
A MAGYAR NÉPHEZ! 
A MAGYAR KATONÁKHOZ ÉS TISZTEKHEZ! 

A magyarországi szovjet csapatok 
parancsnoksága, katonái és tisztjei 
szólnak hozzátok. Mi ugyanúgy mun
kások, parasztok, értelmiségiek, dolgozó 
emberek vagyunk, mint ti. Mi nem 
azért vagyunk itt, hogy országotokat 
elfoglaljuk. Nekünk nem kell mások 
földje, van nekünk saját földünk elég, 
van elég természeti kincsünk is. 

Mi a most megalakult Magyar For
radalmi Munkás—Paraszt Kormány 
felszólítására léptünk akcióba. Ez a 
Kormány kijelentette nekünk, hogy 
Magyarországon a sötét reakció erői 
garázdálkodnak. Vissza akarják állítani 
a nagybirtokosok és tőkések hatalmát, 
el akarják venni a munkásoktól vív
mányaikat, a parasztoktól a földet. A 
fasizmus megjelent, mint valóságos 
veszély. 

A Kormány kijelentette nekünk, 
hogy Nagy Imre kormánya nem akar 
harcolni a reakció ellen, ami elősegí
tette, hogy a felfegyverzett ellenforra
dalmi bandák munkásokat, hazafiakat 
gyilkoljanak, romboljanak és rabolja
nak. Nagy Imre kormánya szétesett, 
ténylegesen nem létezik. Az országban 
teljes a zűrzavar és a népellenes erők 
büntetlenül garázdálkodnak. 

Ebben a helyzetben a Magyar For
radalmi Munkás-Paraszt Kormány kére
lemmel fordult a magyarországi szov

jet csapatok parancsnokságához, hogy 
nyújtson segítséget az ellenforradalmi 
erők felszámolásához, a rend, a belső 
béke és a nyugalom helyreállításához. 
A szovjet csapatok parancsnoksága és 
mi, szovjet katonák és tisztek, készek 
vagyunk ezt a segítséget magyar test
véreinknek megadni. 

Mi tiszteljük, becsüljük a szabad
ságszerető magyar népet. Szilárd meg
győződésünk, hogy a magyar nép most 
is megértéssel fogadja segítségünket, 
ugyanúgy, mint 1945-ben, amikor ki
szabadítottuk a fasiszta rabságból, 
amiért együttesen mérhetetlen áldoza
tot hoztunk. 

Magyar Dolgozók ! 
Ne higyjetek a rágalmazóknak, akik 

szeretnék szembeállítani velünk a ma
gyar riépet. Mi önzetlen barátaitok 
vagyunk. Mi a szabadság és a népek 
barátságának katonái vagyunk. Igaz, 
közös ügyért harcolunk. 

Mi a magyar hadsereg katonáihoz 
és tisztjeihez fordulunk, hogy velünk 
együtt váll-váll mellett küzdjenek a 
fékevesztett reakciós erők ellen, a 
szabadságért és a demokráciáért. 

Felszólítunk minden hazáját szerető 
magyart, vegye ki részét e közös küz
delemből. Segítse elő a népi demokrá
cia megvédését, hazája, népe szent 
ügyének győzelmét. 


