
2^3!£ 

Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa 

I.sz. Körlevele, 

Budapest, 1956, december 7» 

r'itó 



ff. jj ,1 Á K E . Z . T _3.T,Ő_ 
a magyar értelmiség számára => 

A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa felelősségének teljes 
tudatában kívánja folytatni azt a munkát, amelyet a magyar értelmiség 
legjava az 1956. október 23~& "előtt megkezdett és azután is folytatott, 
Változatlanul a szocializmus, a teljes nemzeti függetlenség, gazdasági 
és kulturális életünk demokratizálása és a forradalmi törvényesség éx 
dekében kivánunk dolgozni, Alapitó Nyilatkozatunk alapjár. állunk 
ma is, mely szerint kívánatosnak tártuk az alkotó munka megindítását. 
uj forradalmi rendünk megszilárdítása érdekében, Ebben együtt kivánunk 
működni minden alkotó erővel, elsősorban a munkássággal, amelynek hi
vatott képviselőjeként a Nagybudapesti Munkástanác sot tartjuk., A 

A kormány november 4-én és késóbb tett határozott Ígéretei 
ellenére sajnos mindeddig nem /teremtette meg azokat a feltételeket, 
amelyek a békés kibontakozáshoz vezetnek* Merev magatartásával lehe
tetlenné teszi, hügy a különböző pártok, a munkásság, parasztság és 
értelmiség szervezeteinek képviselői felelősséget vállaljanak az or~ 
özáfc vezetésében. A forradalom során a magyar nép akaratából létrejött 
uj intézményeket elnyomja. Noha többszörösen büntetlenséget Ígért 
mindazok számára, akik a forradalomban résztvettek, sorozatos letartóz
tatások tanúi vagyunk5 A hatalmas rendőri és katonai készültséggel fo
ganatosított intézkedések,házkutatások, letartóztatások, stbc nyugta
lanságot és bizonytalanságot keltenek- nqm elősegítik, hanem gátolják 
a rend helyreállítását. A MOM székházban^-'a Bercsényi utcai diákszál
lóban, a Ganz Vaggongyárban és más helyeken történt események, valamint 
ir^k, újságírók, mérnökök, munkástnnácsi tagok sorozatos letartóztatá
sa és az ezeket kisérő jelenségek is ezt bizonyitják»\^Kossuth--klubban, 

Az ilyen intézkedések a felelőtlen elemek " agitációjának adnak 
tápot, és alkalmasak arra, hogy széles tömegekét taszítsanak az ellen
forradalmi erők táborába* 

"A MÉFT a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy a tár
gyalások, a munka helyreállítása és a békás kibontakozás helyett a Rákosi
időkre emlékeztető módszerekkel felsüt sók meg munkások; parasztok és 
értelmiségiek tömegeit. Mindezzel meggátolják az ország cársadalmi éle-
térdek demokratikus .kibontakozását és a rend helyreállítását, mint a 
szovjet csapatok kivonásának előfeltételét. Ezért a MÉFt a Budapesti 
Munkástanácsok december 6-i határozatával egyetértőleg követeli; hogy 

la/ haladéktalanul induljanak meg a tárgyalások a szocializmus r;lap
ján álló demokratikus pártok, politikai csoportok,osztály és ré
tegszervezetek képviselőivel egy olyan kormány létrehozására
amely az egész ország népének bizalmát élvezi* 

2„/ A kormány felelős szervei erélyesen intéafced jenek, hogy az o.rs?,ág 
nyugalmát megzavaró*, indokolatlan és törvénytelen letartóztatások, 
és az ezekkel párosuló nyugtalanságot keltő módszerek v.égetsrleűeko 

% / Ismerje el a kormány a forradalom nemzeti* demokratikus és szo
cialista, tehát halad- jellegét és határolja el magát minden 
sztálinista restaurációs és valóban ellenforradalmi er'vol szem
ben, 

4«/ Nyilatkozzon a kormány határozottan és félre nem érthetően, tart
ja-e még magát, saját,november 4-1. kiáltványában foglalt alap
elvekhez, célkitűzésekhez és Ígéretekhez, közölje világosan, el
vi, pro gr aram ját és jovf" texv-eito 

Bp, 1955. XII, 7. A MAGYAR ÉRI3BÍISÉG FORRADALMI TANÁCSA 



Mgmoran^dum^ 

A Nagybudapesti Központi Munkástanács raéjLyon átqrisi ászt* 
a súlyos felelősséget, amely haaánk jelenlegi állapotában reánk nehe
zedik. 

Bennünket Nagybudapest dolgozó népe demokratikusan válasz
tott meg, Hozzánk csatlakoztak a megyék és vidéki ipari gócpontok kül
döttei is# 

Mi azt akarjuk, amit a magyar dolgozók és az egész ma
gyar nép jólétet, békét, félelemnélküli életet, függetlenséget és erős 
kormányhatalmat a magyar munkások ás parasztok kezében. 

Tudjuk, hogy ennek megteremtésére és biztosítására leg
főbb erő a magyar munkásosztályt, 

Ennek érdekében munkát és békét, kibontakozást akartunk 
kezdettől fogva. Tárgyalásokat kezdeményeztünk Kádár Jánossal Magyar-
ország Minisztertanácsának elnökévelft Közben élesen elhatároltuk magunkat mindenkitől, aki a rend megzavarására, fegyveres akciókra, vagy 
terrorcselekményekre buzdította a magyar népet. 

Meg kell állapitanunk, hogy tárgyalásaink nem jártak a 
kivánt eredménnyel. Miközben az üzemekben, az egész ország területén 
a munkátf a bennünk bizó dolgozókkal nagyjában es egészében felvétettük, 
ugyanakkor a legkülönbözőbb helyekről állandó provokációk történtek, 
melyek időnként egy-egy területen a munka megszakításához vérzettek,, 

Azt gondoltuk és hittünk, hogy a törvényes rend a munka 
felvétele nyomán egyre inkább helyreáll és a gyárak,'bányák és intéz
mények munkástanácsainak lesz ereje ahhoz, hogy bármilyen oldalról 
jövő provokációt meghiúsítsanak* Mélységes fájdalommal állapítjuk megr 
hogy a valóságban nem ez történt. Kádár János miniszterelnök vélemé
nyünk szerint erőfeszitéseket tesz arra, hogy az életet az egész or-
szában normális mederbe terelje. Ugyanakkor azonban nincs ereié ahhozT 
hogy a körülötte ma is ottlévő és a magyar munkások által annyira gyű
lölt egyes személyeket eltávolítsa. Ezek a személyek helytelenül tájé
koztatják őt a magyar nép akaratáról és hangulatáróls Ezek a személyek 
tették, hogy a karhatalmi szervekben, helyenként a múltban kompromittált 
személyek kerüljenek be. Ezek akadályozzák az államgépezet^megtisztí
tását. Ezek zárják el az utat az elől,, hogy a kormányban levő egyes 
jószándéku emberek és a magyar nép lo milliós tömege megtalálja a ki
bontakozás közös útját. 

Tudjuk jól, hogy a szabad választások során ezek a 
kompromittált személyek a vezető helyekről a jövőben, távozni kénysze
rülnek, Az események menete azonban a mai napig azt eredményezte, hogy 
a magyar nép ebbe a kibontakozásba vetett hivét elvesztettea 

Azt látjuk, hogy a kormány Kádár János miniszterelnök 
kijelentései ellenére hatalmát nem a munkástanácsokra épiti, amely 
Tégső kifejlődésükben 4- és félmillió magyar dolgozót képviselnek majd, 
hanem éppen ezekben a napokban 3§yi*e inkább előtérbe kerülnek a bűnös 
Rákosi-Gerő rendszer levitézlett személyei, 



Á Nagybudapesti "Központi Munkástanács mindékor vállalta a 
felelősséget intézke léseiért, kiadványaiért, melyek aláírásával kerül
tek az üzemekbe. Mégis, azt látjuk, hogy azok a munkástanács elnckek 
és tagok, akik tájékoztatóinkat sokszorosítják és terjesztik, gyakran 
letartóztatásba kerülnek* Sok helyen megtiltják a kerületi,, vagy me
gyei munkástanácsok összehívását és volt rá eset, hogy fegyveres erei-
kel megakadályozták, vagy feloszlatták a munkástanácsok ilyen "békés 
értekezleteit, amelyek éppen a munka felvételét, gazdasági feladatok 
megoldását, provokációk elleni fellépésüket szolgálták volna-, 

Oda jutottunk, hogy a karhatalmi szervek különbőz", gyakran^ 
alá nem támasztott és minden alapot nélkülrző feljelentésekre a munkás
tanácsok elnökeit, vagy tagjait éjjel? vizsgálat vagy meghallgatás nélkül lakásukról hurcolják el, Előfordult olyan eset is, hogy az üzem . 
teljes munkástanácsát letartóztatták. Megtörtént, hogy "gy volt igaz
gató szabályszerű, a miniszterhez döntésre megküldött felfüggesztése 
ügyében a gyár munkástanácsának elnökét a kerületi Rendőrkapitányaá^-
ra rendeliék, 

Ilyen túlkapások ellen és az ilyen jelenségek ellen a leg
határozottabban tiltakozunk és követeljük, hogy ezek elkövetőit min
den esetben ténylegesen vonják felelősségre, 

Az a látszat, hogy a munkástanácsok ellen szervezettnek tűnő 
hajsza indult az egész ország terülétén* 

Ha ezek a jelenségek tovább folynak elveszitjük az egyetlen 
reális lehetőséget a rend helyreállítására és a normális élet megte
remtésére, Ha ezek a jelenségek tovább folynak? a munkásság bizalma 
végképp elvész és a provokációkat irányitók elérik céljukat, hogy a 
munkásosztályt végképp' a kormány ellen forditsáke Ennek a vége álta
lános országos sztrájk, vérontás és ujabb nemzeti tragédia lesz, 
Aki ma ebben az '-:rszágT'an nem akar a magyar munkásosztállyal és annak 
megválasztott munkástanácsaira, támaszkodni, aki szervezett hajszát 
indit a munkástanácsok ellen, ilyen hajszában közreműködik, vagy ilyen 
hajszát hallgatólagosan eltűr, bűnt követ el a magyar munkásosztály és 
az egész magyar nép ellen, 

Kekünk elég Volt a vérből és a pusztításból. Nincs idő arra, 
hogy a mostani események fölött majd" a történelem iűélkezzék. Nem lehet 
vitás jelen pillanatban sem, hogy az ország túlnyomó többségét a mun
kástanácsok a rohamosan megalakuló paraszttanácsok és a magyar értel
miség forradalmi tanácsai képviselik, 

felszólítunk minden becsületes magyar embert, elsőpcrban pe
dig Kádár Jánost, a Magyar Népköztársaság minisztereienokét, hogy az 
egymást haszolő eseményeknek azonnal vessen gátat. Az idő halasztást 
nem tür9 

Értse meg mindenki, hogy a magyar nép békében akar élni szom
szédaival, elsősorban a Szovjsiunlóval és a világ összes népeivel, 
Értsék meg azt is, hogy aki a szocializmust békésen épiteni akaró 
lo millió magyar ember problémáit nem látja, jogos és reális politikai 
és gazdasági kívánságait figyelmen kívül hagyja, aki azon mesterkedik, 
hagy az uj szocialista munkáspártot számos helyen a volt Rákosi-Sero 
rendszer gyűlölt szekértőiéi szervezzék és ilyenformán az uj munkás
pártot már megszületésekor szembeállítsák a magyar néppel, nem más, 
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mint politikai kalandor, 
A Nagybudaposti Központi Munkástanács ami napon v'gső orőf--

szitéseket tesz, hogy mindezekre felhívja a kf»mány figyelmét éu meg
gátolja a küszöbén álló katasztrófát,. Fáradozásaink nem jártak siker
rel, Ezért ma esti teljes ülésén az alábbi határosatokat hozta: 

ls/ Ezt a memorandumot holnap, decesaber 7-én minden üzemben 
az összes munkások- előtt ismertetni k#ll.* 

2./ A kormány holnap, december 7-én folytasson tárgyalást a 
Nagybudapesti ICcfíspönti Munkás tanáccsal., 

5,/ A kormány holnap, december 7-én 2o órakor a Magyar Rádió
ban a.tárgyalt összes kérdésekr'l határozott álláspontját közölje, 

Budapest, 195.6. december 6„ 

A Nagybudapesti Központi Munkástanács. 

Ismertetjük a Magyar ,írók Szövetségének, a'Nagybudapesti Központi Mun
kástanácshoz intézett, levelét: 
Kedves Barátaink i . : 

Mi magyar irók, csak magyarul tuiunk gondolkodni, magyarul 
tuáunk irni> Borsunk tehát a magyar néphez van kötv-% A magyar munká
sok, magyar parasztok nélkíjl nincs- és nem lesz magyar irodalom* A 
Magyar írók Szövetségének . Elnöksége ezért elhatározta, hogy néhány 
fontos, elsősorban irodalmi, de az egész népet érintő kérdést illetően 
e levélben leszögezi az álláspontját, hogy ezzel is szolgálja a kibon
takozást* , •.• ; 

!»/ A magyar irodalom - az ufc'bbi' években ki alakalt neveti 
egységbén - osakis a magyar nemzetet szolgálja. Mnden olyan kormányzat, 
.moly a nép .érdekeit következetesen képviseli, lelkes, hathatós támoga
tást kap. az irodalomtól,, hűségnyilatkozatok ém propagandaszólamok nél
kül is, sőt csakis ezek nélkül. Dó minden a néptől idegen, a nemzet ér
dekeivel, ellentétes utat járó kormány összeütközésbe kerül az irô M.loT-
malj .amint azt a Rákosi-~G-er<5-Révai féle politika idején-is láttuk;. A 
magyar, nép szereti, iróitj • mindinká̂ 'p szivébe zárta irodalmunkat> nejR_. 
tud és nem is,.hajlandó ..nemzetinek elismerni egyetlen olyan kormányza
tot sem, amely ellentétbe kerül a nemzeti irodalommal,, 

.•Éppen ezért a Magyar írók Szövetsége komoly aggodalommal látja, 
hegy. jelenlegi kormányzati szerveink mind a mai napig nem tudták meg
találni a kfezös nyelvet nemzeti irodaírnunkkai« Irodalmunknak nem adtak 
lehetőséget arra, hogy függetlenül, szabadon, zavartalan igazmondása'!! 
szólaljon meg, papjaink megjelenését lehetetlenné tették. Ebben és min
den más,-az irodalmat, kultúrát illető kérdésben olyan..hivatali szerbe
ket foglalkoztatnak,- amelyek.nem alkalmasak ós nem méltók arra, hogy 
ilyen alapvetően fontos kérdésekben intézkedjenek; de ezen felül nagy
részt fölöslegesek Is* 
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Ennél is &agyobb sgrodalommal látjuk azonban^ hogy egyes veze~> 
tő funkcióban lévő politikusok alantas módon támadják, rágalmazzák a 
magy?ir Írókat, Az irodalom méltóságával nem egyeztethető össze, hogy 
olyan útszéli kirohanásokkal, aminőket Marosán Györgytől a legszéle
sebb nyilvánossíig ismételten hallott, vitába szálljon, Kötelességünk 
azonban arra rámutatni, hogy a közvélemény az ilyen megnyilvánulása
kért az egész kormányzatot teszi felelőssé* Kétségtelen az is, hogy a 
nép a rágalmak hatáoa alatt nem az irókat, hanem a rágalmazhat Íté
li el. Az írószövetség elnökségének meggyőződése szerint az Ti yen de
magógia semmi más célt nem szolgálhat, mint azt, hogy az irodalom és 
a kép köz£ éket verjen, a né%et leghűségesebb szövetségesétől a nemze
ti irodalomt'ól elidegenítse és ezzel is gyöngitáe, Nagyon hasznosnak 
*artanók a kibontakozás érdekében, ha Önök, kedves barátaink ezektől 
a megnyilvánulásoktól nyilvánosan és félreérthetetlenül elkülönülnének, 
azokat megbélyegeznék. 

2,/ A magyar Irodalom nemzeti egysége, a Rákosi-G-erő-Révai 
féle népellenes politika és kultúrpolitika elleni küzdelemben edző-
dKtt meg és az októberi dicsőséges napokban jutott el a beteljÜÉr'lés-
hez. Ezért is érzékenyen érint minden magyar irót, ha a magyar nép 
nagy harcát és azzal kapcsolatos legszentebb értelmeit bárki is meg
sérti, Ez trJrtént akkor, amikor nagy nép mozgalmunkról: szólva, abban 
eltúlozzák az ellenforradalmi elemet, elhallgatják az alapvetően ha
ladó, forradalmi jelleget. Uemesak bennü&ket, de az egész magyar népet 
nyugtalanit ja 3» eltitkolják, vagy lekicsinylik a legsz'élesebte,- t'taegsk, 
az ifjúság és az irók fö'ltátlen ragaszkodását a szocializmus valódi 
vívmányaihoz. Bántja és sérti, ha elhallgatják azt a -ma fokozottan ér
vényes elszántságunkat, hogy ezeket mind a horthysta, mind a rákosis-
ta restauráeíó ellen életünk árán is megvédjük. Mi, irók >:üszkék va
gytok és maradunk arra, hogy október 25-a eszmei előkészítésében je- " 
leatus részünk volt. Ugyanúgy szerepet akarunk vállalni a nemzet to
vábbi haladásában is. Aggodalommal t*-'lt el bennünket, hogy kormányzati 
Szervek különféle megnyilvánulásaiban - utalunk itt Kádár János beszé
deire is - megállapítható a közelmúlt eseményeinek át-meg átértékelé
se, mépedig aszal a tendenciával, hogy mind kevesebb említés esik a 
magyas erk'ilcsi szinvonnlról, a dicsőséges elemről és mind nagyobb 
hangsúlyt kapnak nz ellenforradalmi megnyilvánulások. Aggályosnak.tar-
•fcunk na minden olyan Éevékenysőget, mint "Eehérk^nyv" szerkesztése, 
stb. Megítélésünk szerint; ezek ma nem a történelmi igazság' megállapi- ' 
tágat, hanem ellenkezőleg, annak eltorzitását szolgálják, merthe.Iy-
telenül előtérbe tolják a csak másodsorban fontos negativ jelenségeket, 
Ez pedig megerősíti a népben azt az amugyis meglévő aggodalmat, hogy rf 
kormány l-t egyes szervei nem állnak október 23-a alapján, hanem resta* 
urációra töre-kszenek. f 

A magyar irók a valóságnak ilyen eltorzításához nem nyújthat
nak segédkezet és kérik Önöket, hogy szintén lépjenek fel ez ellen a 
gyakorlat ellen, 

3./ A Magyar Irók Szövetségének a munka megindítása, a gazdasági 
élet uj, a nemaoti sajátságoknak megfelelő, valóban szocialista alapon 
való újjáéledése tekintetében, semmiféle külön, a munkásosztályul és a 
parasztságt(f| eltérő elgondolása nincs és nem is helyesj^hogy legyen, 



Az írószövetség e kérdésekben feltétlenül csatlakozik a nemzet hala
dó erőihez és az egyre izmosodó munkástanácsoknak; a valódi társa
dalmi helyüket mindinkább elfoglaló szakszervezeteknek ós a paraszt
ság remélhetőleg hamarosan felépülő szerveinek tulajdonit döntő ?£?--• 
repeta Különös, meleg szeretettel látjuk a munkástanácsok és a munkáti-
ság más szerveinek harcát a munkás önkormányzatért;:, a munkásság for
radalmi jogainak Biztosításáért, Álláspontunkat t'~'bb nyilatkozatunk
ban leszögeztük már és ezúton is tiltakozunk az ellen7 hogy illetékte
len megnyilvánulásokat, vagy hamisítványokat zavartkeltő módon az 
írószövetségnek tulajdonítsanak* A legnagyobb rokonszenvvel szeretnénk 
mielőbb támogatni olyan törekvéseket, melyeknek célja az? hogy a nemzet fő erőire támaszkodó7 széles nemzeti alapon nyugvó függetlenségért, nemzeti szabadságért és szuverenitásért küzdő? a szocializmus vivmányait, a demokráciát mindkét féle restauráció ellen krélyesen 
megvédő kormány jöjjön létre. Hisszük, hogy a kibontakozás a nép ere
jére támaszkodva lehetséges, és kijelentjük, hogy a magyar irodalom; 
mint történelmünkben mindig, saját lelkiismeretére hallgatva a népet 
és csakis a népet szolgálva, hozzá fog járulni a mielőbbi felemelkedés
hez, 

Kedves barátaink^ Mivel az írószövetségnek ezidő szerint 
semmiféle publikálási lehetősége nincs, kérjük önöket, hogy a rendel
kezésükre álló sajtóban közöljék ezt a levelünket és a benne foglalt 
gondolatokat minél szélesebb körben propagálják,, 

Hazafias üdvözlettel 

Erdei Sándor 
főtitkár, 



A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa és számos 
máá értelmiségi szervezet többizben "bejelentette tiltakozasast a mun
kásság és értelmiség koréban aszközölt tömeges és az esetek nagy r es
szében meg nem indokolt letartóztatások miatt© Az utóbbi hetekben le
tartóztatott értelmiségiek között szerepel kulturális és tudományos 
szövetségeink számos tagja is? igy plc Molnár Zoltán az írószövetség 
egyik titkára, Kárpáthy Gyula a Színművészeti Szövetség vezetőségi 
"tagját Gymes íliklós az Ujságirószövetség választmányának tagja, Sán
dor András iro, Gáli József iró, Szilágyi István ujságiró, Schannen 
Béla ujságiró, Csatári Dániel történész, Basilides Ábris, és ílodriguez 
Endre filmrendezők és mások* 
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