
MAGYAROK! 
Nagy Imre miniszterelnök a ma hajnali szovjet támadáskor a szovjet 

követségre ment tárgyalások folytatása céljaiból, és onnan már visszatér
ni nem tudaott. A reggel öss zehivott minisztertanácsra a parlament épü
letében tartózkodó Tildy ZolfcáüoJí kívül már csak k± B* Szabó István 
és Bibó István állemmíniezte-rek tudtak; megérkezni* Mikor a parlamentet 
a szovjet csapatak körülfogták", fíldy ^llámmiHiszter a vérontás, elkerü
lése végett asgá'llapodást kötött velüfc, m&ly szerint ők megszállják az 
épületet, a henna lévő polgári személye*-pedig.sstebadott távozhatnak. 
0 * tiasáliéioúúzhcz tartva magáHf eltávozott* Az ü̂ szág-gyítlés épületé
ben egyedül alulírott bibó" István állammln-i&zter maradtam, mint az egye
düli törvényes mag yar kora .ány egyedüli képviselője* Ebben a helyzet
ben a következőket nyilatkozom} , 

Magyarországnak nincs- Szándékában szovjetellenes politikát folytatni? sőt teljes mértékben feeniiwe akar élni a keleteurópal szabad népek ama kö
zösségében, etjeik ále-ttücezt a szabadság, ígpéságosség és fciz«?ákmányolás-
mentes társadalom 5ebében akarják fteffen&ezöá-* A világa szine előtt vlez-
szautasitom azt a rágalmat íe, minS&a & dicsőséges magyar forradalom 
fasiszta Hfegy ÉJrtiazemdta kilengésü lett volna; a fa- rebgn oeztály és 
feleke*eti kíílfc'nbeég nélkül résztvtstt az egész" magyar rvép# Kegrcnditő 
és csodálatos volt & felkelt nép emberséges , bölcs és különböztetni 
kész magatartása, mellyel csaján a leigázó idegen hadsereg'és a honi 
hófaérkülönitmények ellen fordult. A néhány napig napirenden volt utcai 
igazságtételeket, valamint ókonzervatív pclitikai erőknek minden fegyve
res erőszik nélkül valé ^elöntkezését az éppen megalakult kormány rövid 
utón megszüntethette volnas azaz állítás, hogy evégből óriási idegen 
hadsereget kell az országba behívni, illetőleg visszahívni, komolytalan 
és cinikus. Éppen ellenkezőleg, a hadsereg jelenléte a nyugtalanság és 
zavargások legfőbb forrásé.. 

A magyar népet felszólítom, hogy a megezállé hadsereget vagy az 
általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőbbségnek ne te
kintse, s vele szemben a pass ziv ellenállás összes.£ fegyverével éljen 
- kivéve azokat, melyek Budapest kb'zellátását ét, közmüveit érintené. 
Fegyveres ellenállásra parancsot adni nincs módomban* egy nap^a kapcso
lódta© be e kormány munkájába, a katonai helyzetről tájékoztatva nem 
vagyok, felelőtlenség volna tebát tőlem a magyar ifjúság drága véréy^a." 
rendelkezni. Magyarország népe elég vérrel aáofcott, liogy megmutass? a 
világnak a szabadsághoz es igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ 
hatalmain a sor, hogy megmut^úuk az Egyesült Nemzet.ek alapokmányába 
foglalt alvek erejét-és e világ szabadságszerető népeinek erejét. Ké
rem a nagyha-twlmak és fi-s Egyesült Nemietek bölcs és bátor döntését a 
loigázott nai-izetek szabadsága érüsrkéb c-n. 

Megállapítom egyúttal, hogy Magyarország egyetlen törvényes kül
földi képviselője és külképviseletének törvényes feje Káthly Anna állam- „ 
minis,zt«r# 
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