
Őrizzük meg
forradalmunk tisztaságát!

A  ima g y á r  ©It
m a g ia k  d ö n t s e n e k  s o r s u k r ó l!

A  Biztonsági Tanács üléséről
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

sürgősen összehívón ülésen mondott 
beszédében Lodge, az amerikai kül
dött td'p'rte karl-írsail, vegyék fon
tolóm, hogy mit lehet most lenni, 
..hogy támogassuk u bátor magyar 
népet a szabadságért vívott küzdel
mében/’

Lodge azután emelkedett szólásra, 
miután A. S.oholicv szívj cl küldőt' 
— sikertelenül — igyekezett megaka
dályozni n mnp\ .írországi helvzci 
ín cg vita [ás út. A tanács líziegv arány
ik u l  megszavazta az ügy tárgyaid
éi!. Egyedül n Szovjetunió szavazott 
a kérdés megvitat ás a ellen.

Lodge — értesülés szerint — azt 
^'ívánto. hogy Nagy Imre küldjön va
in ’-;t közvetlenül Budapestről, olyas
valakit, oki nemcsak első kézből álló 
adeiokal tud szolgáltatni, hanem aki
re!: Ncgy Imre iránti lojalitásában 
hinni is lehet.

Kérnünk kellene a rőtitkárt, lép
jen érintkezésbe n magyar kormány
nyal annak érdekében, bogy új kül
dött jelenjék meg a tanács előtt.

Kuba képviselője indítványozta, 
hogy az ügyben készítendő határozat- 
tervezetnek az alábbi előírásokat kel
lene tartalmaznia:

1. Haladéktalanul szólítsák fel a 
Szovjetuniót. hogy vonja ki csapa
tait Magyarország területéről.

2. Ismerjék el a macvar népnek 
azon elvitathatatlan jogát, bogy tet
szése szerinti kormány fönn át vá
lasszon.

3. A Biztonsági Tanács állítson fel 
bizullságol, amely ellenőrizné azok

T á j  é I k ö K Ü i  t ó  
í í  Dunántúli N eau etí Tanács üléséről

A Dunántúli Nemzeti Forradalmi 
Tanács november 1-i ülésén az ajkai 
iparmedencét Kristály Lajos polgár
társ képviselte, aki az alábbiakban 
tájékoz la lőtt bennünket a gyűlés 
eseményeiről:

Az összejövetelen megjelentek, az 
Összes dunántúli megyék és városok 
képviselői.

Elsőnek Somogy megye delegátusa 
kért szól, s elmondta, hogy az olt 
állomásozó magyar katonai osztagok 
körülvették a szovjet csapatokat, 
így őrzik a nép nyugalmát. A nyí
regyházi küldött elmondta, hogy a 
lia[síron mennek kifelé az oroszok, 
de befelé is nagyszámban jönnek, 
Cé’juk minden bizonnyal n megté
vesztés. Szó volt arról is, hogy Ro
mánia, Csehszlovákia és Jugoszlávia 
felé elrendelik n határzárlatot, ne- 
fcocv rákosista és moszkoviin üg y 
nökök kiszökhessenek. Az osztrák 
határt egyelőre nem zárják le, csal: 
a fenlcmlítclt célból szigorú felügye
letet rendelnek cl. Következőkben 
felszólalt Ónodi polgártárs, a Pálin
kái Szénbányák küldötte és tájékoz
ta  tta a gyűlés résztvevőit, hogy bá
nyászokból, katonákból és polgári 
ízeméi vekből álló 30 tagú segélyké
rő küldöttséget menesztettek Székes- 
fehérvárra a hadlcsipnrnnesnokság- 
hoz. ahol meg sem lúd Igát Iák Őket. 
p katona küldőiteket letartóztatlak. 
Ónodi polgártárs a segítségkérő de
legáció vezetője felhívta a badlest- 
pnranrsnok figyelmét, hogy lm a ka
tonákat nem bocsátja szabadon, a 
hatvanezer bányász felkel, fellázad s 
llsüpri őt. A parancsnok megszep
p e n i  ók semmisnek tekintette a letar

nak az intézkedéseknek a végrehajtá
sát, amelyeknek a célja a magyar 
uép nemzeti függetlenségének bizto
sítása.

Az Egyesült Királyságok képvise
lője kiielcnlelte, hegy a középkcleli 
helyzet nem leledletheli el a  m a 
gyarországi eseményeket.

A francia küldött leszögezte, most 
már nyilvánvaló, hogy külföldi be
avatkozás történt és van folyamaiban 
Magyarországon. Ez pedig — fűzte 
hozzá — a népek önrendelkezési jo
gának a megsért csévél egyenlő.

Peru képviselője felszólalásában 
közölte, támogatni fog minden oly in 
indítványt, amely „biztosítja, bogy

Közlemény
a nemzeti kormány kiegészítéséről
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

a nemzeti kormány kiegészítése és 
megerősítése érdekében Kéibly An
nát nllamminiszlerré, Kelemen Gyu
lát államminiszterré, Fischer Józsefet 
államminiszlcrré, B. Szabó Istvánt 
államminiszlcrré. Bíró Istvánt ál- 
lamminis7lerrc, Farkas Ferencet ál- 
lamminisztcrré, Malétcr Púit honvé
delmi miniszterré megválasztja.

Egyidejűleg a Népköztársaság El
nöki Tanácsa a Minisztertanács 21 
tagját — kérésükül elfogadva — fel
menti tisztségük alól.

A külügyi és honvédelmi minísz-

tóztatást, mire őt azonnal leváltot
tál:, helyette Kcmendi Pál ezredest 
nevezték ki. 0 azonnal Budapestre 
utazott s tárgyalásokat kezdett a ve
zérkari főnökkel. Sajnos a tárgyalás
ról még nem tudta értesíteni a gyű
lést, mert nem érkezeti meg Győrbe.

Többen beszámollak arról^ hogy 
Csehszlovákiából forradalomellcnes 
röpcéduláf:at küldtek hazánk terü
let éré, melyekben ellen forradalmárok
nak és hazoánilúnak neveznek ben
nünket. Oly aljas cselekedetet haj
lottak végre, hogy a gyűlés felmoraj- 
lotl: Lengyelország nevében vörös- 
keresztes autót indítottak azzal, bogy 
vérplazmát szállít. A határőrök át
vizsgáltál: a kocsit és az említett 
gyógyszerek helyett zsebnaptárakat, 
nemzetünket gynlázó újságokat és 
röpcédulál:at találtok.

A Dunántúli Nemzeti Tanács 
nov. 1-én tartott ülésének határozata
1. A Dunántúli Nemzeti Tanács 

szükségesnek tartja a nemzetőrség 
minél szélcsekbkŐríí szervezéséi és 
kiképzését, továbbá a szükségletek fo
lyamatos biztosítására élelmiszer t's 
egyéb tartalékkészlet gyűjtését és n 
szállítóeszközök üzemképes állapotú
nak biztosítását.

2. A Dunántúli Nemzeti Tanács 
háromtagú elnökséget szervez és vá
laszt, amelynek tagjai:

Szigethy Attila, Gyár
Horváth Endre, Tatabánya
Kemendy Pál evedet, székesfehér

vári hadi est parnrwsnck.
3. A Dunántúli Nemzeti Tanács

Magyarország gyakorolhatja önren
delkezési jogát“, m ajd a továbbiak
ban kijelentette, a tanácsnok határo
zottan van joga utasítani a Szovjet
uniót, hogy azonnal vonja vissza csa
patait és engedje meg, bogy a ma
gyarok magul: döntsenek sorsukról. 

*
A Biztonsági Tanács helyi idő sze

rint húsz óra negyvennyolckor (ma
gyar idő szerint szombaton h a jn a l
ban két óra negyvennyolckor) el
napolta a magyarországi helyzet meg
vitatását. Az ülést szombaton dél
után helyi idő szerint három órakor 
(magyar idő szerint este kilenc óra
kor) folytatják.

tóriumokon kívül a többi felelős mi
niszteri tisztségeket az Elnöki Tanács 
nem tölti be, hanem ehelyett minisz
terhelyetteseket nevez ki.

E határozatok alapján a nemzeti 
kormány összetétele a következő:

A minisztertanács elnöke és kül
ügyminiszter: lYíigí/ Imre.

Államminiszlerek; Tildy Zoltán, Ko
vács Bála, B. Szabó István. Kélhly 
Anna. Kelemen Gyula, Fischer Jó
zsef, Bibó István, Farhas Ferenc, 
Losonczi Géza, Kádár János.

f [önvédelmi miniszter: Malétcr
Pál.

Kristály Lajos küldöttünk a továb
biakban tájékoztatott bennünket a 
Dunántúli Forradalmi Nemzeti Ta
nács felépítéséről:

1. Az elnökség bárom tagból áll, 
jelenleg Szigeti Attila, Horváth End
re és Kcmendi Pál személyében.

2. A külföldi rádió és sajtótájékoz
tató iroda vezetősége szintén három 
tag.

3. Titkárság három tag.
4. Személyi titkár egy tag.
5. Egyes megyék képviselői: me

gyénként négy személy, városonként 
két személy.

Szó esett még a nemzetőrség kikép
zéséről is, melyet minden parancs
noknak haladéktalanul meg kell kez
deni. Ajkán Békcfi Gyula értesített 
bennünket, hogy a  kiképzést meg
kezdték.

felkéri a kormányt a határok foko
zottabb ellenőrzésére.

4. A Dunántúli Nemzeti Tanács 
Nagy Imre miniszterelnök rádió- 
nyilatkozatai alapján bizalmai érez 
Nagy Imre és kormánya 'iránt és a 
munkásság sztrájkjogának elismerése 
mellett a jelenlegi körülmények kö
zött a munka azonnali felvétch't 
torija indokoltnak. Felhntulmnzzn 
azonban az egyes nemzeti tanácsokat 
arra, hogy egyes feltétlenül indokolt 
cselekben a termelés csökkentéséhez, 
vagy egyes termelési ágak szünetel
tetéséhez hozzá járul ion,
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Megjött az ősz. Új szelek járnak. 
Új forradalmi szelek. Felkelések idő
szaka a  tavasz. A magyar ifjúság 
felrúgta ezt a már tradícióvá vált 
időszakot. Ősszel bontotta ki a zász
lókat. Győzelem lett az eredmény.

Sajnos ezt a győzelmet nem, úgy 
értelmezi mindenki, ahogy kell. 
Egyesek felhasználják nehéz helyze
tünket arra, hogy egyéni érdekeiket 
szembehelyezzék a nép és a forrada
lom érdekeivel. •

Vannak olyanok, akik nem  hogy 
segítenének a  nemzeti egység létre
hozásában, inkább akadályozzák azt. 
Egyes volt MDP vezetők viszályt 
szítva újra szervezkednek. Ezek az 
emberek nem értik meg az idők sza
vát. A magyar nemzetnek mindig az 
volt a veszte, hogy egységét semmi- 
bevéve párloskodott. Ha a történe

r

így születik a förféswlem
Alig Írét hete még íéttem  az embe

rek  Közé m enni. M indenki hallgatott. 
S engem fo jtogatott ez a keserű  hall
gatás. Vállat éreztem , ezekben az ösz- 
sz.eszoritott szájakban. KI nem  m on
dott, de égető vádat. És én nem  tu d 
tam  segíteni. Engem Is gúzsbakötött 
valam i . . .

. .  .Valami, am it n m agyar ifjúság
nak fegyverrel kelle tt clüznL Am iért 
ezreknek k e lte ti m eghalni.

A hősök vére feloldotta a  lelket, a 
g o n d o la to t  bllincsbcverö erő kötelé
keit. Felszabadult az em ber. Ezek 
közül a felszabadult em berek közül 
ta lá lk o z ta m  néháunyal. Ellestem  né
hány  szavukat. Ne h a r a g u d ja n a k  m e g  
érte , hogy tovább adom, de nyilvá
nosságot követel.

ím e az ellesett pillanatok :

Zöldségesbolt. Kosárral kezében 
fejkendős nénike. Nem is tudni, ki
hez beszél. Lehet, hogy csak azért, 
mert nem fémek meg lelkében a 
gondolatok. Beszélnie kell. És min
denki hallgatja. — Most csak egy 
a fontos, hogy széthúzás ne legyen. 
Tartsunk össze ml. magyarok. — 
Parasztbácsl lép be s mintha foly
tatná. — Úgy van, igaza van . .  - 
Magyar összefogás és semlegesség.

Nem érezni a szavakon a mester
séges pátoszt, őszinték ezek a sza
vak éppúgy, mint a nányászé, akt 
idáig a sarokba húzódva állt. — 
Szép, szép, de ezek a holnap tervei. 
Ma egy a fontos. Azonnal takarod
janak az oroszok. — És most már 
mindenkinek megered a szava. Min
denki egyszerre beszél. De egy szót 
tisztán ki lehet venni : takarodja
nak!

Ebben minden magyar egyetért.

Fodrászüzlet, este fél hat: Bánya* 
szók, munkások, mérnökök várnak 
türelmesen. Senki sem siet. A mér
nök beszél. — Disznóság, amit ezek 
csináltak. Nemcsak az országot te t
ték tönkre, hanem az értelmet, a 
lelkeket is össze akarták törni. Gaz
emberek. Nem sikerült nekik. Most 
majd úgy csináljuk, ahogy jó lesz, 
ahogy a svájciak és az osztrákok 
csinálták. Semlegesek leszünk. Sen
ki ne szóljon bele a mi dolgunkba. 
Tudjuk ml, hogy hogyan kell [csi
nálni !

Egyedül az uránból helyrehozzuk 
a károkat. A világon nú vagyunk a

lem vaskos könyvét fellapozzuk, már 
István király idejében megtaláljuk a 
pártoskodás csíráját. Isteni csoda, 
hogy ezekben a viszályokban ezer óv 
leforgása alatt sem pusztult cl nem
zetünk. Vigyázzunk nemzeti egysé
günkre, ne legyenek pártol:, csak ma
gyarok Ha helyre áll a rég óhajtott 
béke, akkor is ráérünk erre!

Vannak olyanok is. akik a  je len 
legi zűrzavart személyi bosszuállás- 
ra használják fel, nem a nemzet hely
zetét, hanem saját érdekeiket nézik. 
A bosszú rossz tanácsadó, ezt tartja 
a közmondás is. Mi újat, szépet, jót 
akarunk alkotni, tehát csak jó ta
nácsokra hallgathatunk. így senki 
nem érez sérelmet, s nemzetünk ön
álló és szabad lesz, mint a történe
lem  napsugaras napjaiban.

n — a

V

harmadikak az uránkcszlet tekinte
tében.

Peregnek a szavak. Mindenki fi- 
gyei. A mester kezében megáll a 
borotva. Az arcomon megszárad a 
hab.

— Állatnak néztek bennünket, — 
szólal meg valaki — és amikor a 
rokonaimat akartam meglátogatni 
nyugaton, kinevettek. Meg felje
gyezték a káderlapra. Hogy az a . . .  
— Nyugodjon meg, most másképp 
lesz, ha semlegesek leszünk, mert 
azt kell csinálnunk. Az a legjobb. 
Nem lesznek olyan barátotok, akik 
kifosztanak bennünket, meg még 
közénk is lőnek. . .  Gyilkosok. — 
így szólt az egyik munkás és valaki 
újra rűkezdte : hogy az a - és am!t 
i tt a „barátainkra'1 mondott, ettől 
nemcsak a gellérthegyi bronz katona 
futamodott volna meg, hanem még 
a pálmát tartó angyal is megszö
kött volna.

Semlegesség ! Sem legesség ' M ind
untalan  ez a szó hallatszik. így dön
tö tt a m agyar nép. Sem leges akar 
lenni. Sem leges, m ert m egunta, hogy 
„b a rá ta i"  m induntalan  k á tyúba  v i
gyék  az ország szekerét. M egunta, 
hogy m agyarul Ítészéiül — de nem 
gondolkodni — m egtanult em berek 
képviseljenek bennünket ország-világ 
előtt. A  m agyar nép sem leges a k a r  len
ni, m ert nem  ak a r csak azért elm a
radni a nyugattó l, m ert valakik ezt 
így  ak arják .

Sem leges akar lenni, m ert m agyarul 
aknr élni.

r

»

Ezt hallottam azoktól az egysze
rű emberektől, akik a szabadság 
szelétől érintve— ami Pestről le!n- 
dulva, felébresztette a lelkekben 
szunnyadó magyarságot, — újra 
emberré váltak. Ezt hallottam azok
tól az egyszerű emberektől, akik 
most már a maguk véleményét 
mondták el, de egyszerűen, sallan
gok nélkül. Megjelölték azt az utat 
is, amely a jobb magyar jövőhöz 
vezet.

Üdv néked, egyszerű ember, aki 
levetve az önkény rákényszerített 
álarcát, ú jra  gondolkodok beszélsz, 
dolgozol és egyszerű szavakkal a 
történelm et irod.

Egy újjászületett nép. új, fensé
gesen szép, de vértől piros törté
nelmét !

Horváth Imre.
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7 Ü Z E N E T
fügend van, esti csend Mint decemberben szokott! Hull a fehér hő. 

Előbb, sűrű, apró pelyhekben, aztán megritkulva nagy fehér 
oaftacsamókban kavarogva hull a földre. Szürkül, — alkonyadik. Mim 
tüzes kis szemek, kinyúlnak az ablakok fényei. A hóra szökő kis fények 
még lilndöklőbbé, csillogóbbá tesznek minden kis pelyhel. Olyan jó in
nét a meleg szoba ablakából rlnézni mindezt — olyan jó gyönyörködni n 
hóesésben. November másndika. Egy pillanatra megszakad körülöttem az 
élet. Már monoton morajnak, a messzeségből tűnik pz utcai járművek 
zaja. A rádió halk zenéjével gondolatom úIrakéi a lás liópelykekkel. Hoz
zád. repül édes kis fiam, aki ezen a napon láttad meg a világot.

nem ünnepelhettünk 
a négy szál kis gyer

tyával. Most biztos hiányzóm Neked, üres a helyem az ünnepi asztalnál. 
Ha megkérdezed hova maradiam el, miért nem jöttem, Nagyanyád nehéz 
helyzetbe kerül.

Igen. Nehéz megmagyarázni Neked még ezeket a napokat. Kicsi 
agyadba nem fér be még a nagy tett, melyet az ország népe eggyéforrva 
küzdött, meg. Rendkívüli dolgok történnek. Rendkívüli, hogy é ji'e  napon 
nem vagyok Veled. Rendkívüli ez a korai, fehér hó és rendkívüli dolgok 
történnek, olyanok, amelyekről csak álmodtunk eddig, amikor fáradt sze
münket este lecsuktuk.

Emberek sürögnek, forognak, jámak-ketnek nz utcán. Szavak röpköd
nek: szabadok vagyunk, feltámadt a nemzet, ez a nagy tetszhalott, füg
getlenek leszünk és scmelegasek! Kicsi a képzeleivilágod, kevés a szó
kincsed ahhoz, hogy ezeket a szavakat felfogd. Most nem is terhellek 
vele. Hiszen egyszer, nemsokára tudni fogod, tanulsz rálát

fírja nuir a nép számodra is a történelem könyvét. S amikor meg- 
ismered a betűvetést és megtanulsz olvasni, akkor fogod megtud

ni, hogy e napokban Te érted, a Te boldog f  övödért is áldozták életüket 
bátor szabadságharcosok. Akkor fogod megérteni azt is, hogy miért nem 
leheltünk együtt. •

Szemrehányást tennél nekem akkor, hogy én ebben a nagy nemzeti 
megmozdulásban — ha csak igen kis mértékben is — nem vettem ki ré
szemet. Ezért nem mehettem most Hozzád, mert szégyenlcném egész éle
temben ezt a szemrehányást. A magam kis posztján — toliammal — én 
is a szabadságén harcolok. Ha elenyészően kicsi is .ez a hősi napok cse
lekedeteihez, de egy a nemzet szívdobbanásával, akaratával. Bennem is 
magyar szív dobog, ereimben magyar vér folyik, azt akarom én is, amit 
minden igaz magyar hazafi akarhat: független, szabad, semleges Magyar- 
országot. Azt akarom, hogy Te soha ne erezz elnyomást, ne ismerd az ön
kényt, a törvénysértést, az emberi jogliprásl. Te már egy boldog, békés
Magyarországban élhess.

Most hajtsd álomra fejed! Látod a hő nem, esik már. Fehéren, tisz
tán elpihen a földön. Betakarja a véres utcákat, tiszta, fehér igazságot 
hoz. Csukd le Ins szemed és aludjál, álmodra és boldog ébredésedre egy 
egész nemzet vigyáz. Gondolatban olt ülök ágyad mellett, megcsókolom 
kipirult arcodat, s melléd teszem üzenetem.

Fiam! Légy igaz magyar hazafi!
Anyád.

(Takácsáé)

l\r é g„ éve most fordult elő először. hogy 
*■ ’  együtt. Most elmarad a szoluísos torta

>fcll>otii*ne-l>e 
ü z c u jü k !

A Veszprémi Haladás S. K., az 
egyetemi ifjúság sportköre, a kö
vetkező felhívással fordul a mel- 
Jxiume-i olimpia rendezőségéhez és 
a világ sportolóihoz:

A szovjet hadsereg páncélosai, 
melyek megkísérelték vérbe fojtani 
a magyar ifjúság szabadságharcát, 
még mindig Magyarországon ta r
tózkodnak, sőt erősítéseket kap
nak. Felhívjuk a melboume-j olim
pia vezetőségét, hogy akadályozza 
meg a szovjet sportolók olimpiai 
szereplését mindaddig, míg a szov
jet csapatok ki nem vonulnak Ma
gyarországról, s nem ismerik el or
szágunknak november 1-én dekla
rált semlegességét!

Világ sportolói! Ne vegyetek részt 
szabadságunk elnyomóival közös 
versenyeken! Állásfoglalásotokkal 
támogassátok szabadságharcunkat! 
Ne engedjétek az olimpiai gondo
latot beszennyezni véres zsarnokok 
által!

Veszprémi Haladás S. K. 
sportolói és vezetői.

Összeült a közős bizottság
A magyar és a szovjet hadsereg 

parancsnokságának közös bizottsága 
szombaton dólbcp összeült és mind
két fél kifejtette a szovjet csapotok 
kivonásának technikai kérdéseire 
vonatkozó álláspontját. A közös bi
zottság megegyezett, hogy a kől-

csönösen kifejtetteket tanulmányoz
zák és szombaton este 10 órakor ú j
ból összeülnek. Addig is a szovjet 
delegáció ígéretet tett, hogy több 
szovjet csapatszállító szerelvény a 
magyar határon nem érkezik be.

^Harangoznak
Múg emlékszem, — Kis gyerek vol

tam. Mindig szaladtam u rádióhoz, 
amikor megkondull a déli hnrangszu.'

Aztán egyszer nem jött. Itt ha
gyott, nem üzontű még azt sem meg, 
hogy nem bon tolta fel a barátságot, 
majd egyszer újra visszajön, de 
most hallgatnia kell, kegyetlen aka
rat elnémította. Hiába váriam alléi 
kezdve a rádiónál, nem jelentkezőit. 
Fújt és hiányzott sokáig. Valami űr 
maradt utána. Ügy hallgatott, olyan 
méltóságteljesen, mint az egész nem
zet

Egyszer aztán — azon az estén, 
amely örökre emlékezetes lesz min
den magyarnak, az egész világnak — 
megkonduitak a  vészharangok. Fáj
dalmas jajjal járták be az országot,

és; féltő aggódással liívtak a csatába- 
Petőfi szelleme mozgatta meg a m a
gyar ifjak szívét és egri nőkhöz ha
sonlóan harcoltak a pesti lányok, és 
asszonyok, mindegyik egy külön Do
bó Katicaként. Küzdöttek, hogy újra 
megszólaljon az elnémított magyar 
nemzet Hallassa szavát a nagy vi
lág előtt: követeljük, menjenek ki az 
oroszok, legyen független és semleges 
Magyarországi Es a nemzet meg
szólalt Megszólalt a régi elnémult 
harang is. Visszatért temetni, gyá
szolni és Örülni a  szabadságnak.

Ma délben a rádiónál azt mondta 
hangja, tudtam, hogy nem némitanak 
el örökre és ezután többé soha!

T.-né.

F E H É R  É S  F E K E T E
Leesett az első idei hó...
Alkonyodon már. Az eg 

csillagai elbújtak a felhők 
sötét, bársony függönyei 
mögé. A földi, csillagok kö
zül csak egy látható már, 
összelőve, szclroncsolva, az 
országház kupoláján.

A városban minden el
csendesült, csak ill-otl dur
ran cgy-két fegyver. Új
pest környékén ÁVH bér
gyilkosok harcoltak még a 
szabadságit arcosakkal. Egy 
egyetemista fiú, egyik ház 
lapos tetejéről tüzelt az 
előbukkanó sötét fejekre. 
Szemei majdnem leragad
tak a fáradságtól, de min
den erejét megfeszítve tar
totta azt a pontot, ahova a

nemzet állította- Bajtársa 
szőrösen lesoványodva, ka
rikás szemekkel szintén 
harcoltak. Sokat szenvedtek 
ezekben a napokban, de 
továbbra is megmaradtak 
oly vidámnak, mint egy 
héttel ezelőtt. Énekelni sze
rettek volna, mikor egy 
űi os spicli szívéhez kapva 
összeesett. Egyetemista 
barátunk jókedvűen húzo
gatta a ravaszt. Egyszer 
aztán megtántorodott s ki
nyíltak mellette a fehér ha
von a piros vérrózsák, 
hűdéivé a szabadság tava
szát.

A belvárosban szétlőtt 
házak, tankroncsok, feldön

tött villamosok közölt szo
morú menet lépdelt. Gyász- 
ruhás leányok fekete lobo
gót emeltek a magasba. 
Kokárdás fiúk vitték a ko
porsót, melyre egy vértől 
ázott, lépett nemzeti zász
lót leritcttek. Mögöttük je
lű: tenth ás tömeg, Visszaszó
lított mély fájdalom tük
röződött az arcokon. Ez a 
néma gyász leiekbe mar ko- 
lóbb, mintha sírnának. A 
szemekből pata kzot t a 
könny, a torkokat a sírás 
jólismcrt vasmarka szoron
gatta.

A temetőben, mindenfelé 
feketeruhás emberek álltak 
nana kegyelettel. Az anya' 
siratta fiát, leány a szerel-

mesét, fiú az aráját, hitves 
n férjét. Mindenütt fekeie 
gyász, csalt a természet öl
tözött fehérbej az így gyá
szol. A frissen hántolt sí
rokra, az új húszeveket jel
ző fej fákra i ittam pelyhe k- 
ben hullt a hő. Betakarta s 
pontot teli liatal életekre. 
Elfedte a vért, a szennyet 
és fchnagitsztalta a magyar 
szabadság hősi halottait, 
kiknek lelke tisztéin, fehé
ren szárnyalt az ép felé.

Szent estért haltak magi 
szent fegyverekkel harcol
la k . Dicsőségük átlépi a 
határokat, felntelegíti a fa
gyos szíveket s lukéi a hő 
alól.

Nagy Alajos

A turbinák megszokott, monoton 
éneküket zümmögik. A kazánok 
lángnyelvei mohón fogyasztják a 
porrázúzott szenet. A szemlélő köz
napi üzemben látja az Ajkai Erő
müvet.

Azonban most merőben más, mint 
általában! Az emberek arca valami 
ünnepi külsőt kölcsönöz a köznapi 
képnek.

A kazánok műszerfalánál ugyan
azok az arcok figyelik a karcsú mu
tatók útját, mint eddig, de nem 
ugyanazok az emberek. A felszaba
dult, gátlüsnélküli ember irányítja 
a gépeket. Az ember a nép javára.

A falakról lekoptak a hazug, üres 
jelszavak! Az üzemi hangszóró nem 
a futószalagon gyártott jelszavakat 
bömböli. Valami mást! Valami fen
ségeset! Egy egész ország harcának 
híreit! A hős budapesti fiatalok har
cának hadijelentéseit! A történelem 
legtragikusabb, de legfenségesebb 
szabadságharcának híreit! És az 
emberek mohón isszák, szürcsölik a 
híreket. Együtt éreznek, együtt lé- 
lekzenek a harcolókkal,

Valahonnan elindul egy gyüjtöív. 
Nem tudni, honnan, nem tudni, ki
től. Nem is fontos ! Segítsük meg 
Budapestet! és az ívekre gyűlnek a 
nevek, gyűlnek az ezerforinlok. Bu
dapestért! A harcoló, a hős, a vérző 
Budapestért !

Reggeli köddel birkóznak a nap 
sugarai! Az áttörő sugarak simogat
ják az Erőmű bejárata felett lobo
gó nemzeti és fekete zászlót. Gép
kocsi indul Budapestre. Élelmiszert 
visz a harcolóknak,

Tósokberénd
Emberek veszik körül a kocsit. 

Budapestre mennek? Vigyék el! Nem 
kell fizetni! Mi küldjük! Tósokbe-

AJKAI SZABAD S7.0 
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hetilapja
Szerkeflztl u szerkeazlőbizotUjág. 

Felelős kiadó. Nagy Alajos.

Véres le tt a  Duna g y ö n g y e . . .
rendről! Tellik a kocsi. Kulákként 
sanyargatott paraszt fogja a zsákol, 
az Erőmű mérnöke rakja bele a bur
gonyát és a tsz-tagok hordják a ko
csihoz. A nemzeti Összefogás kis 
mozaikja! Egy csepp víz, amelyben 
ott zúg, tombol az egész tenger!

Indul a kocsi! A nap sugarai el
űzték a ködöt és szinte tavaszi su
gár özön ömlik szét az Ősz ezer szí
nében pompázó tájon. Polgáriruhás 
nemzetőrök igazoltatnak. Mosolyog
nak. De szemükben elszántság, aka
rat !

Veszprém! Fegyveres egyetemis
ták, katonák! A forradalom katonái! 
Jó kézben van a fegyver! Egyre 
több autó! Mind Budapestre! Az u t
ca tele emberekkel. Ezer kérdés az 
arcokon! Ezer elszánt tekintet! Ezer 
üdvözlet Budapestre!

Egyre több csoport állítja meg az 
autót. Velünk akarnak jönni. Meg
telik a kocsi! Munkások, parasztok, 
mérnökök, diákok. Sohasem látták 
egymást, de azonnal megindul a 
beszélgetés. A jövőt tervezik! A mi 
jövőnket!

Az út szélen magyar tüzérség! Mo
solyogva integetnek. Fiatal tiszt iga
zoltat. A vált-lapjai hiányzanak. A 
hajtókán van a csillag. Ez is tünte
tés, ez is forradalom. Mosolyogva 
int: menjenek csak Budapestre!

Mellettünk hullámzik a tá j !
Felszabadultan szívjuk be a me

zők friss földszagát. S nundez szinte 
feledtetné velünk, hogy a forrada
lomnak még nincsen vége! Feled
tetné . . .

■ az útsz&li cserjésben azonban, 
mint a véres múlt sötét árnyéka, 
orosz harckocsik húzódnak meg. 
Agyúcsövek szegezödnek az álra. 
Mellettük idegen katonák. Készek 
arra, hogy bármely percben tüzet 
nyissanak ránk. Azért, mert élni 
akarunk. Ember módra.

Az arcokról lefagy a mosoly. A 
pesti munkás fényképet vesz elő.

Hároméves kislány mosolyog a kép
ről. A kocsi robog. Hallgatunk!

V árpa lo ta
Tankágyú ütötte nyílt seb a háza

kon. Bezúzott ablakok. Lövedcknyo- 
mok. Itt  már magyar vér folyt.

Az átszeli korlátokat harckocsik 
taposták a földbe. Idegen harcko
csik. A mezőkön folyik a munka. 
Most már magának dolgozik a pa
raszt.

A távolban feltűnik Budapest. 
Mindenki feláll a kocsiban. Csepel 
kéményei intenek felénk némán! 
Máskor az égre kormos ákombüko- 
mokat rajzoló kémények most ko
moran,-mint figyelmeztető ujj, m u
tatnak a tiszta égre. Mintha csak 
azt mondanák: a harc még nem ért 
véget!

A Fehérvári-után haladunk, Az 
üzemek mindenütt némák. Az üze
mek előtt hatalmas táblák:

SZTRÁJK, AMÍG AZ OROSZOK 
KI NEM TAKARODNAK!

A máskor csillogó villamossínek 
rozsdásan illeszkednek bele a lehul
lott levelektől barna ú t színébe. A 
Móricz Zsigmond körtérnél már 
szétszedték annyira a barikádokat, 
hogy a forgalmat ns zavarja. A For
radalmi Tanács előtt hatalmas tö 
meg feket ellett. Itt osztják szét a 
vidék élelmiszer ajándékait. Első
sorban a sebesültek, halottak hozzá
tartozóit elégítik ki, majd a sok
gyermekes családokat. Ezekből az 
adományokból látják el a kórháza
kat is. A rádió híreivel ellentétben, 
az élelmiszer üzletek nem mindenütt 
nyitottak ki és a kevés üzletet szín
ié percek alatt kiürítik. A kerület 
vezetői tájékoztatása szerint nincs 
kellő mennyiségű kenyér.

Elmondták a Móricz Zsigmond 
kbrtcri Vöröskereszt vezetői, hogy 
kerületükben az egyik bölcsödében 
hetvenkét gyermek maradt a har
cok megkezdésekor és csak a kerü
let önfeláldozó dolgozóinak és a

szabadságharcosok együttes mun
kájának köszönhető, hogy bár szű
kösen is, de el tudták a legnehezebb 
napokban látni őket élelemmel.

A Ferenc József hídon át indul
tunk Pest felé. A Gellért-hegy te te
jén álló Szabadság-szobor büszke, 
békét jelentő angyalalakja áll, de 
eltűnt a gőgös geppisztolyos orosz 
katona. A pestiek szerint belátta, 
hogy nincs mit keresnie Magyaror
szágon ! (Vajon a többiek mikor 
látják már be ?)

Áss orttxágháx tetején
még áll a véres önkény sötét em
léke, az ötágú csillag, de körülötte 
már magyar katonák örködnek. A 
Dunapart egyes szakaszain bariká
dok és lövészárkok figyelhetők meg.

Az Országháztót a Nyugati-pálya
udvar előtt, a Bajcsy Zsilipszky-úton 
végig, a Múzeum-körútra mentünk. 
B t fogadott bennünket az á kép 
először, amit egyetlen magyarnak 
sem szabad soha elfelednie.

ROMMALÖTT HÁZAK, KI
ÉGETT LAKÁSOK!

Az úttesten kilőtt páncélkocsik és 
kiégett autók, szétlőtt villamosok. 
A villamosvezetékek leszakítva, le
lőve.

A Bródy Sándor-utcában magyar 
harckocsioszlopot láttunk. A Nem
zeti Múzeum utcai oldalán nem 
láttunk komoly károkat jelentő 
rombolásokat.

A szörnyű harcok romos nyomait 
viselő Kálvín-téren át az Üllői-útra 
fordultunk, ahol a Szent László lak
tanyáig nem engedtek bennünket 
és így kénytelenek voltunk a József 
körútra kitérni. Itt, ha lehet, még 
szörnyűbb kép fogadott bennünket, 
mint amit a Múzeum-kőrúton lát
tunk. Egész épületek kiégve s lak
hatatlanná válva. Itt is folytatódott 
a kilőtt orosz kocsik sora.

és a tegnapi harcok színhelyén, a 
halál és a rombolás útjain, sűrű tö
megben hömpölyög Budapest népe.

Egy része haza siet és a másik része 
fegyverrel a kezében, az őrhelyekre 
megy, hogy vigyázzon a sokezer 
fiatal kiömlött vére árán diadalra 
vitt forradalom vívmányaira. Hiszen 
a harcnak még nincs vége! Azok az 
orosz harckocsik, amik tönkrelőt
ték, vérbeborttották nemcsak Buda
pestet, de az egész országot, még 
itt vannak, csak elbújtak, acélgyíí- 
rűuel vették körül Budapestet. Ott 
leskelődnek még a hajmáskéri műút 
mellett.

Erre figyelmeztettek bennünket 
azok a fiatal felkelők, akikkel be
széltünk. És erre figyelmeztettek 
bennünket az elesettek, akik a leg
drágábbat, az életüket adták azért, 
hogy szabadon élhessünk, hogy ma
gyarul élhessünk. És ezt üzenték 
azok a hősök is, akik sebesülten fek
szenek kórházairikban. Sokszor két 
ten-hárman egy ágyon, mert már 
nincsen hely.

Sötétedik. Távolról lövéseket hal
lunk. Talán azok az ÁVH-s bérgyil
kosok lőnek a szabadságharcosokra, 
akik havi 6—10-000 forintért tanul
tak meg gyilkolni, akik még az oro
szoknál is rosszabbak: ÁRULÓK!

Újra a Móricz Zsigmond körtéren. 
Halványan pislognak az utcai lám
pák. A házak is felnyitották csukott 
szemeiket. Az ablakokban minde
nütt gyertyák égnek. A hős város 
halótlaira emlékezik Budapest. Gyá
szol ! De ezek a gyertyafények ma 
nem a gyászt jelképezik. Sápadt fé 
nyükben Budaoesten mindenütt há- 
romszínü zászlót lenget az esti szél. 
Szabadon! Ezek a gyertyafények 
égnek ma minden magyar temető
ben. Ezek a gyertyafények öntenek 
kitartást a harcosok szívébe. Ezek 
a gyertyafények Üzenik nekünk, 
hogy ha kell, életünk árán is meg 
kell védenünk azt. amiért annyi fia
tat meghalt: A SZABADSÁGOT!

Lassan eltűnik Budapest, csak a 
pislákoló gyertyafényben lobogó 
nemzeti zászló kísér bennünket. Ez 
a kép örökre a szívünkben marad!

HORVÁTH IMR£.
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