg  utca  titkriV:ta a 

bengoekeid 04eelt is tlems1t4t s az utca Barin 14vő b6d4 •16tt kleóridk. 
Saw* GA0s1 a sarkon A116 wait tnrhatalatistS t5 1 erő esatkal elvette tea. 
ver",  • aes01 a tömeg fe1.6 szaladt. A karkia t 	st'-‘k sat fiezrevettat 
As WA) istnybsil lőtt* r'4 • Az egyik 	 (Keel%  ci aviny 
1406 aWeiö sezorogyott, majd ntihány nap aulva a t .̀)rh,tzbart meatialt/1191 
/119/ Ugh letv!_n k skamdti katanal 4gYÓ IPArgi otatimitifiktiNeyibialtAtrimnosiditeg‘  •redati 141d, Anya a  Ca' 	segye W.n1 van, 



A  •serenestitlansfig OICOZ:d termAszqtesen as*, aki  a t intet414 114.111101, 

vezipik  4s  Cifioslt felbiztatVle a  provosileidea. 3z volt az ellietteniso 

claims utole6 nagyobb sznIk:- au ttintatése 

Az ellenforradalos elleni bare W.-% elk  tő terdlete az litleeldstet•Sibmil•ti 

haro volt. Az ‚Wig 	teUtatott hibie politisa fie as ellenség now. 

ar ;lye .iropaganajeb isevatsezteib en is4cor  a  leavadabb vé 1 en ény Ok terjed- 

, kz La.(aoti  a.  1410.14igial Varaimicall Vaaithal,yet Ulcer még Jr,a1 i  

leb•t•tt flimsy 114 sea vitatni. Zen lehetett 016ad4 sake% tortoni ,  a hare 

legjabb satissere as espial vitstsosis, Eirvele As a *JO volt. A vIti• 

as% 	 kdrb•n oat* Ulcer lebetett tolytatni, *SAW látrigiittda 

S Virt elepszervezetal a as  itt tbd1t kesmunieti.z holpiseet lattac 

stagulava Wit& a girt 	 Dtlemnberben a Areal partbizott» 

wig taii0 tucat icsimaistit biSett41aag 11111111, hogy as fissmesben, a 

teimelősedvoticezetaboa,  as tillesei 	 stb.  hozz"  14tre 

as WIMP  alap es ervetZ et ei t. SUM& 	pirhusamosan elsősorban 

Uk kdstitt, do egyre nagyobb Wilma& előtt  II  eitit rendezte', $emis* 
eivi,  honest szervezati szempontből is vitatott kértiés volt az, haw 
males piirtszervezet  as  fizerchen. Az ellenforSadabLiroic azt hanaoztat-
Mk. hagy mica tell pártszervezet, °part 	 fellépiteni a use* 
eialisitust*. 3 hauls jelszóval 'kart 3c 41.saa41 tunl Ártat a asimazio 

oestilytő 1, rasa ssastilz tosatAal a atanitAsamataISALoaapalliaté24 vesető 
•riejfitől. A vita nos maradt *es as 0114 tesatirosimoie ire:retie bola', 
hanem odi tajulto  hoc/ ss:itss UzaAb•o  pl. /a kérlokwy•rbuo, Jis in t e 
Y155 engedt/tic be a Ott szerveziSlt, sőt as iizeaben oolgoz6 assaszaistagat 
I. elboesitA.seal fertyegettik, ha "Lac* a  partot  szervezni akertis.  A* 
nunlat4k felvIligositó muractija "le a prolltIrhatalom etabiliakadja kli-
vetztAbea esseban as el1 en foreadaloat sore lierAbb rAvosztette töm. 
b4 zisit , kflnyteles volt visszavonulni. A koasunietik rimutat tat , hogy 
a zürzavekr 	 lehetetlen a Kommunista  árt  vezet4se 
egyed . i1 a pkirt iskies Stiveticezetesen icet dv 1 **In a zunicasosztelly defeelt 
As haroba vase*** Anget a siaoslallasua skyőzeimiért. Az .1zeoletben 

e4yre 
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tdbb helyen megalakultak a girt alapezervezetei, 

3Lban 	időben a legfőbb elvi vita as IVAte beogy  az o".:t<iber'434-A1 

;cezdi;dő eseményezet  hogyan  eirttikeljéis., 	ellenforrhdaiom 8zerves61 

rha1yes2 is storradalamnak * , Velicsigionsel. Simiabudatighazbonak• ne-

voztálca  eisairiqr et ,  a propug:4144jux hut.isgra Je.t  i  b‘tosti13t.Ja deloa• 

zL. t k6siil is sokan •lhittfik„ ft part tudjal itözött La volta,.., milk as 

emoted:wake% ugy irtebadsttik, ho o az a nip aritikiija volt a i"rt 

•lkiivatett hib4aca1 szemben, 	alIaMartik as% ho4f az eSmadetrit 411• 

lentOrradalesissi f ej le;dt or de 	rt‘it el azt, homy  est  a issessaas. 

1'e* kezdettől as el'. an furriclalont erői szerv3zt4k volna .  Sserintik 

23•1 tiintettie a hib 	miatt altigedetlank ,atiő ttimaiieic a OM n 14 4.014)10. 

du 14 sa volt. 

Ta 1 att4k, vitattft vaj on sulk or, hol ntt t az az de st8n6 a meginoz du-

ellanforradalammi. A kirt v1114:001a kifejtett• is kontroit tfinyeax•l 

bizoritotta l,  hagy  as 	41836.n.yet 	 f ogva, vóg ellanforradalas• 

nag, ken 	 Is 	 hogy fOrratalai (teak as 

lehet, ami a riigi elatvult seinősibegsi 	‚1st, fejlettebbet, haladáb• 

bat hoz, Ami a 5e514v6 sainc3e4g&el szaaibez Vitsazalci lpist brsd'vS5 a rii• 

git, a 1.vintel, as olavalts, sikarja er6szaSesan visszaallitani, cask 

eltolforradales 	 podia Mamma illagyaroreen,goo 1:348-ig a szoola. 

lista forradalom reladatal% Val , katottilltM q s  m  hutaloak a aturxiaisoass. 

t41, 4s val• szdvetságes parasztot& tomb* mat it. 

proteVitraiictature ativi 441111ruttsus rendszert valc5eitott meg, aziis4 

laritős six sr fit et firt 	Si 1040 a azoo iall eta trsadmi rend m e‘valóel- 

VIa 'tan. 

‚Non anwil magasabb rondilt, fej lettebb rondez ert aicartac lfitr ehozni a 
oktSberi e1-tydc szIrvss511 Neel ‘azt akart414:, kilsAsis &del, Vial, stb. 

Vtierrithely en is nyiltan mousiondtfik, bogy polgAri demotes asiat akarnak, 

hogy ez a népi demokrietékoz vi,szonyitva vieesalipist jelent, 
as irdsaviban ktrobbuatatt fel .:0148 eileaforradalam volt.  Vissza  akertak 
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a rd'i tu jd onvi sz Ony Oka% It/ Sezakii vetelta Ofiraidia% Tally 04. 

.at. Ha a 111,410411 Vilastisében a uosaslti blzottseagban 14176. ttildjtiket 

Visszaköveteld WAS* maradnak a v;IrrJa llamhatalmi swerve neon a sao... 

• inLista rend, basal ascapitalisaus képviselets Lott volna. fiz ilyen 

dsesefligatieeket vitutni sou 1eh4t. 

Nem a szocialista tureadalma t1l4pillids4111 Use&  eólul,  u amalaicult 

fdagetlen 	 itseztiti pasessiapkile  sőt as tirdel istvt..n 0.1ta1 

lAtrahozott szocialientigrata part HMI. iid• &rd.' 	szocialistsinat 

Martial aelvákesirs401.111 llitssett, hogy 6 a jobboldall szociildmoite,ola 

politikai kdoviselőj•, airitől a szocialiazus mnfl idegen marudt. 

Sankt as  h1 z1, hogs Kiel 241 eis tö1 Iota( n hortby sta r endőrt sztjai 

Alta1 vezetatt reedigeség a szeoiallialSOS védt• volna. 

Az esenkinyeic el' enforradalmi jellage kánnysn bizorv1th4t6  meg  armor 

is, ha osak HAtiezővArl ,;_rhely an  maradni k 	nett reagyiink pl. a itindaigenty 

e cc agprimiis told vi eszakö vat alci 1 la tk o3sa t7'41g. a irshiliels Matt* 
tasiszta pit-tot megalukuigiesilg. 'pay .m.gv LAI.* Ouló politaijanift 

sAsssAsAis. 
As*. *itkik azt 6 llitottek, howa mozgalom zezoetben a hibut 	01111. 

Upe nép felléAs• volt, aszal firveinszi, how abban rciaztvettaik eirle 

dalgas6k is, akil• 	akkart4k fin nem i• aicarhattik a régl • ka,,AtKlialba 

rend czar vi 	 t. 

Az lgas, hody ilyen colgozik az ,Jamadnyeetan résztvettek. De a mozgv-

laa jelleg4t non rtz i*Viirozza mks eladsorban„ hogy abban icl,k vesznek 
roiszt, hansra kinsic az 4rcek4bent  aéloktirt fcly,J4 a Witc o  al a 

• 4dc41ja  a  haronak. 

A tdrténe1esib61  ne'  •4y 	idtighetlint, ant)1 az ollenforradalan 

hamlet j•lezPvakical relhasaliiilja a félrevezatett Una,* oéljainak •léré-

aében.  Pl. Nienotoresitgban  a hittari fuelzmum ie telhassnAlta est a mód'.
szrt katalanut4sa drdekében. 

Linyagében ez történt n6.1unk  I.. 1';258 olf.t6berében. As ok t sr -nov teat ari 
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osasiskyohlroo rti s stv °MI do lsomist. &task, At •  •  as ell onto rrt,  dalsot • 

notiattik nég okkor lag  ha asaloilattlira ezt ők not atartia. Ha tillönbi ző 

d lhaastiao. Atlas**, at Ikea elszavak halide& last; sestet ed tea 1s. 

Itoorsob•r 4•• utda Ilitatatt kirdis volt a  str 	os eat unerilliialiaL 

ik.  a. iso  v4,skrhe2.yi allonforradaloa est  a fegyvert nov4atier 4o• • Utiin 

141 	2zn tiidtei, art volt aikia tciaosibialoa. A part 	Li:At j4 

assaispinak airdAstiben illitutfoglalt• katojtettet  hog,: a:;, str-4.jk mun... 

wisosstitly hazel ft.t4,ver• a burzsotativol skeleton ,  a kil eitalista vlsor 

ay ;Az At‘4ött. S irtifIrrJr al4ktislaSalla  a bursomiala 	• -Aluoliy as 6$ 

tizau.p.A6 41iashata1eSsua1 iisesefoa a munkii sae sill ly galas • a tag tolls* 

musb:in jog°. 4s erkOlo skis. sort gyongiti a barsasdaltit  is  nnak 

hatalea-A, .lert r,eveli ztlAskik,SOSStilyts  te  ‚asit  a  döntő boxer a  a 
szoo!allsta forradr.lowra. Da alutin a kapitAllianact Laegdöntöttiiit,  ni-

utn  a zunktisosz ly vette iceatbe  a  hetalatatte  a  telő es zke wilt et • a 

sztr.i.jk r en j ogo s a neat ericd lc  $a so sort hi alien oztre.jkal a muse' el' 

36134t. m Aga ellen. S eaui saját hatolatiltit  a ilratotari4tus 4114 taturaj' t 

As ollosterredolos 111110111414001141114110 iftalOst bA4,44/11401 Irkij votasatiblit Bay 

vita folytak urn. 1*, hilay a szovelot csapatok *leirt vannak Nagyar•ri 

szfigon, 	vit4va1 icapcsol tb fin a telliatii st itnaa ifi sig ollett cifo1n1 •  
ear reaalmat. Be kellett bizonyltani, hogy a szovjet...swayer gaz.dawtat 

kapcsolatos k4t oldaluak he e1s6sorbk-n nens sedvezdak. z anal' SA" 
ibb  k4sze1fogilat6 volt, raert a Szovjetuni4 iataltisiaSIS4.443. SS ISM* 

4216 Magyarorissialn eskor elk er :ilhetetlen let, elan** B kellett a sow. 

atitkalik hloonyitani, hogy a magyar uri.nórcet a. Szovjetunid nos a 

vil‘aplael it slat% hen= azon fo1,1 veszt lugs t1üntc Ai urintiro Ida 
binyiasmieG, öttait:isa,  as  atoursakturok fe164,4teso, a rizovjotunld tudo-
m4,,ysa szatf.:ai cis east VI gi et; t 	ailktil 1 et't etet lea yobs* saksialtirt. 
Be kellett bizocyltani, hogy a zuagyu.r ndistex neat rdoo, bogy kllipjon 
a vaesól szerzódásből. Nan firs:taco,  hy r.ie;A tun • nalisra as, hogy szi- 
Wilts* a szocialista tábor ogysditot, wart csax 	a,Arudhat fenn a 
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ntipi hatalas• fő kérdAssk kcir osoArtaioultuz olyan kiubb latiltd‘aaill, 

mint pl. a kt3zteitsaz:g1 citaar Vita* a több-partranésageről sad* 

ló  vita,  stb.  

fsati nérlAsik tlostisiothoo a Ott toiltamailta a oojtpdt toe A nekas. 

bisettsf,gi lapja a .tdvotk  sző fejlődést autattai sktóber 3k:-.ig a lap a 

párt'  volt, do fokozatosan  trot  kapott az allenforrudallaa hialgja is. 

aletikat SOwtól novalb•r 5.4g a lap 	 as  stlentorradalmsto Mé. 

',amber 4.e utag egyro ki soebb simian 	tésiogatja as ellenfogradabest 

és er4vre több slick olitéli ext. ilovenber 2u.a ut•n a lap as 	nes:01 
bizottsegAnak la.pjakint part* msn• Att41 kezd" • kiillinösen Koviots 

1.3v414t4os uVn • gyre helotoseAse foglal ill4et, de twig Wadi; 

jolt/ands mog'hilito oikket Seib 	novaaber kt3- fin  y  leolitint korssion 

is a $11111% sovasber ab•he *Aalvol ne!I 6rth3tEhili ed,yet% deembor Mots 

• otifosialő innekehoSia. ,ointi 	 *set a alit** még slang "cliSsi 

ilsobajeigharerne bessélndt. igazolni suretjAit as ollenforrattalmat és 

thisliaia•miciltat a tovatualall(tigat o  akiic tollitprioc  as ellanforrlidaillaINAZ 

andllaa* sat stendják róluk,  hoc Ők  a vie hib polltixa x6pvIza2ii* 

SIsál jotibooll arősödőtt a levail alimeaunitita vezItós, minél woraabban 

tkisstiwidtak as uje4g1r6k körében is az ideo1ai.pohitiai Istircalisat is 

411164.1 jobb oiSksic jolentsk q. 

As ellsnforradalom, miutin  a Visirbelpi ilossati kjjar...got onsitattia. 

nkondott  ho  agycsapra  SAW 34 how nézeteit a sajtóban teljoasze. 

Soldvay vezotéeével  mg  novosber 	Is .1eAddttedgi tweets fel a ainefei 
pirtbisottnigot  és ismititelten kérto a lop onedélyezésit. NAmeth Kiraly 
3/vt4ss tiljékoztatta alei1dcitts4get t  how a lap enipsdflyeaiséhas joga 

ninon, ail a kinieztertani.OS notinkdreib• tartozik, 40 ha joga lean** Naar 
esa juttanai as sllentarirelalsat saLtLorganuahos„ aoldvsara est twos:Aleut 
IfOttik. S alvel tudtans  kogy a Forradalmi iluntitea•Pseadat Kornvinytál enge-

dilyt sea kaptax, *tart a role Vinitholy1  Szó  fob:31ra% Ongedő/;itivel 
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e irb.elyi nz3 Omen uj Bigot nyomottak kt  b as ajoigi, tar talmat tokSmii• 

To semiben aen külfinbözött a3oitt,51 a sajtátormékokti61, umelysk oktdber 

29•3 cis november 4•e 	tt ,jelerittsz. 	suitor as ollunforr ,..dulas 

volt hatalmon. A.1.tirt  a  v..4rosi kart,,,lom a laidot elkobozta. 

tontloisbn Lithat,5, hogy movmsber 4.8 utIn 	indjfirt törtAmt  b.  

ar - s  fordulat,  de a V ltosoke nefiról niqtra ic4azo1foghatubb,  Á  pit, hemito 

Ja e= ,re jobban 

1956. december 24-fin a meiv•l pirtbizottz,4 lapja  arról szamol bey bogy 

as 11321,1i,.nes ilzeiged xivta14v.1  Iwo slapszervezets van a raetsyfiben. VPa  

kor msir H6dmiso6vgisishe1yan la 53 alapoz -Jrveaot alahmit signs köztA 12 

üzemben. As 53 alapszervezet tagoiga mir natty ar6 Volt. *May elvitte 

a Orb villositnylit  a  dolgoz)k ozóéa LaZ igasség oar• nagyobb tkinith‘et 

h641tott meg,,, 	 gob or eic, mint aki ozdrayil 05.1emb61 tibred 	itAl• 

tattOiLko icarmiltsbre  hol  as  litasaim•  L  alnél inktibb tény dari,ilt  as ekon- 

terrsdalom tott•leolo  snail jobban bzilirdult a part  tamsabisiss 	nay*,  
mallaii16dott  a  helyeste 

1957, ele6 nsdhen mks as üzemeic teljellitottliks allogiv• tulteljosltaike 

torylket•  SzovJetunl6b61 	a  néi deracicratikus orez4gust61 kapott 

s•gits4ig a gazdasigi sob* gyágyuV sat rondklvill facuirjoreitotta. 

Do 10111,„ isitroltis 15- re az ellenforradalom lama akotira sésskilt. Ziadta 
a unseat Ell120/jeleacit, azonban kfinytelen volt lenondan1 tarveiről, 
advol lAtnla kellett, hottv • jelez.;nir  non mozigitja a tdmogakert a  a 
410140z4at mr nazi tudj a re'lrevezetal e  

4-re  a sz ovj  at eal littnvivet izzii4t  vi aim% 11 it ottik helyre. Rawl,* 
folssabadulz eAnak 12-1k gvfordu16jtin 	lmmit lobogtak  as  ellenf orradalm 
által aelmiyal4sott *Iris sies16.t, virosszort• 	raxi  ogiok a vci rei • 

oe1llagoi'  I  viistrheiyi nép le  t.1 ezabadu1 	4vtordul4ját iinnepalta, 
IN IWO. or or • 

/UV *Aire lu sham alp, koadjA° J 18 	azd etti 1 . /ő-erxre-eti/ 
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Ugy emitIk•zett set a staavj et neiprel. Mar -1946abillt Milemballiont b un- 

tők 

 

nankot 	 o 1g6ja *161 fis 1956. Októberében soitakeliglyoata, bogy us 

ollonforradalom lon6t  a ney  nyakba  tasja 	 vtil:),Itibun maim' 

szor ssabaditotta Sol niviinkot. 

A helyzet meguallsirdu14sa utin a ;:eogycil 6o a "ritual karhhtlum Tolosa.. 

lot% Stletvo titezorvezt4t, A easnt.-tulotabsei lisolaalbttot to1jesit,5a 

ri.;sz• as ótoaervr3zett tv.rhatalatiblin matatity  többségtik kedig vlsszamünt 

•lőzö munkahelyéro !izemorbe, tenuelőradvotaosetekbo, hilattaloabs. stb .  

Ibbon f,i2s időben jött leitre a anankAsőrség is. A sunivisossitiav, 	do1goa6k 

hangulatit jellonal rz, Ilea a munkisőreégbo hiromszor, nfigyoser annyla 

an jelanticaztov, mint ah:-'4iy enborro eakikcség volt. A !sunk 'sus vAlonónyo 

as volt, hew/ a tandljat ugyan dr4g4n fizettie meg, Is a leoatit Jul meg* 

tanultiik is non engedi, hoc( hasánitban s Vroeunicipin 1906 tgliatber 

a vulana 1  atiglamétiddjék• 
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Követ•léselnks 

itaberhaz mA 1t6 assaloa4101412013akitt,  azaz  f4 lioleiusant es 4101406 

2,/ 	esé al 	 • lalist011i el 6a az trt', jit j 040 t• 

3 •/ Sajt6avibads4.4ot. 

4 doberibb raszoilhetoial jogot, natiAaabb élatsalwrimaslato 140.144011 14110* 
k et is a Lao sony abb irlikat• 

5./ A bárnarasia altörlásfit. 

6 / A hat 6si• isuntanap bevezetiisftt. 

eid fiekbad ira114.sayakorlatot e  az instal agyhazi.1.41 kilvatul •ltörlhait 
110 Mlndszenty haroesprimas azabridonboasititait, 

S,/ Sitalinost eavaila, titkos szr..vaz , ssal tartott szabad v-`,11-isztAst  i.  
lanbein6 partok rti•zvételfivei. 

•,/ Oros* esapatok qaaanall kivanuliatit itaioarorszájpúl 683 ightlyarorazig 
It114p464% a vflreál aszsaafinyből. 

10./ Rákosi iffitris pFtrt, oc4e4 t• 

11./ Vocjik felelSaságre azokat, ak1k. oica1 a peleir vár ika1404041g• 
12./ AZ OrOSA riSelirs mint kötelező tfiatirlyailk aa oltör140441 	tixtdayirea• 

Ira 4.tirázitaogyar namzeti sze11asiba04 

13,/ ::;zabad klakereatedeariat  e azabita apart. 

14./ A sulyaz alótartiest azdarentoiadt 46a a beassialltaa:a tales tórlését. 

13./ Sztibad földatIvelAat, a kollettil, gumliktodis actisimigel.4•4 

Sliamositott osa1.di hiázak vissaaadisit i. 

17./ A aügvant, f1zatda4it 46 27110111,peg vSsolisaadliait iskulm area *kilowatt/Aft, 
1956. cott&ar 27-613 dálalőtt 10 Sraror nagagyi116s a  Ra],  tAr on. 

ii,44imaszt5 risa.rhely dotgeail  

tie ltjustiga„ 

11156. actőber 27.tin 14E1.4; e14nt roi.Aiegtalrtlhatti a Oscrirl.d sogy4i 
PArtb1 za t t g 1 rattiriban 
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S.  04 Misseidit• 
004.0.000dreber mb.wwftWO 

"Honfltr'trsak! HAmezőv4Wrhely dolgoz41 Flataldkl 

isaretett hasink rendalviil •ulyos, Vi latigos helyzetbe icertilt a ttagilcus 

e stvőrhar Jai vetk ezt ribsn„ 

k spardcligoz, a paraeztato as 411rt•baltség ea  az 	jc,gos nemseti köve. 

tel4se1W1 !Flirts etyma fentoeak teljieültet, mint Gera Srnő 

7agy lore kominyra juttaV. ea, Hiked ás  3zt4 lia hIVOInglic zlebrudalaaa a 

pOlittital i1et1)61. gamatosan t lj amain* egy db  megoldásra  Tar 6 pr JD 16m .1c 

ise  közdttilk sagyar-ezovj et vlszonYnat  az egy enjogusig a1a 3iin való r 

4**4.**  Reliilvizeelj.J.k a dolgoz6k vAllUt  nyomi  6 terhezet is parturns 

Bisettsiga. a  Ny  late vezette neSsetl ;Iran - thy a 1.L.11 A6zigek 

legvfigső hatatroiig islndent nisoitess a 41olgos6 náp, elmisorban az alaaberay-

kerewita ainiktissk 41A4kari1loinyosinas javitiaiért. GONDOIKOZZ TLI! 1;zek 

ut,(7n mi ssiiksoks van fslvonulAssktrat  Cintet6aercre  iris °satin** véronttera 

Vá  rhely en is, 
1r4r osua doiíozi,  elsősorban  j6san 	 dolgos  parakeitsigunk is 

flataljaint tintudatOS Haze add - felelőssitoo telj es tudattiban • new5ris• 

t* fagyelmit. Qkt6bar 28•4n este azonbun a fegyelmezetten tisuilW il  a a 
f anti, inár megtel6su1ius utJn hEaltd6 MOvetelössitet hatigoztató dtikrelvonti* 
!át egy es 1414118t1m az molly Ok r end za vfirt: sr a hassnilt4k ki. NB UT/4MM= 
N n't Vag/ tallin a Liispont1 Vezet6efig éta a Nagy Lure vezette uj nessati 
or,.;11.ny polltsir;ja iselyett a ailltiletes urivilitgot cis a levantezorszakot 

1d65 Avotaarls, Brun6ban, Aiorthy egykoti hivatásos saisadosiban razónyted• 

tek? 	abbess as Olasz 5.6nclorbas. akit rablásárt zatig Horthyik biróSkaa 

itilt ka1 15 esztendőrst 4)iiet1eg 	Ferencben, az1 traflicsiabl4S. avagy 

Várdai Istviinban, 	bjo1ki1to1Is',  ás  rávdn óhajtotta ssebb j r3jiit inwa• 

alapasni? 

OLkCILIE WiatteleSCIKI Tudjituir clog, Ilyen  el= eh  is  sőtek vegirtiltsk. 
Noe  milyss  sz' deikkals, sasisatot is rój óh ettski ila a zaisrasliaa halitosis/ IWO 

r6k batotsAna ati soril1n6t34, olyan helyzetbe juttatratok IrtUrestsuc:it, *mi. 
lyenbe tővárosuniz sokat Ezenvadelit lakoastliba areolcben as 6r4kban vane  No 
akarhatelfitok 
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AV' T It • IrIki 'le 14 I VAIPTIIIIr 9412 *FT A WA fIr 9_ 	7 !".■ 	11- 	ravelavr 	Wind ISINA1111 

3,3 	 RAU T3ST.11. Sebeket gItógyit stunkzival, a rond de a tape- 
lea mag5rw4stivo1a  s ariskedik itindenf61, MP% cr 111dOkO1nt1ari 	t art .44N 

ttist,T1. 	et t alakite4 tok meg des; ev4.k fry en, 1 egj obb b el , tttsi et ok 	to- 

tint *laden zyarban 4. Umbers a munk.1,starVi.ceekat a HarierVagyr és a 

Vasutotilestis 9414jers. 	telgazz , 21og, terseljeteke nett a ,11(it CLiftekl 

siunivib6 1 fak ad 

A MOSIISZOViSAMINLIZ 

MO Din  VQR3T'iBIZOTTi O.  • 

X 19 56. egt6aer 26-in kiadott rciplaP• lielitaliblatti as 11/13741) Csong;r4d nog:tel. Isisotteige lratti,rAans 
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3. as. riscens. 

azuviet ceapatok azonnali kivonAsát 4s a vars.1 aka's:spiny edam.. 
jogusfSg alapjAn tiirtAnci fel'Alvizawilasat. 

2./ Az  ' 1tamv4de1zal ogya4zek to1oszlati•4t, és  az 3"2111z2véde1mi ‚sandal. 
ask a rwalőrstigre As a aagyar honv6datigr• val6 ruhrisasat. 

6 4,/ leleamentee álet./t o  miner firteimdben enberhaz miltá ezabodddlifillp. 
azaz  gyillskoszási, 	 tűntettisi és sztritjkjodolk, tali* 

sin t saj t6 sz ab ad st/1 got. 

4./ A reillairsit ernelisét. 

$4, Va1319n azEtbRd valLisgyakorlatot eis a szukueos validAil  Öni  
iinnopek visazaállitic t. 

e ./ ltalába as, egyenlő 46 titkos szavazassal  tartott  szt. ba4 viitisaties 
a demokratikus .I.Artok rtiesvfiteliv•l. 

7./ 	ilz'ttjAs .is cier5 ,.;rnc;, valumint mindazok felelósségre vomiasito 
Etkik  e  trAtitus testv4hareot okozt/it. 

Mi *roes ny Smelt, mint rátslesd testir symils *LUCIA sit 	örnielliekr• vet* meet r a4), t as I z ' tg nak a aigr *1443 sts • *sayer  na.tt aselleebee. 

9./ lsabd kisipart  4. szabd kiskareskedebast, bAstositva setmukrn 94 
anyag- 4. ,iru•1lAt4st. 

lo./ A sulyce adáterhsik ceriktestimit as egyeini ea ssovetKozati ciolgozukruil 
egyr‘r "nt, vs lsonint a beszolgtilt e.t4 s a1te■ r144.16t. 

11./ fizabad földaiivel4st, 	kollektiv 6i.Lzd11codie erőezakelisa nélkill. 

12./ A rlyoloóvls muneFulap mindan tardleten  való  biztositat, a nehés ofis 
•gAszeégr• , :rtalzas auntoter ilatez en a nyoletira.s munkanap talc ozato• 
o w3  ki  eattieit, velmiint Bat t  how szombaton ey órakar sandal Liss:libel 
fejezZdj4S be a aunza. 

114/ 4$ (Wig' nonwis eltdriésát cis heiyette a ool tiosok (is a neygasdasig 
410141sicsit serstiltő bérezés b ,Ivezetését. 

14./ 	aaoaltatt c2jdi hzak vies zaad&ei t 

15./ A **wont f izetiesqk its nyugdijak lib ttza.,,gos r_inuozfibét tin a nyuadaj 
korhtLr oadlaintés4t• 

164/ A szovjet sonti4ny ssonnal onizedj• haza a teralatén ddig Waal aiama 
f *Apra tar tot t maigyar llaskoolivAr at at. 

V./ zoaten1 nenz3-ti lar-roban reeztvJvci's feltf]telnélkül, teljes eismsszt1.1.- 
Jit. 

lid A &Ito el -Gerő 4 ra  alatt lacsukott ()Dazes 	 valamint 
/find sz oity .T.4set hero eapr irwls szabftdonbooei, VI eit  

19./ Net/matt je113gi 	te3ez4ere a If-ossuth-clmw 

Visirh00_yi Nfenzlti Uisig, 1958. oit- t6ber 28-1 8zt .A.1,a, *S141‘ a v4rbi511* °tail 0 ligkb 1, 
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441  as.  tesaaki• •••••••••••• emserez  
VI Ago' lit•laiit 's in s  A Low y obt tit : a bizaltaat ktintit e  
WOO ...... 40 41,4, MI WWII 44ID .0141 4// OD Oa Oft ■•■ oP 	 ..... ANN 4D 44 ID 

sal na kipal  j  nevet vesz fel a G4 s3ni..r d maize, dolgosok lapja. Jizzel 

ii j elképszni akarjuk azt a v4 ltoz6. 	ami la,)unic, a magunk é az age: es 

nemzet ‚letében veigbement. lzz•l  a jelkeppel szeretnfink kifej ezr• jut-

tatni: a mmeti forradalmat szivvel-lélekkel tIrao4latju4, s elitéljjk 

sat a nlipmllenes, bcind• pOlitik,tt,  ami  nnyi kirt okozott az oresagnate 

ha:Mink figs eV an s eigén  .t,  swiss mu setdrika ett , 

A jelk4pek terev5szetetisri cinstAgukbom mindig  kevésnoic bizonyulta*.  Á mi 

j elk tip Link et tar ta lotar.in 1  tő lU ass how egyLi tt d o bb wi zi vdnic az *Liss 

nenzet4vel, UJ1X1 hivt%t.teunk ingadosais 	követice steam a haza 

fiAggetlinség6ner, a Semokratikus, ast‘bad iingyarorsz,4 sz , :lgillotában 

zt hiritott biztrieltani a sserkosstüsig munkistanrit, sway el van 

•silnva arra, hoqy  y  jott4nYit Sant anged skivink parance b ,Ils  a  haza 

v411 legfelsőbb tdrvdnyillak legyms. 

Nielőtt lapunkat  ax  olvasrit kez6be odnink, szleibe kS21 ncizntink cinmagunk• 

kal (411 ex:onot  vetni  eddigi imunknkkal  de szembe km11 nézni n49(inkatO1 

S ei.ok a szern azt mondják s liegis‘r ettetek 6s könnytindk taltiltattelt 

Kezinkben volt a toll is a xevia,ce payir • amir• felsőbb paranostaiv-t  it.  

tosik "te tovIbbitottunk. Lapunk valamenrlyi hacbjan rózsaszinnak hazudtok 

a falcate valásúgot. meig azzal 	 magunkato  ho.iy 1,gazat irtunk., 

ezt lcdvetell meg a  /lain óraeclo. Arcurat solgyes piritja es i6lrevezetett-

stitink miatt felhstbsredis  tölt  el bemniink et. Asonban sets a smi4en, ass 

a magunk felhibsrodisa  ne''  oldoz f 31 be;:ntinz:st elkJvatett hib4nic au,l,ya 

alól„ Népink naiLylelitU bizalarit nett in szen  a  oimen 

Azok a  aagyar testvéreine, akik as elmult ha,Jokbas az utolra vonultak. 

szobreg.sito  obellszkeicet LitintAittae:, kinyc, I ,Ittt;ic kcivetelfiseikot, gcmdolja• 

, trra list  bogy neszati harounk kibontakozásáhos olykor•olykor mi is 
szolg:Atattunk fegyvert. tort n fogyver volt.• a Pet6fl-kor vit-'tkat 
1 tilt; bin,  Wkosi dikt4,1ta parth-V:rozattal azombusz-1Y.1i1 és raegof,folni 



• 	• 	4. sz. tugge1k. 2. oldal. 

hazudait. Mostani lapunk slődje .adta ezt a fegyvert  rap  rcez6bo, 

Sayedkil vaiNnitirtyi magyar 	 1,147 lulus fegyvar volt-e  a nvsAnictit 

tiru.17.16  szovjet istilkarestodelmi ‘,.aposolatok lsleplezése. Vyzo'LrIcas 

Vlvinir, FarKas iiinalymegbantot6s4msic1LLban vaLi .tövetelase. 

harobet asólitott•s sitictinks viassa Nagy luirtit a lid4 té kib a• A mi siagorl 

lapunic tistt• tat tie no Stile esoarits zati nos aáii V 114 Mt abbe* hogy 

elég lett volna,  hogy nyugodt likotao 	 MIS 	annak neg. 

nyulitfiVieira, nail is a 	kleabbitiodr• •lfixezunk viaaaa  are a 

sitkocre, osupila  azért,  hogy t•114kizzs nos voltuag és nazi vagyiela LIZO• 

nauat 	4ero, 2nrkas, nsgsdds is tarsal banCjavai. A li'lA ,Jal-L4t- 

ror gApezqvin olyter adódó rAst nos hadaytir,d Idhassailetlanui, minas 

a aonzA  mires  jav,ira nassnositottulc. 

?Alin 4rtikell aó»iiak (isst a tiirsicvtist  6.  bissik bonni.ints, bogy ebből a 
zsagb61  i trKalkus tt2veci4seg: ut4a hatalmas fAv‘i ter eb4,1yesedik banntink 

	

nerrzqt holy.* uton megtali;at ezolgllata, A 1 3gne,Lyobbut, 	biznisiat 
kiejtik ehhoz„ Bok tanAoeot, btoritst, 1:dztat(-st is 62 a meciel nemzeti 

b1sotte4a SegitS4‘ét, tuelyrila4linak vallj nj lurt. 

•Sualiad ilhareared0 aovesaber 1-1 eZilift 4, /1956 ./ 
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5. sz. ftIggelék. 

HA d met ev 4a4rne d olgozA I 

.11 eat napon m•gaiaxult 	katonatanz=c a, L,raelynek 	ktizKtt 

Warn foglalnak ht<dmestivkaarneiji munkAsok, parasztok 48 4r-

dolgoz/5k. 

eztik3égessi *rite az a kialakult  helyzet,  ho  gr e1lonfs6ge, 

provoke:Sly  •lemek reLozavartiet, losztogalition terveznek, 

le-ek  •16 votrosunk bdkds lakossEige ellen. A aegalakult tantics 

Ugi halkirozoti, h y okVóer 27-6 n es-de 5 6rett461 refuel 6 (Sri-

ig, 	Visszavonlsig minden nap kljdrtiel tilalmat rendel el. Kér- 

jfIk varolunk -16.1.0ssigit o  hogy 	kapujukut zrlridk be a kijiriet 

tilaloat ideje aiati is 6vakodjanak a rendbont gist el. 

A kijelrási tilatom ideje alalt ki2gr6tag csak az éjszakai NNW. 

kb  a dolgoz' 4.51 munkaad61 igazolvfinnyal rendelkező, v ugy,  

ment  48 céljtisAi 104-,;1eked(5 mosidlyek Worm& reimerrtésle A Is-

n.c s ezdton fe 1-.1vju 	if.%*03 11Zar HAS dolgoz611„ k , ogy segitse 

elő fegy•lmizett atagalarlisfival a rend, a fegyelem, a delvis 

4pit6munka folit414.81-13. 	katonata.n4ou 156  okleiber 28-tin nun- 

gos hirao6 48 fa.lragasz utjfin a v4ros laxoseigfinax tudomistira 

hozza az ok at z intdzked4eNtallt s  Meellyiel blZloiitJa  S bk 0  Sti 

fo]9arno3 1141486i is a ilyiged1. békés 6pit 6munka 

fediptősőt.. 

li6dusez6v astirhely  Y 1 Mai an 4c 

Eredell peildttny megte2Illbe16 as US* k;eongr4d v'egyet ;Art-

bizotl nsig trallitriloas• 
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O. 811. fUggelék. 

Felhilde RedmeeőVhisfirhely d0gulitSihoz. 

Eatorta tianáce 1955. ok1 ,5ber 211-1 rendkieüli 	aogiala• 

kito%tb s  hLy dmez 6y aeirhelyen a kimends1 	megkezdése 

utfin rendbontiat kiséreltek meg. 

41..pen ez4r1, hugy a rend 44 a nyugalom eltétlenül 

legyest 	fitioslegeu idrontrls 	 4rdekétien a Katona 

w-';e s felbitja  z  fizerek, vAllalatok, szNvAtkezetek munktiat tarl-

°salt es dolgoz6it„ b v4zo3 minden volg4rAt, itéljfik el a rend-

uonif5kat  4 ne csatlakozzanak feielltlen  politikai  ir4nyzatok-

hoz • 

Tazt6Skudjara1c a ineggondolatium  politikai  kvetel4ek1ől  és 

denképpen kertajiik el a rendfenniartő nkie 1 vi.lA tisszetitkiisési. 

A Nagy Imre elvt ,Ire 11 al  ‚eZe11 k noising trimogalisirs kéri fel 

v'iros 1ozeitglit a Vona flaniea. 

3zEllőkt (vjtok gyermekeiteket  a  ve3zélyt411 

It "nix ok • tbni16k1 iLy Ielelősség nyugszik einilinamw 41,01ok 
talliaditOkiit we: gOtxioi at Ian cuelekedet ekt 611 

hunk/look karaoziokl 1xioirnisgiekt  

"rissiStek meg nyugalmatokat ! 

Vizatok az ofpild munkáboz I 

liddizoodirtis.firholy Katona Tatutes. 

x Erode.% I pd1d4ny megia1rilba16 Jiino aka Gs rgely az4zad oan4li • a 
C9ongr4d 	gyet  Tiont‘delmi Sporlszvotség 
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7. sz. flggelék. 

11611141116v4s 4rhe1y 	latonat arr;cs kt5z1eménye. 

V43litrhie17 olgoző I 

kationatand.ce 1956. oktt"ber 	 tql,a 	kiaia- 

Sul% helyzet et s az a14bb1Llkban 3ride  Lk  Ot' .  

icE.tonatanilcs reihivja az j)zemok, 	 int4zm4nyJk 

dolgoztlit, bogy hólfőn reggel teglai glak e. munkaheig•iket. 

iseltdtelekkat kftpcsolAos munkaprobieim4ka1 ai vEtrosi pAr1-

biz:AIL:4g as illetőkes vezetőkkel, munktietanttosok vezate, - 

teal vaseirutp fo1yam4n 

lakosiodg dle3m1szerrel eal6 • la/Visa uizt oart ,isa dirdek6ben 

utasitetta a kaionatarric az illetéken kereakeoelmi i4zerveket, 

efs termelő Tallelbtokat, hogy a folyamAtos elltitcist 2 megld- 

kdszielek fargalombahozat31a utj4n biztoeitsAk. 

3./ Az lzletak nyitvatartdai idejAt reggel. 1/2 7 őritől d•u•5 

driig s'sab4. 1jozza t, a kijir4si  tilalom  tnztalstira. ‘gyben  rel - 

1ivja 	Ica% onatan4c a a 1 ekoss4g figyelmét, Logy tt.riAzkocék 

a kellisSiAtségieI 1 cikkek t5magoe vr1től, wart ezzel 

zavaroko.t okoznak 	1.:;yr4bIt4nt folyamatosan biztositott el- 

14t 43 ban. 

4.7 Atalinas 	kőztipiskolikban a tanitlia 14,i5J• oklAoor 31-4n 

runde:-4 1c 3ceri kevdtldik. 

5./ ,z  i56.4vbfin v,g:Lett tagositis 	px-ob14frrIt okcoti a wee. 

raszta4g ktiz 7i11i S s az (Sint munkikal ia go1Ja. lizért 	kes• 

tonate.nice eirend•li, hogy ',groat tam.ca végrahajtó bizotti. 

aliga az  e 	Imagination azonnal érvénylelenitre. %'zt a ha- 

tArmapctot a erielltdeaniatieezet ,Akel 6s ek,;,yáni 

azonnal k;iznlje•  J katonaviiiiica egyen icihivja 	toz 	ogpf- 

nileg dO1gOZ6 ATErazt ritigot hogy az eszi ciezeiazows/..gi munktil 
haladéktalanul fejezza be." 	 Katona'  antes. 

2c Viharsarok 1956. oki6ber 3001 slam. 



8. se • ftiggeleik. 

Nemzeti Brink FP4,k ijet VazgtAtf.ljinak 4s MunkAs1enetcs4nak helyben. 

ain't 	helyi nemze  I I.  bizott eig e1ni5ke e  alasitoa a Benue i 

Bank vezet%1, hogy a Lemsell Blieettais teljee 1114einek to- 

int4zked4séig /ez Manor $1-in leez/ a Magyur 1:o1goi0k 

liArtjb iblemenny i s  Gktir helyi s  akir megyei egyasitmlijdn 18510 

Usazegeket seixol.a  s  kifizetéseket ne fogitnatositson.'s 

WdmezdysisArtioiy, 1V50.oktlber 

Nemzeti 	 einbke 

UyetiLi Imre. 

Csongrftd megyei FtSosztily  $1/5634/1957. sz. aosszi4g I. Wit et. 
oldal.  
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ez f +I ggel 4k. 

%song2-4-d megye ideiglenes iietnzet  1. Biz AtstigFinak sztrIjk ki-

littler& a me F.i e d ol go stlittoz 

Coon/grid megye dolgoz(11, munkeisok, parasztok, irte1mie6giek, 

f irtalok 

1956. oktr( ber $1-4n ct•u• 3 erakor megalakult a megye forradalmi 4111 

munkistaixtcsainak, .vulamint a Arist a  wires/ nemzeti bisotliedg 
kfildFttélből  a megyei iceigienes nemzeti uizAtstig. 

megye ideiglenes bozzi•li BiZoti Saga kijelenti: 

egyetért a 18bb pirtiendszerre alakul(5 ideigiends koreginryal• 

dice magyar 1fjus44 forradalmi kfteteléseivei ttgyettist, ahhoz 

csallakozik ‘e minden erőtel narcol amok sevadaiiisart• 

assail eunklisoki Mktg a  zojeI orlapateokek ki nn  v on JAR itaminkb61, 

net mweirlikol folyt assE4 ok, kivtive  az  dialalaser, aZ dloiteriatar-

tds when szfnc94gee Uzemek 

ideiglenes megyei bizatisig 1ev41totto  a meg,;ei 	w.e 16g4 e- 

hajtA bizetts4.g4nak vezetritt s  helykiktre 	munka irtInyiVis(tt 

idelp)..ernsen (4 megyei irintics forradalmi aiZoitagiga e1nt5k3dwire 

ideiglenes jemzeii kazotteig. 

x Velefirirtelyi bientert Ujstig,1856. november 1-i stigma. 



10. oS. fliggelik• 
.- 

•  ire rnzo$  1. 	raeztpirt ujjinzervez4se V4airb01/41M. 

At oktőber 30.1n a buciapest azabad roeauth icidi ,lban elhangzott kor-. 

witty nyilatkozat alapgn Paszeillt flAdmezővia4rheIyen a beynzati a asZ1 

A41 ujjfiszermeze fis elP.készilő bizottimiga. A bizottsflg az 

nyilatkoZatol adja ki: 

11a14ban uz 1947. tivi enezőturi ikimOoti karaastplirti program alspjin 

oillumk so  a no slant napuszeill nemzet  i  fricialdeloia ovibbroj 1 seat 4 sév el. 

Pro fr.r emunk: 

1./ 3zabad, Viggetlen s semleges Magya:eorsz4g. 

:4•/ kaisg, munk43erfig e  4rte1mis6g 6s dolgozó kiseraborek drde-

keit 1egaes2zebbmen6en figyelembevevő 	 419 deraokrist ikus 

11./ As alaptető zneri  de po1I1ika  jogok teljes izt 

4./ A sogyar gazdas4gi 	kalooktsrdifairek t  mezágoito »edge* tertjak. 

és az a px 0 gramunk hogy a paraszt a4g s az egoist new set rdIk Si- 

nok magi' el eltien Ten dezzlik 	reezőgazdas4g 	*IiiviosiI%kteedk a 

k1emag4Mu1ajcionon alopulci szsoad, ;vinfilleS mez4gatd awl& wtiely meg- 

felel 	agyar  parasztl hagyonelnyoknak (is a magyar Vrid adottatiga• 

innk• 

5./ A nemzet forradalom .92.e t otmoiben s ahhoz hen, elit6.1-ve az előz 

évek brizOs nemzetietlen o1itik&j&t 	nevelését, c4iui Vizzlik 

a feinnvekvő fia:tals4g nevelését azoknak zoszmlnieknek az 

ayln, rAmelyről hősi ifjusstgunk  k  jelen nemzeti forradalnanik new. 

szerti napjaikpan t,nueftgot vet% 

6./ ioikosi-oerő és t4 sai vezette 	nép- 69 nemzetelleasa ankdny- 

politika akad41yozot1 meg bennanket anban, hogy a Minot Paraszt-

pEtrt eredetileg is beiyea nerzeti protramj41 me It 	suk• Most a 

Isemzeti Po r Lion t.,t3 zeirae ős a magyar néia elttikélt forradalati 

megujhodiat 3z4n4dka a bialositék, hogy prog.ramunkat győzelemr e 

X 



',these*. Shhez ktirjrik a ; , EITH3ztok, municlietestvéreink s  értelmi-

86gfink, de minden oolg, oz6 k13ember b1za1at  és  virjuk a vietssatil-

s=1• 

neSpérti 

x V4s4rhely1 Igemze -ti Ujirig 1958. november 1-3. 8z4m4b614. 	• 
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11 . sz f sAgg el dk 

riéprt, 	htirofit;ri. 

tit egtitisholy honvddsig fugadalma 4 s felhiittsa tiros unk 

d Olips ihos 1 

lielyőrs‘gamic 	 vez Wit, t forraualrni 

vatonatentlo a  bevtiben Or. herlész Leső orvos főhaanagy 	(;s. 

Kolfic s Iertvio hadnagy ismarIev%e a nenzeti blmolt8gigqa1 a v4- 

si4rhel,yi 	 !egad a1 siks • 

1./ limentiy- luen Ei 3'&vjet ceapalok 	kormAny  'ital asghat'rozoit  

idAn beliil tvol bagyjtik al az ors24go1, tegyverrel is irf inyt 

szerzank a magyer szabadmignak. 

2.1 	korro4ny at1kiItIm6kalinek leeigem1e5eittisbio segiltink. 	forra- 

dalom al alit fegyv errel is florid jnk ugynnakkor, I*. a Icormdav 

ip-,-rotfót nem t •Ij °sit 1, noloor.4uk. 

driinkkel sogvoidoliosisallit fogy/timelier a szer,611  ú  va-

gyonbiz•tens4get. .,et holy niphut lanai is e nemzei 1 biz ott aLt• 

got itimegAjuk ellehségeivel szemben. A honvéds6g ma, reiltdir-

Vikiin az elesei -;, 	huloVtuk tiortielett:!re d••• 11 6rekor 

koszoruzLiel litar.opeégei 'antics. zi Kossuth szobor előtt, sanely re 

mir. don olguarit soars% et al vd1r." 

Wtertrhely  i erazot 1 Ujattg 1954. Kai saber 1•1 saitiabbn 
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1. s Z.  felék. 

Magytirok, orsa, munk-4sok, parasztok, 4rIelm184giek I 

Hazalnk mo stm 4 r  a  magyar női:  Igaz  haztiyIns k fligget1ene4ge, c1ak  

arty v tin b izt 010 tv a, ha a nd p ez ek ben a p a reek ire n is a legegy-

odge bben f egiv rel  I i  V6diel o asuth n45 pflhoz hiven 

I•rted 	Trnc5 e at r ozt R, hog ,r el k 016 z't wilősljakat =ax- 

e az, akik minden pe mbar. k4;.* Sek Iegyierrei kiElSat agcei ensh 

gunk ateg„gyal6s1 it • lké g ma je i en t k ezzetek  a  felkelő zissleSaljak-

b&n„ •n:)E,y* n4pfInk '‚zbdos 6haj ak fegyv er rel  is  drv ,. nyt sze 

az ziink • 

illagyarek % h az a Viggo* lens4se a lei kazEinkb en v an • G,y e ek , 

his a has al 

Xat Milli For v,d al mi n ic 

Jelentkezni:  k Katonai  Ye  gész it 6 aranc a- 

nokettgokon• 

s 41e1i 1,éldf-iny megtalhilhate a Csongr4a !Ague k ETT 1.014 at% sigon. 



1.  sz. faggtil ók. 

mogyarok I PolOrtfireek! T1Admezri5v 7 3 trhelj r:41) el 

hare tovAbb folyik,  az eesz orsz: 7.g 	r711t;14n. ;2,eeci is 

Bik6scsaba  is  ztr4jkol. VlairY(ily nike aao nzheti 

Low .;.esten  &a  az orawig ti'b:it rézben to54 ik a vér. 

unk68ok Fiatalok Vasutazok! l'ars.isal ok 

3zIrijkka1 3gtSI1keZabe.deágher0024k al I 

lien] immeritik el a Kvidit Zoreetnytt Knewlieljtik a jelenlogi Ker-

veinyban Lied RIkoai klikkhez ioz6k eltavoillialehit I Mityititeir• 

II4 agile t  fegyelmezett otizijkkal fejezzlik ki. 

heldmosi 6vissairkelyi For tad elsi rlizottele 

giailqhatA a L;san 	megyei 

a 
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14. z. f .6gelék. 

Az 	 int I-328 iz 	atiginak ny 11 1 kozat a. 

A Magyur 3zuc1a11sia Munkieldrot hednozóvis4rhelyi inláző biZatilage 

•Rnap I filti 84n a V1vetk•ze5ket 	 meg: 

..z ort ,5Der 	novomber 4-ig 	 eseményeket nem  lehet  del 

riett is :71zi...bad ocyártelmoen ellenforracialoranak tekinteni. ktizponil 

vgrtiozotás mg a budapesti felkelás mrtsn4j4n is képtelen volt rely 

ismerni r.z •14gedetlen magyar nép akarat41. II4 elf OOP" 

mény bisonyilja: 

1.,/ Gerd okie( ber 2k-én 	órakor e.i.hangzutt provokativ  beszéde. 

k•/ Gerő első iikri pozioiőjtinak okivlbei 23-4n ilrlirt megerő-

sit6se• 4:Xkor novozték ki Naiiy Imrét ie miniszierelntiknek/ 

3./ Gerőt csak okielber  2e4n, b fdlkelés nugyedik napjAn t  fegyveree 

harc ban &11ó mank4ssk, 4 Ák ok, kal onik du reii1őrk nyo twist/re 

villjelk le is (teak Goan a na.von oetszálnek elős2st3r felradalomr61; 

eddig realeci4e banoli4kró1 cesz ,illek ceuper.n. 

4.1 Nagy Imre a  Felkelés  hatodik napjüi ok-uxber 	vasitirnap eels 

szlintottsti be a tizet ;zok ellen a felkelők alien, itirik 

kormrtnyelntiki  izékbe algeiték. 

Ali glottal felkelés %alit 	nép krit ikeija volt Et ix'rt degenerilódott 

polit iktl.jde al szemben. 

2.  fArtvezetée és a korm4ny huza-von6ja a key etelések la.ssu és késedel 

toss i.oljeoWee toile lehetóvé, hogy az igaz34go8 kNvelelésekért new 
indult tegyvares felkelt;sban ellenforradulmi erők nyomulhattiak előidA 

be amelyek vetiail,yue hoZZ4k SAOC talisia v ivorinyainkul„  napi  

ka1 5  Sonlote*Nartzezi ha:tialtaunkal s  hazánk  létét.  4z kii1tsn63en 

304.11 titim ktfietIrt:.7.e -s1 	amikor kimondattiik Nagy Imrével az Ogyjoirli• 

rend 

 

3S ox megent et 4 oe;t 

it, 0)11 93 	(5 a  tial.) 3  V1 ;443 2seig6al Cizonyit,ja, almit hlnapok 61Ia ban* 



• I - 	14.  es.  függe14k 2. oldal. 

goztattunk: a felső pirtvezetés Vikéletesen el volt szigetelve a 1 t5a. 

megektől. Mae* ell is kiisigtelen, /logy a nép és p4rtvezetes ktizOlt 

éppen a parlappaii-eua, e. párlotiirokrácia, kéi,ezte legvaslagaub szige. 

016 tiny a 17 at • 

'eSotit  a kummuti istrik  1 ő  feladhta iit4 d mez 641111irrie Lynn es e; songrftci 	gyd- 

Den relicitiZ111 	pArl aortal,  ujalapokon rasgeZcrvezni felépitoni, %alp- 

rsillitesei • pj.rtot  i  lelket rqitani Ue14. Feltdtlentil eliiikoe5kos, hogy 

a prirl eit 114,14zervazés f el/ amitri meguzaUaöuljon minden felesleges nahe-

zikt 61, iagfie sindon paasziv pfirttagt61„ ovibbi minJazokttil, akik 

4114eért, el ,ilépletésért, vagy miefttle karrierisla Zindrdekből asalla-

koztak hozzeink, 	végill de ezt kilZinns hangsullyal Re11 alihusni • 

p4r1 lélkérdése, hogy Mel* 2111030 ilea magit a szekta funkcion4rissok• 

tell. Ha azi akarjuk, mgy  a pftrt visazaszerezbesse tekirl 61yét de a 

néppel ?isszeforroll, a nép vigyait tie kivineigait kifejezd dic:sapailut 

•41,j4k, emel,y  a  Wag./ 	oolgozei népei haroba tuck, a vezetni  ajZocia3.is- 

ápits add igi vivotinyaiLaic megtartitsiárt de talciOofejleszesiárl, 

akkor  az etelilett h.trom rttegel„ a passziv elemeket, a kalrie; - istri-

k igt de ifseri5képpen szeklotsokat num Ss a bad visszavanni  a pkirtba, do 

mcig kevésbé 	p4rt veztettisi -be. 

1456. olytAkArr 	november 40isig hatalmas, Óvekig v isszufojtoti 

dulatok, limitések  és  knvaielei 3.1k t ?!r*tok  aid a  mag.yar nomzet lelkéből 

Budapeslen 	vidéken. ?'zek ktiztilt 	rlditiriftorveny 15 pontbAl. 4116 

programj4ban első  helyen  emliti a namzeti eilluverdnit 4 s  43  f'iggetlen- 

Pés kiviv4s4nak ds elisreertetdsdnek 	 asigi evetelisek 

ktSzfil a 1.74 d4r-kormeiry is jogosnak ismsri ql a munk -lsoszt41y dlelszinvo- 

naltinak emelés41. • laktisnyomor els - szrIntetdadt 	p£) raoz1 e.goi lezhel - 
ketelező beezo1gfi11al4e e1Vir14a41 a kieipar 43 kiskereskedelem I4mo-

gatisfit, a tagos114s és a sz".4vetkeztvti mozgalom tartilettin elkRvaiet,I 

10-;vireinysértéeek h&trirozoll relaz4molis4l. 
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.ggelcik 3. old al. 

	

Vidir-kormftsy pelilikai jeiles41 programpontjait 	demokr-o. ízmus 

kifejlanztésének sztincaSka es4rt azokai too» sen munktiv4 

tesszfik. A Or* ujjoisservezéséndl flgrelb.  kell vennünk szt, he:gy 

a sedles d•mokr , 3 ízmus kibontakontatdsa 4rdek4ben met; kell lisilalet ni 

barokr4ci&t,  az,  hogy a szkilem demokrA llamas kibontakoztali4 a érd•- 

kében lief: kell szilnletni 	bilrokráctiit s  *1111, nogy a gytilrakban, as 

tizemekben is Et viillulatoknAl a legsztilssebb d•inokr4.01a alapjám tail *ell 
v *, 16 sit ant a munka igpzgaleicrt 6 s hogy az 4164.'1  igassavial gsawask 

és 	forradalmi IL4Cc3ok deutokrkt ikus v4laaatiait 	titbit  aa kineve- 

admit kell 

Intize blzoltstrunknak koznol/un kU feltognia a Kiidelvekortuinynak 

ezeket a politikal jellegti programpontjait (is inagitt a v4-rota1 pdriszer-

vezetel is awl kell felépitenie s  hogy a pdrtlagok és a pdrtszervezetek 

az emliteli psliIlkai  célok auto allaittiseimak szo1gyillat4ba 411haseanak. 

Vilde,esan **avail a plErtbEikokr4cla is t demokrallizmus nem ti.irhetik 

meg egyarist. A pAridemoirriteia eddig azért nene fejlddhetett ki, mart a 

pdrirtagailgon a poirtbrirokrdcia uraikoldott. flu most utat aKarunk nyitni 
", ,4 rldlet  és az 411a mi gasdasigi diet demokrclt isti1rfe4nak, akkor meg 

seen akadályoznunk, f. ow/ ujj‘éledjen az ddi.g fennállott  nagy  t ér•tti 

pirtbUrokrillsia. Azért kell. ilyen 23okat eeszélni ozekról a ciolgokr61, 

marl a megbukoil intkizmén,/okbon alkalmazovi. 46 fizei6e1 ás 3614.02 

kív4ltsdgo1  élvezett  funkciuntir4usok azti.sai is 014X0 I LIO &t o  11711Vin• 

alt5ikti Ott cis ugy akerjdk iolytatni ievcikenyaligifkeI, abol tla  ahogyan  

október vágón ijedien a.bbanagytnik• bog kell monaanunit e..yrudanak de 

5esses kerunistinak 32olintén e  hogy a omit napokban 

f orradalmi események koh6joibuo a néoltsmegek poliiicai nt..idata ma-

gasabbra n6lt;  ezt  a tOmigel nom képesek vtrzetni éa ir‘niituni 

Vibb4 Hack, akiket éppen ez a néinfiset; hagyott CtI(14116• 

Mindebb61 az ktivrollitSik„ hogs a pirtazervezés mAdezer4ben csakugyan 

liszta lapel kill sylintank.• 
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sz. fUggeldk  4. old al 

404111Par 

relhivunk minden kola= Ai, a a smokrácia ds szoo iai izmus mind en 

blvdt , 4ssogassa a terradalal munkis-p sr szt kurminyi. A nip jogos 

gas das444 i s  politikai  s  ISZ °Olga i Etta V5rekifi sO ineg1tt1611114130, till).* 4- 

ben id() j• a ndp demok rat ikus hat a ima1 segit sen a Tend ho1yroi11it4.- 

s4bai 	varrreld azonna i trteg ind it 4s‚t. bun ke zdjenek bozz4 a virt alai) 

ze r.vez et e inek ujj43zervez484hes. 

A ..agyar azoo  ialist a kunkti spArt 

v4Evirhe1y ini dstő bl zotts4ga 

ilegt alsilhatd: Szebao V iharsarek • 1057. n ov ember 7-i sz' .re ban. 
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Mbar ID Op 1048/10 014111411111 MOW ONIPIO 4111111111 

Je gy 	k e ar• • 
asfaillb0410 4111111, 

KAsssiiit HődneezeSet:AsEirile.Lyi rwszes Izernek t  11ani Gazdasigok *5a 

iffrnie1l5szveixezeNek munk'tstanacsainak slrAkel 4 3 tagjai, tov;Jtoi 

a away., terfilevéhes 1ar1oz6 tlbel virosok 4s f kAuk munk /siKnicsai-

nak kdpv iselSi Uldsda. 

An tilés napirendjén 	kMvetkező szeuontokat 	 meg: 

1./ A Csongrád newel munklistanicsok el ismerik is megbizz4k Liz inidiz"! 

b iz 340 raolsnek t **jai: Vase .-asdrie olnek„ c;stinyi Anos el-

tOkhelyerieu s  Noma  L c1ES iitlair s  het a I •:431U S i  3241 kíhály, Butka 

alindor, Pint or ,ntal • 3Ziice Lkim16n4, hogy  íz  orsz4gos munkia'sta-

n4c deal kezeltie a Uri amen -% ben a  I.; 3011 	me€je1 munkást untie sok 

érG al; 	kipviselje. 

/ A (*)songrdd umigsiti munkimianiedok caatiakoznak  a Itagy-Budapeat 

sunkftwtanicsok lelhivtialhoz, an, it 8 ;.,ont b n 	 n 3 s ze , is eat 

teljes teértéiben tAmogeitiffic s végrehajtjdk. 

3./ A Csongrád mer..vei munklatan4caok risvdben knveteljtik, higy a kor- 

silky iamerje el a vvl resi t  rtveglrei 4Se orazgos 9un1dstrinfIc sot és 

taint tirgyal45 fél résztvenesuen • parlamenti v itikbra. 

44/ Kevetelpk ay% hogy  b  mev„vai munkilitauffc 3  Intéző bizo11g4t, 

1116drez 	srhelyenismerjék el 41 tiltakozunk az ellen, hogy a ,;e- 

lenleg fenntille,  1tzt 1. k1118nitmény _Ejai  a  mumirtstan4csok *yen 

beavalkozzanak és  a  munkástando s tagjaira pve ,szitSt gyakoroljanak. 

nez c sat lakozt ak a ktiv et kez 5 fizemek • 	  /aldirva 30 vets 4 r- 

lielyi t5;.; minte,y 15 vicidki Mice* ne•Jel 

,Sred et példány negta14.1hatti  a  'egyei Biro; 	Iii-4J4//1;57.3z. 
cluaszikfuan. 
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Ir od 1014 eigy ik 
el meb ft000.4101.00■ • 10,0 

Delcunqntomekz tasulis‘nyek. 

1. SSZI/P Uspanti alsottsig 1956, Ill. 944 43,4am* hatieoziAa. 

2, jaw hare 49 biintir eel ensurer redalmi 6sastailkiiv4s• *lad ad, 

3 * illenforradalexa Mavaroresison 1956 AMP PAirttert4nett Intézet kiad
vSnya 1958./ 

riandőreégl, blrőtrAgl Ligyirt‘tek 

1, ag. 0easeri4 novel Főoszttly 51.5634/1957 esemu  irat. 

g o  3a11a1  Lure  Teigmboa felvett ,j ei,;y zAcony V. Agetalikialith *SUP hagadr60,  
voisirh•1y1 blzotteagh iratt kra 34/4.se Lkt• Gahm alatt.' 

3. r.V/4223 alakulat eemninynapleSjas 

4. it.F/2278 alassulat paranomonskein te1vett 	 JegaVialtaarr 
Boruissa B‘la valleMiea alagjists 

5, szegedi Kasenzi tigy4sze4g 15-53/1957. as, 'tat, 

6, deonarid aegyel B1ríwig B.I. 494/1957. prism Irat. 

7. Vig DATA* Igeoeftewiti  katonai Ugpien Altai felvett jaerjaőkonyve  
található  a litinkieőrs4g OsongrA4 mooed .PtiranotenOk wigitn./ 

Bol,ydlratos. ujsisok.•  

1. s'eonLrAd insgyel Ststlestlks1 alvatal 1935-de jelestdae, 0028/1956 oz. 
jelswit‘so 4 -ee p414Any. 

2. Magyar statlestital zsebx6nyv 194/Z. évtolysz4, 

S.  Kovtioe 	ItSlareformlf6dalezűvitgrhelyen /Albzttik ntipe 1947 siz.za/ 

ayini lures A felssabiLdult Vitarhsly tiz  éve.  /1944.1954/ 

5. irie4.rho1y1 3ac6 1956. jun-aul. )eazerront ezao  ás oktubarl oz•tax. 

6. Szabi‘d riép 1956 Jul. 1-1 :mot. 

7.  Viharsarair 1944 jul.  6,  actSber 20, 21, 23 ás su Amused. 

S. Ononarid mewed Hirlap 1957  ax.  1Z-1 02464 

0. Vie4rho1y1 Neneot1 tijik4 1956 o4t.  2,  301  314 14070  I.  44 44 4 66410 
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Iggyéb. 

1. Péja 0.4zas Vihar ear ok O. mill... 

2. Gazdepusztai Gyula feljegyzéss. *Ahovan én littesaVklegtaLilhatá 
h5dol •zővAsArhelyi pirtbizottalg irattrAbars. 

3. Kiss Lajos rendőr hadnagy, Gaizdai.iusztai Gyula asp1riln.s Lis m 'took 
szób ell vi sezaam16k .24 eel. 

4. Rdplepok. 	III fie III-as sziznu fdacelék. 



. 140. 

Tar talomj eg,yroik 
elb 

I. Bevezet4s 	 1-11 old. 

II. Az ellenforradalom eszmel 811.448zitése li6dmező-
v.is;rhelyen, 311enforradalmi magnozdula,sok 1956 
okt3ber 23-a előtt 	 11•46 

III. Az el! enforradalom hatalmon 1958 ott. 29-nov. 
5-1g, 

nr, A munkishatalom iconszolid . toi63a liódiaezti'vaad.r-
hetY en az ell enforradalom ell eni fegyver es és 
politikai  hRrcban. 

V. Biiggelik 

VI. Irodalom jels,yzék. 

46-98 

98-112 * 

118-137 * 

138-139 
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Zj.pk. —/y — 
•ih—é Htp. ezred hadtáp. 

ázd véd: vonal 
~—"s tz/őó'rs 
® útlezárás 

mm*mm Zj. határsáv 
— Arv/z véd. óö/tés 


