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1MRGTIR NÉPHEZ 
Megalakult a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány! 

A hazánkban október 23-án megindult tömegmozgalom, amelynek nemes 
célja a Rákosi és társai által elkövetett párt- és népeuenes bűnök kijavítása, 
a nemzeti függetlenség és szuverenitás védelme volt, a Nagy Imre kormány 
gyöngesége és a mozgalomban befurakodott ellenforradalmi elemek növekvő be
folyása revén veszélybe hozta szocialista vívmányainkat, népi államunkat, munkás-
paraast hatalmunkat, hasunk létét 

Bz indított bennünket, magyar hazafiakat arra, hogy megalakítsuk a magyar 
forradalmi munkás-paraszt kormányt 

A kormány ös sze té te l e : 
Kádár J á n o s miniszterelnök 
dr. MÜnnich Ferenc miniszterelnökhelyettes, a fegyveres e rők 

é s közbiz tonsági ügyek minisztere 
Marosán György államminiszter 
Horváth Imre kü lügyminisz ter 
Kossá István pénzügyminiszter 
Apró Antal iparügyi miniszter 
Dögei Imre földmiveléeügyi miniszter 
Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter. 

A többi táreák egyenlőre betöltetlenül maradtak. K/eket az ország törvényes 
rendjének helyreállítása után, a népi demokráciánkhoz hfl más pártbeli és pár
tonkívüli képviselőkkel kell betölteni, akik készek megvédeni a szocializmus 
vívmányait. 

Az újonnan megalakult kormány az alábbi felhívással fordul a magyar néphea: 

A Forradalmi Munkás-Paraszt kormány 
felhívása a magyar népház! 

M«gvnr testvérek! 
Munkások! 

Párasatok! 
Katonák! 

Elvtársak! 
Nemzetünk nehéz napokat ti St. Vcstfilybén van a munkásoké*párasatok hatalma, a 

ssocisliasatis steut flgye, Vesafclj ben vannak aa elmúlt 12 csztcudS nindaaon vivmSuyaí, 
melyeket a magyar dolgotók ó.* mindenekelőtt ti magvar munkások a magatok kesével, 
hoaiea és Bafeláldoaó munkával teremtettetek meg. 

As ellenfbrradalmárok egyre arcátlanabbak. Kssyedenfil OldoSik a demokrácia híveit, 
s nyilasok és más vadállatok gyilkolják a becsületes hassfiakat, legjobb elvtársainkat. 
Tudjuk asl, hogy basánkban még sok a megoldást kívánó kérdés, még sok nehézséggel 
kell küzdenünk! A dólgoaék élete még távolról sem olyan, amilyennek kell lennie egy 
saofialiamust épttö országban, As elmúlt 12 esztendőben elért haladással egyidöben 
Rákosi ás Gorö klikkje aok súlyos hibát követett el és súlyosan megsértette a törvén) ős
séget. Mindes jogosan tette elégedetlenné a dolgosokat. 

A reakciósok saját önző" céljaikat követik. Kesét emeltek a mi népi demokratikus 
rendszerünkre. Es ast jelenti, hogy a gyárakat és ütemeket viassa akarják adni a kapi
talistáknak, s földet a nagybirtokosoknak. Már el is indították Horthy tssndámit, bor> 
t5nSre.it, as egéss átkosott és gyűlöletes elnypmé éa kissákmányolé rendsaer képviselőit, 
hogy a nép nyakán Öljenek. Nem szabadságot, jólétet és demokráciát boatak volna, hs 
győznek, hanem rabságot, nyomort, munkanélküliséget és kíméletlen uri elnyomást. A 
reakciós elemek fdhsssnálvs népi demokratikus építősünk folyamán elkövetett hibákst, 
igen sok becsületes dolgosét — különösen at ifjdság nsgy réaaét — téveaatették meg, 
akik a motgalomhoB becsületes, hazafias aándékksl kapcsolódtak. Esek a becsQletea 
hazafiak azt akarták, hogy társadalmunk, gatdasági éa politikai eletünk tovább demokra
tizálódjék, s essél bjstotitsák bssánkban s asocialismus slspjsinak uicgsxUárditását. Asért 
emeltek fel szavukat, hogy Magysrorsaág eróaodjóa éa virágosaon, hogy atabad, asuverén 
állam legyen, amely barátságot tart fenn s többi szocialista országgal. Éppen esért hely* 
telen és bűnös eljárás, ba valski vádolja eteket asért, hogy s mosgalomban résatvettek. 
Emellett nem sssbad asem elöl téveaateni, hogy felhasználva Nsgy Imre kormányának 
gyöngeséget, ellenforradalmi erők garázdálkodnak, gyilkolnsk és rabolnak aa omichsn 
és attól lehet félnünk, hogy felülkerekednek. 

Mély ssomorúsággal éa nehés> ssiwel látjuk, milyen asBrnyű helysetbe botiák édea 
basánkat aaok ss ellenforradalmi elemek. — sót aokssor jóhissemfi, haladó ssellemd 
emberek 
ssavával « 

akik tudva vágj tudatlanul visasséJlek a demokrácia él 
el utat nyitottak S reakciónak. 

Magyarok! Testvérek 2 Hazafiak 
Katonák! Polgárok! 

kell \ cinünk ss ellenforradalmi elemek garázdálkodásainak, 
cselekvés órája! Megvédjük a munkások és párasatok hatalmát. irpi 

Véget 
Ütött 

mokráeia vívmányait! Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk bssánkbsn. 
A nép és bssánk érdeke as, hogy erda kormánya legyen, olyan kormánya, amely 

alkalmas arra. hogy kivé sesse ss orsaágot súlyos holyaetéből. Mi étért alakitoltuk meg a 
Magyar Forradalmi Munkás-Párasat Kormányt.. 

Budapest, 1956. november, I. 

A Magvar Forradalmi Munkás-Párasat Kormány, programmja: 
1) Nemaeti függetlenségünk és orsaágunk szuverenitásának biztosítása. 
2) Népi demokratikus és asocislista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. 

Szocialista vívmányaink védelme éa előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés álján. 
3) A testvérharc megszüntetése, a rend éa a belső* béke helyreállítása. A kormány aess 

tűri meg, hogy s dolgosókat bármi ürügy alapján üldözzék asért, mert a legutóbbi idők 
eseményeiben résatvettek. 

•1) Ssoros baráti \iszony megteremtése minden szocialista országgal, a teljes egyen
jogúság, a kölcsönös be nem avatkozás elvei alapján 

Ugyanét ss elv sssbályoass s kölcsönös előnyt biatoaitó gatdasági és kölcsönös vgit-
ségi kapcsolatainkat. 

5) Békés együttműködés minden országgal, függetlenül azok társadalmi rendjétől éa 
államformájától 

0) A dolgosok —» különösen a munkáaoaatály — életszínvonalának gyors éa jelenté
keny emelése. Több lakást a dolgosóknak. Lehetővé kell tenni, hogy a gyárak és intéz
mények maguk építsenek lakást munkásaik és alkalmazottaik számára. 

7) As ötéves terv módoaitása, a gasdssági vezetés módaterének megváltoatstása, figye-
lembevéve az orsaág gasdssági adottságait, hogy a lakosság életszínvonala minél gyorsabban 
emelkedjék. 

8) A bürokrácia megstüntetéae és s demokrácia saéles kifejleaatéae s dolgoeók érdé* 
kében. 

9) A legstéleaebb demokrácia alapján kell megvaléaitani s mnnkásígatgatáat a gyí-
raktan. Ütemekben éa vállalatoknál. 

10) A mezőgazdasági termelés fejlesztése, a kötelező lx-.zolgalt.ita.ok megstüntetéae, 
aa egyéni dolgozó párasatok megsegítése. 

A kormány határozottan felszámol minden törvénysértést, melyet a szövetkezeti moz
galom és s tsapti*** területén elkövettek. 

11) Aa eddigi igazgatási szervek éa a forradalmi tanácsok demokratikus válssttásánsk 
biztosítása. 

12) Támogatja s kisipart és kiskereskedelmet. 
13) A magyar nemzeti kultúra következetes fejlesztése, haladó hagyományaink szel

lemében. 
14) A magyar forradalmi munkás-paratat kormán* népünk, munkásosztály unk és 

basánk érdekében azzal a kéréssel fordult s szovjet hadsereg parancsnokságához; segítsen 
népünknek a reakció sötét erőinek szétverésében ós abban, hogy helyreállíthassuk a ren
det éa a nyugalmat hazánkban. 

15) A magvar kormány a rend a a nyugalom helyreállítása után tárgyalásokat kesd 
s aaovjet kormánnyal ét s varsói szerződés más rócatvevőivsl s saovjet csapatok Magyar-
orsaág területéről való kivonásáról. 

Munkátok! -
Dolgosé párasatok ' 

Értelmiségiek! 
Kiatalok! 

Katónak é t tisitek ! 
('-IIlakozzatok a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányhos! Támogassátok 

népünk igazságos harcát, védjétek meg népi demokratikus rendszerünket. Kegy\ erezzétek 
le as ellenforradalmi bandákat. 

Szervezett Munkások! 
Álljatok a Magyar Forradalmi Munkás-

Paraszt Kormány mögé! 
Haladéktalanul vegyétek fel a munkát! 
Dolgozó parasztok! 
Védjétek meg a földet, vállvetve harcol

jatok mui^kástestvéreitekkel, közös ügyün
kért, népi demokratikus rendszerünkért! 

Dolgozó és tanuló ifjúság. 
Ne hagyjátok megtéveszteni magatokat 

Jövőtöket csak a népi demokrácia biztosit
hatja, védjétek meg. 

Magyar Dolgozók! 
Jogos gazdasági, politikai te szocialista törekvéseink megvalósításának előfel

tétele a népi demokratikus hatalom védelme, a rend helyreállítása, a munka ttjra-
feivétele. a termelés megindítása. Ezért harcol a magyar forradalmi munkás-paraszt 
kormány te erre a harcra hívja fel a magyar haza minden önzetlen fiát te leányit 

Dolgozók! Manyar testvérek! 
Miénk a i igazsági Gyóini fogunk! 

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány. 

http://t5nSre.it
http://lx-.zolgalt.ita.ok

