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Lelkiismeretünk parancsa és mélységes aggt>&almunk késztet arra, 
hogy a forradalmai és nemzeti bizottságok felf^zlatáaa miatt Önhöz 
forduljunk, 

A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsát a magyar értelmiség 
legtekintélyesebb szervezeteiixek küldöttei hivták létre. 1956. novem
ber 2o-án kelt "Alapitó nyilatkozata", s a legfontosabb aktuális kér
désekben állást foglald 1956* november 28-án kelt "Határozata" min
den kétséget tóLzáré médon kinyilvánította, hogy a demokratikus esz
közökkel m^gvalósitandó szocializmus alapján áll. Ezeket az okmányc-
kat azzal a megismételt kéréssel juttatuk el önhöz: adjon módot kül
dötteinknek, hogy személyesen is tájékoztassák a magyar értelmiség 
felfogásáréi. Erre Ön eddig, sajnos, nem adott lehetőséget. Talán 
ezért is került.sor a szóbanforgó rendelkezésre, Újra szólnunk kell 
tehát. 

A forradalmi és nemzeti bizottságok legnagyobb része a Rákosi-
G-erő rendszer ellen forduld magyar nép mozgalmának abban a szakaszá>an 
jött létre, amelyet Ön is a nép ügyét szolgáló forradalomként ismert 
el. Ennek a forradalomnak jogos kívánságait és épitő terveit, ezek 
a demokratikus módon létrehívott, s még az Ön részvételével működ* 
kormány rendelkezései szerint működő szervek azért tudták hitelesen 
kifejezésre juttatni, mert az igazságért felkelt nép bizalmát bír
ták. Abban, hogy az élet folytonossága Magyarországon nem szakadt 
meg, hogy a munka újra megkezdődött és fokczódött, döntő szerepük 
volt. Emiitett Alapitó Nyilatkozatunk és Határozatunk is teljes erő
vel emellett foglalt állást, A soraikban esetleg feltünk ráfcosistat 
vagy ellenforradalmi elemeket - ha leleplezik őket - egy, a forradal
mi bizottságokkal egyetértő kormányzat könnyen eltávolithatta volna, 
A leghatározottabban tiltakoznunk kell tehát az ellen, hogy a nép for
radalmának ezeket a szerveit rövid utün, elfogadhatatlan általánosí
tással "ellenforradalmi csoportoknak", "a munka akadályozóinak" ne
vezzek- és ezért betiltsák, 

A forradalmi tanácsok és nemzetj. bizottságok feloszlatása -az 
elmondottak miatt - mélységes aggodalommal is tölt el bennii .ket, A 
helyükén támadt ür lehetővé teszi nind a megfigyelhetően erősbbödő 
rákosista csoportok, mind a bizalmi embereiktől elválasztott nép el
keseredését megnyergelni kivánó ellenforradalmi elemek előretörését. 
Ez semmiképpen sem sz.olgálja az egészséges kibontakozás ügyét, s bizo
nyos, hogy nem lehet az Ön célja sem. 

Kérjük vegye fontolóra az elmondottakat és változtassa meg az 
igazságtalan és veszélyes rendelkezést, 
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