
FELHÍVÁS A MAGYAR NÉPHEZ! 
Magyarok —katonák és tisztek! 
Hozzátok fordul a Magyarországon állomásozó szovjet 

csapatok parancsnoksága, a katonák és tisztek, ugyanolyan 
dolgozó emberek, mint Ti — munkások, parasztok értelmiségiek. 

Mi nem azért vagyunk itt, hogy meghódítsuk országotokat. 
Nekünk nem kell mások földje, mások munkájának gyümölcse. 
Elegendő saját földünk és saját természeti kincseink vannak. 

Hadműveleteinket a most alakult Magyar Forradalmi 
munká«-oaras7t knrmánv hívó S7avára kP7ri*tíík me<x. amelv ki
jelentette, hogy Magyarországon a reakció sötét erői garázdál
kodnak. Ezek az erők arra törekednek, hogy visszaállítsák a 
földbirtokosok és tőkések uralmát, megfosszák a munkásokat 
vívmányaiktól, a parasztokat pedig a földtől. A fasizmus beve
zetésének reális vészelve áll fenn. 

A Magyar Forradalmi munkás-paraszt kormány közölte ve
lünk, hogy Nagy Imre kormánya nem akart küzdeni a reakció 
ellen. Ez arra vezetett, hogy a fegyveres ellenforradalmi bandák 
gyilkolni kezdték a munkásokat, az igazi hazafiakat, raboltak és 
kegyetlenkedtek. 

Nagy Imre kormánya szétesett, ténylegesen nem létezik" 
többé \7 ors7ágban zűrzavar van és a népellenes erők büntet
lenül végzik aljas ügyüket. 

A fennálló helv7etben a Magyar Forradalmi munkás* 
paraszt kormány a Magvarországon állomásozó szovjet csapa
tok parancsnokságához fordult azzal a kéréssel, hogy nyújt
son segítséget az elleníonadaími erők felszámolásában, a rend, 
az ország békéiének és nvtigalmának helvreállításában. 

A szovjet csapatok parancsnoksága és mi, szovjet katonák 
és tisztek, készek vagyunk megadni magyar testvéreinknek ezt 
a segítséget. 

Mi mélységesen tiszteljük a szabadságszerető magyar né
pet. Szilárdan meg vagvunk gyö7Ődve, hogy Magyarország dol
gozói ugyanolyan megértéssel fogadják segítségünket, mint aho
gyan megértettek bennünket 1945-ben, amikor felszabadítottuk 
Őket a fasiszta rabiga aiói. Ezért a felszabadulásért Veletek 
együtt számtalan áldozatot hoztunk. 

Magvarország dolgozói! Ne higyjetek a rágalmazóknak, 
akik szembe akarnának áliílaní bennünket, önzetlen barátaitokat, 
a magyar néppel. Mi a szabadság és népek barátságának kato
nái vagvunk Igazságos, közös ügyért küzdünk. 

Felhívjuk a Magyar Hadsereg katonáit és tisztjeit, hogy 
szorosan működjenek együtt velünk a szabadság és demokrácia 
érdekében, a reakció felbőszült elemei ellen. 

Minden hazáját szerelő magyarhoz fordulunk, hogy vegven 
részt H kö7ös harcban, működjön közre a népi demokrácia védel
mében és Hazájaj népe szent ügyének győzelmében. 
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