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A Hazafias Népfront Somogy megyei Bizottságának Elnöksége 01 új magyar 
élet kialakítása érdekében az alábbi követeléseket juttatja el a Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsához, a Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségéhez és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségéhez. 

1. Magyarország függetlensége és a belső béke helyre
állítása céljából követeljük a szovjet haderők azon
nali kivonulásait hazánk területéről. 

2. Magyarország teljes semlegességének a biztosítását 
követeljük minden katonai szövetségben való rész
vétel azonnali felmondásával. 

3. Kelet és nyugat országaival a teljes egyenjogúság 
alapján az ENSZ alapokmányaiban lefektetett 
elvek szerint követeljük nemzeti függetlenségünk 
biztosítását. 

4. A belső megbékélés és a további tragikus magyar 
vérontás elkerüléséhez múlhatatlanul szükséges fel
kelő szabadsághős nemzetünk részére a teljes 
amnesztia biztosítása, és a tragikus október 23-nak 
nemzeti ünneppé valá nyilvánítása. ' 

5. A jelenlegi parlament, amely nem a nép bizalmából 
született, azonnali hatállyal je lentse be feloszlását 
és a Hazafias Népfront által delegált Ideiglenes 
Nemzetgyűlés dolgozza ki az új választójogi törvényt, 
amely demokratikus alapon válassza meg titkos 
választással a több párt rendszerű áj országgyűlést. 

4. Az ipari munkásság jobb életkörülményeinek meg
valósítása érdekében követeljük a jelenlegi nép
nyúzó norma- és bérrendszer rendezését, a nyugdijak, 
szociális segélyek, családi pótlékok felülvizsgálását 
és javítását. 

7. Követőijük a gyárak és üzemek munkástanácsok 
kezébe valá fokozatos átadását. 

8. A dolgozó parasztság helyzetének gyökeres meg
változtatása érdekében követeljük a jobbágyrend-

• szőrű beszolgáltatás és adózás megváltoztatását és 
a dézsma eltörlését* 

9. Teremtsük meg a magyar sajátosságnak megfelelő 
szövetkezeti formát, a legnagyobb önkéntesség 
elve alapján. 

10. A legteljesebb autonomiájú érdekképviseletet biz
tosítsuk dolgoxó parasztságunk részérő. 

11. Követeljük o legteljesebb lelkiismereti és vallás* 
szabadságot. 

12. Egész oktatási rendszerünket fel kell szabadítani 
az egyirányú, merev ideológiai megkötöttségektől. 

13. Szellemi életünket (irodalom, sajtó, mfivésxet stb.) 
szent nemzeti hagyományunkra építsük fel. 

14. Követeljük a jelenlegi nemzeti tragédia előidézé
séért felelős személyek nyilvános felelősségre vonó-
sát, követeljük a sztálinista politika idején politikai 
vétségek miatf ártatlanul börtönre ítélt személyek 
azonnali szab a donbocsátását. Egyben követeljük a 
Szovjetunióban bármilyen címen fogva tartott magyar 
állampolgárok hazaengedését. 

15. Biztosítani kell, hogy az állami, társadalmi, kulturális 
és gazdasági élet minden területén érvényesüljön 
a megfelelő képzettség és rátermettség, pártállás
tól függetlenül. 

16. A Hazafias Népfront legyen a népi-nemzeti egység 
megtestesítője, a különböző pártok, szervezetek és 
ezeken kívüliek összefogója. 

Ahhoz, hogy a fenti követelések megvalósulhassanak, szükséges, hogy or
szágunkban mielőbb helyreálljon a rend, a nyugalom, teljes ütemben meg
induljon űj nemzeti életünk megteremtését szolgáló termelő munka. Somogy 
megye dolgozó népe álljon egyemberként a Hazafias Népfront mellé, fele
lősségének teljes tudatában dolgozton a fenti követelések megvalósítása fel
lételeinek megteremtéséért. 

Kaposvár, 1956. október 26. 
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