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Kikiáltották a magyar köztársaságot 
A nemzetgyűlés közfelkiáltással Tüdy Zoltánt választotta meg köztársasági elnökké 

Százezres tömegek előtt zajlott le a parlament épülete előtt a magyar köztársaság első ünnepe 

A szegedi Nemzed Bizottság diszgyülésen ünnepeite meg a köztársaság kikiáltását 

1946 február 1. .. a magyar történelem, a magyar sorsjordulat örök ünnepe. 
A szabadságért élő és halni ludó ősök álmodták meg és indítottak harcot ezért 
a népcrl cs a késő unokák szegényen, egy elpusztított ország romjain váltották 
valóra, Az elnyomók, a kizsákmányolók, a négy évszázad idegen uralkodóinak 
országából elindult a magyar nép Rákóczi, Petőfi, Táncsics, Kossuth országába. 
1946 február 1-én a magyar nép önmagát becsülte meg, amikor kikiáltotta a 
magyar köztársaságot. Az 19tx6. /. törvénycikk a népet jelöli meg minden jog 
és minden hatalom forrásának és törvénybe iktatja az uj magyar államformát : 
a köztársaságot. Örök törvény ez, melyet márványkönél maradandóbb anyagba 
vés a történelem, a magyar dolgozók hareos életebe és « szabadságért élő késői 
unokáik szivébe. 

urat 
j néltké megválasztották. 

el-
(Vihares taps.) 

Budapest, február 1. (Saját tudósi - tisztelt nemzetgyűlés jelölésének meg-
tónk telefon jelentése.) A nénteki gyö- ' felelően Tildy Zoltán miniszterelnök 
•yorö Tavaszi napon Budapest ün- í »rat közfelkiáltással köztársaság, 
népi szint öltött. A házakat, középü-
leteket mindénült fellobogózták. A la 
pok ünnepi köntösben jelentek meg. 
A Szabad Nép, a Szabadság és a Nép-
szava vörös cimbetüi hirdették a nép 
*agy ünnepét. Az utcákon hatalmas 
plakátok' hirdették \T>röí hetükkel a 
köztársaság kikiáltását. Az utcákon 
hömpölygött a nép. Mindenki a köz-
társaságról beszélt. A hit és a lel-
kesedés ült a sápadt arcokon. 

De nemcsak a főváros ünnepelt. 
'fii egész ország nepe U- . 
tücn ünnepelte a magyar nép tör-
ténelmi ünnepét. Szeged városa is 
kivette részét az ünnepségből. A Nem-
zeti Bízottság díszközgyűlést rende-
zeti, anof az összegyűlt tömeg lelke-
sen ünnepel te a magyar köztársaság 
kfcúí Üísát. 

A nemzetgyűlés 
történelmi ütése 

Nagy Ferenc elnök azután bejelen-
tette, hogy a kormánytól ál irat érke-
zett, amelyben Tildy Zeltán és kor-
mánya bejelenti lemondását és kéri 
felmentését és javasolja, hogy további 
intézkedésig a miniszterelnöki teendők 
ellátásával' Rákosi Mátyás miniszlcrel-
nökhelycttest, az ügyek további vitelé-
vel periig a lemondott kormányt bizza 
meg Javasolja, hogy a nemzetgyűlés 
vegye tudomásul a lemondást és az 
erről szóló határozatot küldje meg a 
Nemzeti Főtanácsnak. A Ház így ha-
tározott, majd Nagy Ferenc elnök az 
ülést felfüggesztette. 

Az aj államfő eskütétele 

Történelmi ülést tartott pénteken 
délben Magvarország nemzetgyűlése. 
Eln ikválasztó ülésre gyűltek össze a 
nemzetgyűlés tagjai. A nemzetgyűlés 
karzatait már a kora délelőtti órákban 
zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő 
kizönség és ugyancsak zsúfolásig 
megtöltötték az épület íolyosóil is. 
Képviseltette magát a szövetséges ellen-
őrző bizottság Vorosilov marsallal, a 
szövetséges ellenőrző bizottság elnö-
kével az élén. 12 óra 5 perckor szólalt 
meg a Ház folyosóin az ülés kezdetét 
je lent i csengő. A képviselők fekete 
ruhában vonultak be az ülésterembe. 
Az i unep i ülésen megjelent a kormány 
valamennyi tagja is. 

A történelmi ülést 12 óra 10 perc-
kor nyitotta meg Nagy Ferenc elnök. 
Napirendünk tárgya — mondotta — 
Magyarország köztársasági elnökének 
megválasztása és eskütétele. Bejelen-
tem, hogy többszáz képviselő érvényes 
ajánlást nyújtott be, amelvben a köz-

. társasági elnöki tisztségre Tildy Zoltán 
miniszterelnököt jelöli. 

A I láz tagjai a bejelentést felállva, 
szűnni nem akaró lelkes tapssal üd-
vözölték. Nagy Ferene elnök bejelen-
tette, hogy a törvény ugy rendelkezik, 
hogyha a szükséges ajánlást csak egy 
jelölt nyerte el, ez a nemzetgyűlés 
tagjai legalább kétbarmadrészének je-
lenlétében köztársasági elnökké választ-
ható. 

Megállapította, hogy az előbb em-
lített jelölésen kivül egyéb ajánlás nem 
érkezett be, megállapította továbbá, 
hogy a nemzetgyűlés tagjainak a tör-
vényben előirt kétharmad része jelen 
van, tehát Tildy Zoltán miniszterelnök 
Magyarország köztársasági elnökévi 
közfelkiáltással megválasztható. A nem-
zetgyűlés tagjai ezt a bejelentést ismét 
felállva haligatták végig és viharos 
tapssal ünnepelték Tildy Zoltánt. Az 
elnök ezután enunciáita. Tekintettel 
az egyhanga lelkesedésre, amely itt 
megnyilatkozott, megállapítom, hogy a 

A nemzetgyűlés délutáni ülésén a 
terembe lépő Tildy Zoltánt a képvi-
selők felállva hatalmas taps közepette 
éltették, majd Nagy Ferenc felkéresére 
a köztársasági elnöki eskü letételére 
került sor. Tildy Zoltáa komoly, meg-
illetődött arccal mondta az eskü szö-
vegét. Utána Nagy Ferenc üdvözölte 
a nemzetgyűlés névében a megválasz-
tott u j köztársasági elnököl. Tildy 
. i l—zá t u áJ!«">, » 
végig. 

Megköszönte az elnök üdvözlő sza-
vait és többek között ezeket mondotta: 

— A most megalkotott törvény ün-
nepélycsen kinyilvánítja, hogy az ál-
lamhatalom kizárólagos forrása és bir-
tokosa a magyar nép. Ezzel átadtak 
a népnek az országot, amely szabadou 
akar élni és szabadélcte megváltoztat-
hatatlan formájául a köztársaságot 
válasziotta. A nemzetgyűlés döntése 
valóban a nemzet döntése volt. 

A nemzetgyűlés hatalmas tapssal 
fogadta a köztársasági elnök beszédét, 
majd elénekelték Himnuszt. Ezután a 
a nemzetgyűlés Tagjai levonultak az 
országház előtti Kossuth-férre. hogy 
résztvegyenek a köztársaság kikiáltásá-
nak nagyszabásn ünnepségén. 

Fegyelmezetten, zászlókkal, nagy 
tömegben voault föl a parlament elé 
Budapest dolgozó népe. Az ünnepségre 
elküldték a uiagyar falvak és városok 
is kiküldötteiket. 

Szűnni nem akaró viharos éljenzés 
közepette jelentette be Nagy Ferene, 
a nemzetgyűlés elnöke a köztársaság 
kikiáltását és hogy a nemzetgyűlés 
pénteken délelőtt tartott ünnepélyes 
ülésében a köztársaság elnökéné egy-

hangúan Tildy Zoltánt választotta. 

A közönség lelkesedéssel énekelte a 
Himnuszt. Eközben jelent meg Tildy 
Zoltán, parancsőrtisztje és hattagú 
fegyveres őrség kíséretében. Dobi Ist-
ván ál lamminiszter üdvözölte és fel-
kérte, hogy néhány szót szóljon Buda-
pest népéhez. 

— Magyarok, Testvéreim ! — kezdte 
beszédét t i l d y Zoltán. — Ez a nap, 
•'•'VG- r'.y. . ' • ! ' nop'a «a«y .paoia 
a magyar történelemnek. Bizonyság 
ez a nap arra, hogy a bukás és szen-
vedés sötét mélységeiből is van felemel-
kedés egy nép számára, ha élni akar 
és áldozatot tud hozni az életért. 

Ezután visszapillantást vetett a leg-
utóbbi negyedszazadra, amely a ka-
tasztrófa szélére vitte az országot, 
ma jd hálás szivvel fordult a felszaba-
dító hatalmas Szovjetunió, valamint a 
másik két győztes nagyhatalom : az 
Egyesült Államok és Nagybritannia 
felé. A felszabadítás után eltelt idő 
eredményeiről beszélt ezután és meg-
állapította, hogy sokat fejlődtünk ez 
alatt az idő alatt. 

Nagy alkotások jelzik a fiatal ma-
gvar demokrácia ut já l — mondotta —. 
Ezek közül legnagyobb a magyar köz-
társaság tőrvénybeiktatása, mert ebben 
fejlődött ki és szilárdult meg a magyar 
demokrácia. Örökre lehetetlenné ;tész-
szűk, hogy a népelnyomás, kizsák-
mányolás és a szolgaság kísértetei va-
lahais visszatérjenek a magyar múltból . 

A magyar földet a nép kezébe ad-
tuk és a magyar köztársaság meg is 
őrzi azt a nép kezében. Politikai sza-
badságot is adtunk és a köztársaság 
ezt minden időkre biztosítja. Hozzá-

a spuBí i c a 
Petőfi Sándor verse 

Respublica, szabadság gyermeke 
S szabadság anyja, világ jótevője, 
Ki bujdosol, mint a Rákócziak, 
Köszöntelek a távolból előre! 

\Most hódolok, midőn még messze vagy, 
j Midőn még rémes, átkozaít neved van, 
i Midőn még, aki megfeszíteni 
\ Kész tégedet, azt becsülik legjobban. 

j Most kódolok, mosl üdvözöllek én, 
í fíisz akkor nggis hódolód elég lesz, 
j Ha a magasból ellenidrc majd 
|A véres porba diadallal nézesz. 

' Mert győzni fogsz, dieső respublica, 
• Bár vessen ég és föld eledbe gátot, 
Miként egy aj, de szent Napöleon, 

\ Elfoglalod majd n kerek világot. 

Jertek ki hozzám 

Kit meg nem térit szép széliét szemed, 
Hol a szeretet oltárlángja csillog, 
Majd megtéríti azt szilaj kezed, 
Melgben halálos vésznek kardja villog. 

Te léssz a győző, a diadalív 
Ha elkészül, a te számodra lészen, 
Akár virágos, tarka pázsiton, 
Akár a vérnek vörös tengerében ! 

Szeretném tudni, olt leszek-e én 
A győzedelmi fényes ünnepélyen ? 
fagy akkorára már tán elvisz az 
Enyészet s ott lenn tart a sirba' mélyen ? 

Ha meg nem érem e nagy ünnepet 
Barátim, emlékezzetek meg rólam ... 
Reptiblicanus vagyok s az leszek 
A föld alatt is ott a koporsóban! 

s ott kiáltsatok 
Síromnál éljent a respublicára, 
Meghallom én azt, s akkor béke száll 
Ez üldözött, e fájó sziv porira. 

fogtunk a munkásjegok kiterjesztésé-
hez is. A köztársaság teljéssé és meg-
dönthetetlenné teszi ezeket a jogokat. 
Kinyitottuk az utat a szellem emberei 
és a ludomány előtt. 

A továbbiakban mint az u j magyar 
köztársaság első elnöke köszöntött1* 
Budapest dolgozó népét és az egész 
magyar népet. 

A tömeg'lelkes lünletése ulán BeKI 
István a Független Kisgazdapárt ne-
vében köszöntötte n magyar köztár-
saság első elnökét és beszédében azt 
a hatalmás munkát inéltalta, ame-
lyei Tildy Zoltán eddig végzett. 

Az egybegyűlt tömeg hatalmas tün-
tetése és lelkes éljenzése közepette 
emelkedett szólásra Rákosi Mátyás 
elvtárs, államminiszter, a 'Magyar 
Kommunista Párt vezére. A Magyar 
Kommunista Párt a munkások, pa-
raszfok, a haladó intelligencia párt-
jának nevében üdvözölte a fiatal ma-
gyar köztársaság első elnpkét, TiMp, 
Zoltánt. Rámutatott arra, h,ogy e-.rtaf 
a nappal a magyar nemzet végre rő-
tért arra az útra, amelyet 150 évvel 
••••.'. Jött *'. köflár—aséjíS iáVobínnso^J 
vére szentelt meg a Vérmezőn 
amely utat Petőfi. Táncsis," Kossuth 
jelöltek ki számukra. Erre az nfrb 
lért át 191S-ban is Károlyi Mihály 
vezetésével a nemzet. 

— Mi mindnyájan tudatában Vá-
gyunk annak — mondotta —, hogy 
a köztársaság megalkotása csak aa 
első lépés, a munka neheze még előt-
tünk van. A fiaiaf magyar köztársa-
ságot valóban ífemekratikus, valóba* 
népi tartatommal kell megtölteni. Meg 
vagyok győződve rólá, hogy erre » 
napra félfigyel a nagy Szovjetunió 
népe, a jugoszláv köztársaság népe, 
Szlovákia és Ausztria népe is. 

— Gondoskodunk róla fejezte 
be beszédét Rákosi elvtárs —, hogy 
annyi Ígéret után végre a fcöüítár-
saság vasölííe teaa j t iM azokra, ahib 
a gazdaság! romlásból vágyéMfcM 
gyűjtenek. Ezt a munkát akarja el-
végezni a fia tál magyar népköztár-
saság és ebben a munkában teljes 
erővel támogatjuk a köztársaság e k 4 
elnökét, Tildy Zoltánt. Éljen a demo-
kratikus magyar köztársaság! Éljen 
annak első elnöké, Tildy Zoltán! Él-
jen a magyar nemzeti összefogás. 

Rákosi elvtárs óriási lelkesedéssel 
fogadott beszéde utáti Szakasits Ár-
pád elvtárs, államin inisztei-, a Szo-
ciáldemokrata Párt nevében mefeg 
szeretettel és őszinte barátsággal kö-
szöntötte a harmadik magyar köztár-
saság első elnökét, Tildy Zoltánt, 
ma jd anna'k a hitének adbtt kife-
jezési, hogy a dolgozó magyar nép 
u j Magyarországotr épit a romhadön-
tött helyébe: szabad nép szabad ha-
záját. 

Veres Péter, a Nemzeti Parasat-
párt elnöke szolt ezután és a dol-
gozó szegényparasztság, valamint a 
velük együtt 'küzd'ő haladó értelmiség 
nevében köszöntötte a magyar köz-
társaságot és elnökét, Tildy Zoltánt. 

Végül Nagy Ferenc á nemzetgyűlés 
íagjai nevében Is megköszönte Bu-
dapest népének felvonulását és si 
törvényalkotás hatalmas népi igazo-
lását látta ebben a lelkes demonstrá-
cióban 

A •ttgyfyölós a rongya*' S ő r t ám-


