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H ősök  te tte i n yom án
J ^ d d ig  egy-két pesti újság vetődött el hozzánk, 

olvasásuk közben, bizony mi tagadás, könnyes 
lesz még a férfi ember szeme is. A z elmúlt napokban 
többen jöttek meg Budapestről, velük beszélgetve 
megelevenedtek előttünk azok a hősi küzdelmek, 
amelyek a népszabadság kivívásáért folynak szerte az
országban.

A harcok percről percre, óráról órára, új hősöket 
szülnek. Látni az egyik utcában egy kiégett orosz 
harckocsit, körülötte agyonpörzsölt holttesteket, mel
lettük tiz-tizenegyéves magyar iskolás fiút. Ö gyúj
totta k i a harckocsit, utána puskát szerzett és őrt 
állott mellettük jogos büszkeséggel.

Csodálattal beszélnek arról az ötvenév körüli 
őszes asszonyról, aki benzinnel tele üveggel a kezé
ben rohant a feléje dübörgő harckocsik elé. Lángra- 
lobbantotta a benzint és' rávetette magát az acél- 
szörnyre. Sokáig világított a borzalmas fákja, később 
az arra jövők egy megmaradt Ősz hajtincsből egy- 
egy szálat elteltek tárcájukba . . .

öreg első világháborús rokkant katona. Falábá
nak kopogása ott vert a dobhártyákon, kezében puská
val rohant előre. Tizenöt, húszlépésenként megállóit 
pihenni — nem, nem fulladt ki, csak a combcsonkját 
törte a faláb ■— aztán fájdalmas grimasszal az arcán, 
már ott lohol a többiek nyomában.

egyik utcában fiatal szabadságharcosok men- 
nek, arcukon a pihe szakállá terebélyesedett, 

kezükben géppisztoly. Naponta százszor is találkoz
tak a halál írnokával szinte ismerősként üdvözölték 
azzal már egymást. Most vidáman, egymással évod- 
lek. A z egyik közülük morcosán húzta Össze a sze
m ét — látszott, hogy róla van szó — majd hirtelen 
ráoltötte nyelvét a szóvivőre. A vidámságukba ekkor 
vágott bele a lánctalpak csikordulása. Nem volt idő 
hosszas gondolkodásra. Ilyenkor minden pillanat drá
ga. Gránátot! — kiáltotta az egyikük és már emelte 
is fel a lába előtt fekvő kanális vaslapját. Félig be
préselte magát a nyílásba, kezével szedte össze a 
gránátokat, csak a válla nem akart beférni. Menjetek 
a kapuk alá — kiáltott a többiekre a legjobbkor, 
mert már befordult a sarkon az orosz páncélos. A 
tankban ülők csak azt láthatták, hgy pár fiatal befu
tott a kapu alá, vészes motor-dübörgéssel vágtattak 
feléjük. Még nyolc méter, még három, az idegek 
ilyenkor pattanásig feszülnek. Az előre meredő fegy
verek, a fülsiketítő dübörgés vajon nem bénítja-e 
m eg  csak  egy pillanatra is a fia ta l hős akaratát — 

ez m^r elég ahhoz, hogy a páncélos megmene
küljön.^ De nincs hiba. A z még el sem haladt egészen 
a kanális mellett, amikor az ott rejtőző féltestével ki
hajolva hajította rá a romboló gránátfüzérl. A 
másik p illa n a tb a n  a kapuk alól zú d u lta k  elő a töb
biek. A páncélos ott állott féloldalára lerogyva tehe
tetlenül dohogott, mint egy döglődő darázs, majd 
hirtelen elhallgatott a motor. Pillanatok műve volt az 
egész jóformán csak annyi, míg az ember rágyújt 
eOV cigarettára ■— de ezekben a pillanatokban újra 
hősök születtek. A hirtelen meginduló szél magasra
lebbentette a házak tetején a zászlókat.

N e m  le h e t részle te zn i, e lfogu lás n é lk ü l beszéln i
a többi hasonló esetekről tovább. A hős fogalmát 
az utóbbi időkben próbálták nekünk sokszor „magya
rázni" — mindenkor az érdek szerint — pontosan 
ügyelve arra, hogy a hazaszeretet még csak véletle
nül se legyen vele párhuzamosan említve.

(  j  izenegy év ngy idő, de ez a sző, hogy hazasze- 
~ retet, még lángolóbban izzik a magyar embe

rek szívében, agyában, mint azelőtt. Mindig az a leg
kedvesebb, ami elveszett. És nekünk tizenegy év 
alatt elveszett a hitünk, megdermedi a szívünk, ki 
akarták belőlünk ölni a magyar föld szeretetét 
„melyért apáink vére folyt", ki akarták törölni
agyunkból azt a szót, hogy: Haza.

Most már elmondhatjuk — nem sikerüli! Nem si
kerülhetett, mert a ránk hintett hamu alatt ott tere
bélyesedett a parázs, mind több levegőt követelve 
magának. Nem sikerülhetett, mert a legmélyebb ál-

f i  Szovjet Nagykövetség  
közlem énye

A m agyarország i szovjet 
nagykövetség  közö lte , hogy  
szovjet páncélos  e rőkkel kö 
rü lvette  a m agyarország i re 
p ü lő te rek e t ab b ó l a célbó l, 
hogy biztosítsa a  M a g y a ro r
szágon ta rtó zko d ó  szovjet |

Nagy Imre bejelentette 
Magyaroszág semlegessé
gét és a varsói szerződés 
felmondását, követelte to
vábbá az utóbbi napokban 
bejött szovjet csapatok 
azonnali kivonását.

Egy szovjet páncélos 
egység a  tegnap esti órák
ban megközelítette váro
sunkat is. Parlamente
reinknek nem mondták 
meg, mi a  céljuk, de mini

Egyre több panasz érke
zik szerkesztőségünkbe, 
hogy embereket támadnak 
meg az utcán s vonják őket 
felelősségre, m ert vezető 
állást töltöttek be, meri 
párttagok voltak, mert tap
soltak a tömeggel, amikor 
a Szovjetuniót éltették, stb., 
stb.

M i  lesz ennek a vége? 
Minden második embert 
kérdőre lehetne akkor von
ni, mert felvonult május 
elsején, mert kitette a csil
lagot, m ert úgy beszélt u 
szemináriumokon, ahogyan 
a brossúrából éppen akkor 
kiolvasta!

Tegyünk egy kis különb
séget! Vannak, akik szív- 
vel-lélekkel szolgálták ki a 
rendszert, túlteljesítették 
az utasításokat, rendelete
ket, embereknek ártottak, 
kezükhöz szenvedés, vér 
tapad, de vannak, — s ez a 
nagyobbik csoport —, akik 
úszva az árral, végeztek és 
tettek annyit, amenyit a 
kényszer rájuk rótt, de 
szívben-lélekben magyarok, 
hazafiak voltak, nem hívei 
a rendszernek.

műnkből gyakran riadtunk fel hirtelen, úgy éreztük, va
lamit tennünk kell, de rögtön, jö tt ugyan utána a 
képzelt megnyugvás. Nem sikerülhetett, mert apáink 
emléke ott zsongott körülöttünk, a költő nagy szavait 
súgták fülünkbe, emlékeztettek arra, hogy

„kik szabadon éltek, haltak, 
szolga földbe nem nyughatnak".

C S É N Y E I JÓ Z SE F

h aderők  szem élyi á llom ánya  
hozzá ta rto zó in a k  és sebesült
je in e k  lég i úton tö rténő  e l
szállításá t. A m agyar lég ie rők  
te ljes á llo m á n ya  készen volt 
a tú lerő e lle n i védekezésre . 
A korm ány azonban fe le lő s 

A közlemény előzményei
később kiderült — a sár-
melléki repülőtér k.örülvé- 
lele vo lt Közölték továbbá, 
hogy városunkra lüzec 
csak abban az esetben 
nyitnak, ha mi lövünk rá
juk.

Felhívjuk a f  elf egy vér
zett polgártársak figyelmét, 
hogy a helyzet rendkívül 
súlyos, de nincs ok a pá
nikra. Fegyelmezettség és 
nyugalom! —  erre van

H ig g a d ts á g o t e m b e re k  !
Tény, hogy a szabaddá 

vált Magyaroszágban a lel
kesedés tüze fűti a legtöb
bet szenvedőket. Végre ki
mondhatni ezernyi keser
vet, mindenkinek megmond
hatni a magáét, mert most 
m ár szabad a szó! De ép
pen, mert szabadság van, 
szabad a védelem is! Ma 
még nem tudjuk ki, mi. 
mennyit és miért tett, ki 
mennyit ártott, vagy hasz
nált a népnek, embertár
sainak. Ezt majd eldönti a 
független magyar bíróság! 
Ne ítélkezzünk, veszeked
jünk, mérgesítsük a hely
zetet önként, amiért egy
szerre nagy hazafiak lel
tünk! Higgadtságot, nyugal
mat, emberi méltóságot, 
honfitársak!

Megbűnhődik mindenki, 
aki gazember volt, aki 
megérdemli! Halott hősö
ket temetünk s még a hant 
rá sem hullt koprsójukra, 
mi m ár pofozkodunk az ut
cán, hörcsögként nekiug- 
runk egymásnak fogvicsor- 
gatva, szitkozódunk, és ká

sége te lje s  tu d a tá b a n  m eg
tilto tta  a tűz m egnyitását. így 
a lég ie rő  csa p a ta i fe g y e lm e 
ze tte n , lövés nélkül á lln a k  
szem ben a szovjet c sa p a to k 
ka l, várva a szovjet c sapa
tok e lvonu lásá t. (R á d iá je le n -  
tés.)

most ' szükség. Senki ne 
lőjön a szovjet csapatokra! 
A városban mindenféle lö
völdözés szigorúan tilos, 
mert ennek beláthatatlan 
következményei lehetnek.!

Forradalmunk tisztaságá
nak és eddigi eredményei
nek megőrzése bátorságot, 
de ugyanakkor harci fe
gyelmet követel valameny- 
nyiün Írtől!

romkodunk, agyonü léssel,
lámpavassal fenyegetőzve.

Talán éppen olyan egyén 
kapja a pofont, rágalmakat, 
aki legjobban várt már arra 
a szent napra, hogy a ma
gyar hajnal-hasadás pírjá
ban a Napba nézhessünk.

Nem védünk senkit, aki 
bűnös volt, aki büntetést 
érdemel! El is nyerik ők 
méltó büntetésüket, de el
ítéljük az önkényes ítélke
zéseket, utcai verekedése
ket ma, amikor egy szent 
nagy cél érdekében kéz a 
kézben, sziklaszilárd egy
ségben kell, hogy álljon a 
nemzet, míg ki nem vívja 
dicső szabadságát, teljes 
függetlenségét. Majd azután 
jöhet a felelősségre von ás, 
de csak a magyar bíróság 
útján, ahol szabadon hang
zik el a  vád, szabadon a vé
delem s a  bűnösnek talál
tatott elnyeri megérdemelt 
büntetését.

Azokat, akikről az egész 
város tudta, mily káros 
magatartást tanúsítottak, 
már letartóztatta a Forra
dalmi Bizottság, de ne 
akarjuk furkós bottal 
agyonverni azt, aki egykor 
elvtársnak szólított ben
nünket az üzletben, vagy 
aki kidekorálta a középüle
tet április negyedikén.



Magunk formáljuk történelmünket MEGALAKULT
t . .A z  nem lehet, hogy 

annyi szív hiába onta 
vért,

S keservben annyi hű 
kebel szakadt meg a 
honért!

Az nem lehet, hogy ész, 
erő és oly szent akarat

Hiába sorvadozzanak egy 
átoksúly alatt! . . .
N agy kőhőnk fenséges

gondolatai e sorok. Szent 
gondolatok, örök igazságok. 
Egy szabadságot áhító, 
azért küzdő, de eddig min
dig letaposott, leigázott, el
nyomott hősi nép lelkesítő 
szózatának hangja, már 
egy évszázad óta.

Mint már annyiszor, ma 
sem olvashatja e sorokat, 
egyetlen igaz magyar ha
zafi sem könnybelábadt 
szem és ökölbeszorított kéz 
nélkül. Igen, könnybelá- 
bad a szemünk, hiszen a 
magyar nép szabadságáért 
már hány hősi szív ontotta 
vérét s mindeddig hiába.

Napjainkban is mennyi 
sokat szenvedett dicső élet 
lángolt el a szabadság ol
tárán. De hisszük, s fogad
juk, hogy most már nem 
hiába! Nincs időnk az cllá- 
gy irtásra, s dicső hőseink 
megérdemelt elsiratására. 
Csupán egyetlen pillanatra 
csendesedhetünk le elned- 
vesedett szemmel.

Mi szabad, független, 
boldog, békében élő 
szocialista  M ag yaro rszág o t

akarunk !
Ezért harcoltunk, harco
lunk, s ha kell, harcolni 
fogunk. Nem akarunk töb
bé sztálini elnyomást, de
nem tűrjük a zt sem, hagy a  
k ap ita lis tá k  já rm á b a  ha jtsák  

fe jü n ke t.
Megérdemli e sokat szenve
dett magyar nép, hogy 
végre a saját sorsának irá
nyítója, saját jövőjének 
építője legyen és ne mások 
döntsenek sorsáról helyet
te.

Köszönet já r érte
Példát mutattak azok a 

keszthelyi lakosok, akik 31-én 
keresték fel a Nemzeti Tanács 
Adóügyi Osztályát, hogy a 
még hátralékos adójukat be- 
fizessék.

Nagy szó ez I Most mással 
van elfoglalva az országban 
mindenki legkevésbbé jut ilyen
kor az embernek az eszébe 
az adófizetés.

Ehhez több kell mint köte
lesség-érzés, ehhez már az a 
szív kell aminek forró lükteté
sét elfolytották eddig azok, 
akik az emberekben csak az 
adófizetőt látták.

Végre sok mindennel meg
változott ez is ! így van ez jól 1 
Mi csak annyit tudunk ehhez 
mondani : köszönjük nektek 
emberek.
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Tanács 
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Keszthelyi 
Helyőrségi Nyomda

Odaállunk hát a világ 
lelkiismerete elé. Könnyes 
szemmel, ökölbeszorított 
kézzel. Nézzék meg nemes 
szándékainkat, jogos köve
teléseinket, s lássák be 
végre: . . . Az nem lehet, 
hogy annyi szív hiába onta 
vért . . .

Yégh György
akadémia

Eltörölték
a beszolgáltatást

Mit jelent ez egy dolgozó 
parasztnak ? Nemcsak az anyagi 
előnyök lényegesek számukra, 
hanem egész országunknak je
lentős, hogy a parasztság új 
munkakedvvet dolgozik szabad 
magyar földön.

Szabó János 8 kh-as gazdál
kodó paraszt nem is tudott e 
rendeletről. Feiderült az arca, 
amikor a jó hírrel megörven
deztették. Rögtön számolgatni 
kezdett. Csak gabonából évi 10 
q-át adott be. Ha ezt szabad
piacon adja el 3.000 Ft-ot kap 
érte és akkor teljesülhet a régi 
vágya és rádiót vehet kis csa
ládjának.

Kiss Mihály nemesbüki dol
gozó paraszt elmondotta, hogy 
3 kh földjéről 7 q gabonát, 5 q 
kukoricát. 3 q burgonyát kellett 
beszolgáltatni és a pénzbeli 

"adója 3.700 Ft. — Hirtelen 
nem is tudta Összeszámolni 
milyen anyagi könnyebbséget 
jelent neki a beszolgáltatás el
törlése. A  jövőre vonatkozólag 
a boldogságáról sokat mondani 
nem tudott, de véleménye sze
rint az egész parasztság remé
nyét fejezi ki, hogy a paraszt
ság életében gyökeres, pozitív 
irányú változás áll be.

A Keszthelyi Újság 195é, 
október hó 3 Í-é n  m eg je len t 
« rám á b an  a  fe losz lo tt Járási, 
ille tv e  V árasi P ártb izo ttság  
h e ly e tt vá laszto tt in téző - 
bizottság ta g ja i kö zö tt sze
rep lő  A n ta l Jánossal nem  
vagyok azonos. Én a m eg
ta rto tt gyűlésen és v á la s z tá 
son részt nem vettem .

ANTAL JÁ N O S  

27. Autóközlekedési Vállalat

(A  sö té tség  é ve ib ő l) I r t a :  M o ln á r Sándor

cA íloPiklP, akik
Most még a földben alszik az igazság,
De- majd kalászba szökken a vetés,
A gazdagságunk most az — ami nincsen 
S  még abból is hiányzik egy kevés.

Igen, ma éhes dögkeselyűk ülnek 
Bukott hitünknek tépett rongyain,
De holnap . . . holnap újra építünk majd 
Leégett házunk üszkös romjain.

Mert lesz még úgy, hogy szent tűz lángja lobban 
Hot megtagadnak most apát-anyát,
S élet ritmusa zendül puszta házban 
Ahol nemrég még holló vert tanyát.

Les2 úgy is, hagy éljük, életünket.
Ezer sebünk ha egyszer Összeforrt,
Hogy azután békés vizekre szálljon 
Hajónk — m e ly e t eddig v ih a r  sodort.

fönui fognak
Igen-igen, meg kell találnunk egymást, 
Mert jaj nekünk ha szemünk most sem lát 
Es nem romboljuk földig szégyenünket: 
Avult dogmáink kínai falát.

Turáni átkunk még szorítja torkunk,
Most is a régi gőgösek vagyunk,
Holtig urak — tűzre olajat öntők

S mi mégis hinni, merni akarunk.

°,r. meg. kel1 h á ln u n k  egymást 
Eddig, akik kiálltunk annyi vészt 
Mint drága testvért, úgy öleljük át azt, 
A kit ma bánat holtra mar, emészt.

Verejtékét némán törli le egyik
Míg hangoskodik más pimasz, cudar,
Ok kik felejtik — hogy itt minden kunyhó 
Csakis magyar — s ezerszer is magyar.

Hiszen, a tört gally is virágot hajt még, 
Lehet, hogy Isten próbát tesz velünk,
De jó l v ig y á z zu n k  —  m e r t tán  u to ljá ra  
Egyetlenegyszer még megméretünk.

Megméretütnk — s ha könnyűnek találnak: 
Örök halál m i ránk vár — semmi más,
A ki csatát veszt, újra élhet — de az 
Öngyilkos népnek nincs feltámadás.

a szociáldemokrata párt
Keszthelyen a kormány fel

hívására 1956. október 31-én 
a volt MSZT helyiségében 
m egalakult a Szociáldemokrata 
Párt. Célja a jó magyarság 
mellett a magyar munkás jó
létéért dolgozni.

Az alakuló gyűlésen Hor
váth Ferenc — volt vármegyei 
Szociáldemokrata Pórt VB. 
elnöke — üdvözölte a jelen
lévőket és örömmel állapította 
meg, hogy a jelenlévők sorai
ban megjelentek a volt Öreg 
régi szociáldemokrata tagok, 
akik bejelentették, hogy ők 
is részt kívánnak venni a 
párt újjáépítésében, Majd is
mertette a legújabb kormány 
rendeletet, amelynek értelmé
ben az egy párt rendszer 
megszüt a volt MDP egyed
uralmának vége, a jövőben 
már szabad választásokon több 
párt részvételével indul meg, 
a harc a mandátumokért. Árra 
a kérdésre, hogy ki akar a 
párt tag lenni, a jelenlévők

Egy tisztigyűlés margójára
Haza I Mindennél drágább 

szabadság 1 11 év szennyét, 
keserűségét lemosó tisztító 
Forradalom ! —■ Oly sokszor 
hangzottak el ezek a szavak 
azon a valóban izzó hangú 
tiszti gyűlésen, amelyen meg
született a Forradalmi Katonai 
Tanács. Szép, szinte könnye
kig ható volt sok év elfoly- 
tott érzéseinek feltörő ára
data, mely Őszintének és igaz
nak látszott. Szándékosan 
mondom azt, hogy — látszott 
— mert a szó magában nem 
elégséges meggyőző erő, csak 
tettekkel bizonyítva válik 
azzá.

Én hiszem, hogy őszinte és 
igaz volt hadseregünk tisztjei
nek a Haza ügye mellett tett 
hite a tévedések belátása. 
Fejes alezredes bajtárs férfias

98 százaléka jelentkezett és 
így a pártok megalakítottnak 
nyílvánították.

Az új párttagok mindjárt 
megbeszélésre ültek össze és 
abban állapodtak meg, hogy a 
legsürgősebben felkeresik az 
ugyancsak újonnan megalakuló 
Központi Vezetőséget, hogy a 
pártok irányelveit velők leg
sürgősebben tudassák. Addig 
is míg a választ megkapják az 
ügyek intézésére héttagú In
téző Bizottságot választottak, 
melynek tagjai: Horváth Fe
renc, dr. Sebestyén László, 
Szertics Károly, Virágh Fe
renc, Suba József, Pál Vilmos 
és Benke Vilmos.

A megválasztott új bizott
ság a megbízást elfogadta és 
úgy határozott amíg a Köz
ponti Vezetőségtől megfelelő 
utasítást nem kap, addig csak 
a tagszervezést és a helyi 
esetleges párttal, illetőleg mun
kásmozgalmi ügyekkel foglal
kozik.

Mészáros

kiállása. De mi eközben újra 
hallani véltük a dübörgő tan
kok zaját, látni véltük az is
kolánk kapujára irányuló gép
puskákat és “újra és újra fel
merül bennünk a gondolat: 
a szavakat bizonyító tettek 
teremtik meg a jövőben azt a 
bizalmat, amelyet a keszthelyi 
katonák és elsősorban a tiszti
kar a nép és az ifjúság részé
ről eddig — sajnos — nem 
élvezett.

Ha mellettünk az igaz 
ügyért, a nemzeti független
ségért harcolók mellé állnak 
szívvel és fegyverrel, akkor 
lesznek igazán a nép fiai, 
mert a nép így fogja nevezni 
őket.

Keszthely, 1956, november 1.
S zehény i G a b r ie lla

akadémiai hallgató

Megalakult 
a Független 

Kisgazda Párt
A volt „Arany Kacsa" ét

terem helyiségében november 
elsején megtartotta alakuló ülé
sét a Független Kisgazda Párt.

Az ülésen megválasztották 
a héttagú intéző bizottságot, 
amelynek feladata lesz a Párt 
irányítása. Az intéző bizottság 
tagjai akővetkezők:llJés Győző, 
Fölnagy Gyula, Törzsök Jó- 
zseíné, Kapcsándi Lajosné, Mi- 
kóla Géza, Vízvári Endre és 
Henn Lajos. A Párt céljául tűz
te ki a független, szabad Ma
gyarország megteremtését és 
a békés, boldog együttélés 
biztosítását.

a Magyar
Szocialista Munkáspárt
helyi intéző bizottsága egyek, 
é rt programjában a Szo
ciáldemokrata Párt, Kis
gazda Párt, Nemzeti Pa
raszt Párt, slb. alakításával.

(A Magyar Kommunista 
Párt neve ezentúl: Magyar 
Szocialista Munkáspárt.)

A Magyar Szocialista 
M u n k á s p á r t

a volt II. és III. körzeti 
párthelyiségeket a Nem
zeti Tanácsnak ajánlja 
fel. Segíteni kívánjuk a 
megalakuló pártok helyi
ségeinek iroda bútorokkal 
való ellátását is. Ennek 
érdekében vegyék fel a 
munkás párt operatív 
bizottságával a kapcsolatot.

A volt járási pártbizott
ság épületét, a Hungária 
szállót a mai nappal a 
Nemzeti Tanácsnak átad
juk, azzal, hogy juttassa 
vissza a Vendéglátó Válla
latnak szálloda- és vendég
látói célokra. A keszthelyi 
munkás párt intéző bi
zottsága egyetért a Városi 
Nemzeti Forradalmi Ta
nács felhívásával.

Kérjük a Nemzeti Forra
dalmi Tanácsot, a Munkás 
Tanácsokat, a megalaku
landó pártokat és a Petőfi 
Kört, hogy működjünk 
együtt mindannyian, hogy 
a nemes célokat mielőbb 
végre tudjuk hajtani.

t
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