
Magyarok! Munkások! Ifjak! 
Parasztok! 

Legszentebb nemzeti kötelességünk ezekben a válságos napokban a magyar nemzeti forra
dalom eredményeinek biztosítása, minden további vérontás megszűntetése, a rend helyreállítása. 

Szüntessetek meg minden széthúzást! Követeljétek velünk: 
1. Az azonnali fegyverszünetet, a szovjet sapatok kivonását. 
2. A tárgyalásokat előbb a belső erők között, majd a Szovjetunióval és az ENSZ-szel. 
3. Nagy Imre kormányának azonnali szabadonbocsátását, jogaiba visszaállítását. 
4. A Kádár kormány ahelyett, hogy ismét ellenforradalmárnak és fasisztának rágalmazza a 

nép nagy részét, tájékozódás érdekében tárgyaljon: a Magyar Néphadsereg, a Nemzetőrséggel 
megerősített Karhatalmi Parancsnokság, a Magyar Népfrontbizottság, az Egyetemi Forradalmi 
Diákbizottság, az írószövetség, Miskolc, Pécs, Csepel, Angyalföld, Kőbánya képviselőivel. 

Nem helyi, hanem országos harcról van szó, a forradalom Összes eredményei, a szocializmus 
ügye forog kockán* 
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Megadjuk végig következetes álláspontunk vázlatát: 
Követeljük: 
1. A szovjet csapatok azonnali kivonását. 
2. Az Á V O azonnali visszarendelését és lefegyverzését. 
3. Elismerést és nem megbélyegzést hőseinknek. 
4. Egyidejűleg a Magyar Néphadsereg és a Nemzetőrséggel megerő

sített karhatalom számára a rendfenntartás teljes jogának biztosítását. 
5. Független, népi demokratikus, semleges Magyarországot. 
6. Több pártot, szabad választásokat. 
7. A rend helyreállításáig a pártoskodás megszüntetését, a nemzeti 

egység megteremtését a forradalmi tanácsok elvi és szervezeti egységé
nek megvalósítása útján. 

Vannak vitás kérdéseink, azokat majd megoldjuk. 
Álláspontunk ma Is változatlan. Erőteljesen építettük a szervezeti és technikai alapot. Szerveztük a nemzetőrséget, 

hozzá kezdtünk a rendcsináláshoz. Úgy látszott, megvalósulnak követeléseink, ma nyakunkon az orosz haderő számottevő része. 
Miért? 
Mert a Szovjetunió és a népi demokratikus államok rosszul tájékozottak. Mert hazánkban a néptömegektol elszakadt 

csoportok még mindig nem ismerik fel a forradalom jelentőségét. Nem követik egész népünk akaratát, nem bíznak népünkben, 
nem rája, a szovjet csapatokra támaszkodnak az építő kibontakozás derekán. 

Miért nem tárgyalhatnak a legilletékesebbek: A kiáltvány negyedik, pontjában felsoroltak, az MDP Központi Vezetőség 
megbízottai, az ideiglenes kormányban résztvevő nagytekintélyű befolyásos politikusok? Miért nem a nép véleménye alapján 
tájékoztatják a világot, főleg a Szovjetuniót és a népi demokráciákat? 

Ki képviseli a nép akaratát? 
Bízunk Nagy Imrében. Állást foglaltunk az MDP Központi Vezetőség népakaratot képviselő tagjai mellett. Bízunk 

sok próbát kiállt politikusainkban, íróinkban, szakembereinkbon. 
Feltétlenül megbízunk a forradalom vezetőiben. Ml nem akarjuk visszaállítani a régi világot, nem akarunk kapita

lizmust. Tudjuk* hogy csak akkor biztosithatjuk Magyarország jövőjét, ha nem távolodik el a szocializmustól, de a maga 
útját kell járnia I 

Mi az ellen a kormány ellen léptünk fel, amely gyü.ölt belső karhatalmi szervévei sok bajt, megfékezhetetlen bü
rokratikus apparátusával rengeteg kárt zúdított Magyarországra. Ma a nemzeti követelések megvalósítása a szocializmust 
segíti győzelemre, minden elhibázott és késői lépés az ellenforradalom, a nemzeti katasztrófa veszélyét hozza közelebb. 

Adjatok meg minden műszaki és szervezeti segítséget! 
Járuljatok hozzá az elvi egység megteremtéséhez, tartsátok a kapcsolatot központainkkal, követeljétek a fentieket 

velünk együtt. Készüljenek fel a bizottságoki 
Nem engedhetünk 1 
KI a szovjet csapatokkal, mi magunk akarjuk megteremteni igazságos rendünket! 
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