
A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása a magyar néphez! 
Magyarok! Testvérek! Hazafiak! 

Katonák! Polgárok! Véget kell vetni 
az ellenforradalmi elesnek garázdálko
dásának. Ütött a cselekvés órája. Meg
védjük a munkások és dolgozó parasz
tok hatalmát, a demokrácia vívmá
nyait. Rendet, biztonságot és nyugalmat 
teremtünk hazánkban. A nép és haza ér
deke az, hogy erős kormánya legyen. 
Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy 
kivezesse az országot súlyos helyzetéből. 
Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forra
dalmi Munkás-Paraszt Kormányt. 

1. Nemzeti függetlenségünk és orszá
gunk szuverenitásának biztosítása. 

2. Népi demokratikus és szocialista rend
szerünk megvédése minden támadás ellen. 
Szocialista vívmányaink védelme és elő
rehaladásunk biztosítása a szocialista épí
tés útján. 

3. A testvérharc megszüntetése, a rend 
és belső béke helyreállítása. A kormány 
nem tűri meg, hogy a dolgozókat bármi 
ürügy alapján üldözzék azért, mert a leg
utóbbi idők eseményeiben résztvettek. 

4. Szoros baráti viszony megteremtése 
minden szocialista országgal a teljes egyen
jogúság, a kölcsönös be nem avatkozás 
elvei alapján. Ugyanez az elv szabályozza 
a kölcsönös előnyt biztosító gazdasági és 
kölcsönös segítségi kapcsolatainkat. 

5. Békés együttműködés minden ország
gal, függetlenül azok társadalmi rendjétől 
és államformájától. 

6. A dolgozók, különösen a munkásosz
tály életszínvonalának gyors és jelentékeny 
emelése. Több lakást a dolgozóknak! Le
hetővé kell tenni, hogy a gyárak és intéz
mények maguk építsenek lakást munkásaik 
és alkalmazottaik számára. 

7. Az ötéves terv módosítása, a gazda
sági vezetés módszerének megváltoztatása, 
figyelembe véve az ország gazdasági adott
ságát, hogy a lakosság életszínvonala mi
nél gyorsabban emelkedjék. 

8. A bürokrácia megszüntetése és a de
mokrácia széles kifejlesztése a dolgozók 
érdekében. 

9. A legszélesebb demokrácia alapján 
kell megvalósítani a munkásigazgatást a 
gyárakban, üzemekben és vállalatoknál. 

10. A mezőgazdasági termelés fejlesz
tése, a kötelező beszolgáltatások megszün
tetése, az egyéni dolgozó parasztok meg

segítése. A kormány határozottan felszámol 
minden törvénysértést, melyet a szövetke
zeti mozgalom és a tagosítás területén el
követtek. 

11. Az eddigi igazgatási szervek és a for
radalmi tanácsok demokratikus választásá
nak biztosítása. 

12. Támogatja a kisipart és kiskereske
delmet. 

13. A magyar nemzeti kultúra követke
zetes fejlesztése haladó hagyományaink 
szellemében. 

14. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány népünk, munkásosztályunk és 
hazánk érdekében azzal a kéréssel fordult 
a szovjet hadsereg parancsnokságához: se
gítsen népünknek a reakció sötét erőinek 
szétverésében és abban, hogy helyreállít
hassuk a rendet és a nyugalmat hazánkban. 

15. A magyar kormány a rend és nyu
galom helyreállítása után tárgyalásokat 
kezd a szovjet kormánnyal és a varsói 
szerződés más résztvevőivel a szovjet csa
patok Magyarország területéről való kivo
násáról. 

Munkások! Dolgozó parasztok! Értelmi
ségiek! Fiatalok! Katonák és Tisztek! Csat
lakozzatok a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormányhoz! Támogassátok né
pünk igazságos harcát! Védjétek meg jiépi 
demokratikus rendszerünket. Fegyverezzé
tek le az ellenforradalmi bandákat. 

Szervezett munkások! Álljatok a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány mö
gé ! Haladéktalanul vegyétek fel a munkát! 

Dolgozó parasztok! Védjétek meg a föl
det! Vállvetve harcoljatok munkás testvé
reitekkel közös ügyünkért, népi demokra
tikus rendszerünkért. 

Dolgozó és tanuló ifjúság! Ne hagyjátok 
megtéveszteni magatokat. Jövőtöket csak 
a népi demokrácia biztosíthatja. Védjétek 
meg! 

Magyar Dolgozók! Jogos gazdasági, po
litikai és szocialista törekvéseink megvaló
sításának előfeltétele a népi demokratikus 
hatalom védelme, a rend helyreállítása, a 
munka újra felvétele, a termelés megindí
tása. Ezért harcol a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány és erre a harcra 
hívja fel a magyar haza minden dolgozóját. 
Miénk az igazság! Győzni fogunk! 

A Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 
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