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A pártos irodalmi egységért 
A Magyar Írók Szövetsége MDP szervezete 1955. november 28-i  

taggyűlésének egyhangúlag elfogadott határozata 
A Magyar Írók Szövetsége MDP szervezetének 1955. november 28-i taggyűlése meghallgatta és 
megtárgyalta a Központi Vezetőség 1955. november 9-12-i ülésének határozatát „A politikai és 
gazdasági helyzetről és a párt feladatai”-ról. 
    A taggyűlés őszinte örömmel üdvözli a határozatot, mely nyíltan és mélyrehatóan elemzi hazánk 
gazdasági és politikai helyzetét és felmérve a márciusi határozat után elért eredményeket, kijelöli a 
szocializmus építésének soron következő feladatait. Meggyőző erővel bizonyítja, hogy hazánkban a 
szocializmus építésének az az egyedüli helyes útja, melyet a párt Központi Vezetőségének 1955. 
márciusi határozata megjelölt.  
    A Központi Vezetőség határozata, megszabva az 1956-os népgazdasági terv irányelveit, egész 
népünk előtt ismételten világossá teszi a szocializmus építésének perspektíváját és sok olyan politikai 
és gazdasági kérdésre ad nyílt és világos választ, melyekről eddig nem egy esetben helytelen nézetek 
terjedtek el kommunista írók körében is.  
    A Központi Vezetőség határozata átfogó elemzésével, nyíltságával és őszinteségével nagy csapást 
mér minden ellenséges rémhírterjesztésre, a kishitűségre, a csüggedésre, a nehézségek eltúlzóira, s 
mindnyájunkat erővel tölt el és alkotó munkára serkent.  
 
    Megállapítja a taggyűlés, hogy irodalmunk a nép és a párt szolgálatában az utóbbi időkben jelentős 
sikereket is ért el. A kommunista írók taggyűlése átérzi annak a bírálatnak a súlyát, melyet a Központi 
Vezetőség határozata az ideológiai munkával s ezen belül az irodalommal kapcsolatban is tartalmaz. 
Világosan áll előttünk, hogy sem pártszervezetünk, de írószövetségi szerveink, lapjaink, 
szerkesztőségeink sem harcoltak eléggé a márciusi határozatban feltárt jobboldali nézetek ellen. 
Pártszervezetünknek s az Írószövetségnek biztosítani kell, hogy íróink között megszüntessünk minden 
ingadozást és elvi vitákban leküzdjük a jobboldali nézeteket, hogy a határozat alapján állva, világosan 
lássuk a szocializmus építésének ránkháruló feladatait, s forradalmárok módján harcoljunk a nép és a 
párt győzelméért. A határozat egész párttagságunk előtt világossá tette, hogy az irodalmi élet 
nehézségeinek és tisztázatlan kérdéseinek megoldását és megvitatását csak a párt politikájának alapján, 
s mindenkor csak pártszerű módszerekkel s mindenekelőtt a nép és a párt egyetemleges érdekeinek 
szem előtt tartásával lehet biztosítani. Őszintén meg kell mondanunk, hogy e tekintetben az utóbbi 
hetek és hónapok vitái nagy tanulságot jelentenek számunkra. 
 
    Hűség a néphez, hűség a párthoz, a nép, a párt előtt álló feladatok megértése és azok vállalása: ez 
jelenti egyszersmind pártos írói munkánk alapját is. 
 
    Ugyancsak kötelező feladatunknak érezzük, hogy a pártszervezeti és írószövetségi munkában 
pártszerűen harcoljunk a kulturális életünkben is nem egyszer felbukkanó szektás, baloldali nézetek és 
helytelen adminisztratív módszerek ellen. 
    Örömmel üdvözli a taggyűlés a Központi Vezetőségnek azt a határozatát, hogy a közeljövőben, írók 
bevonásával ki kell dolgozni a párt új irodalmi platformját. A Központi Vezetőség határozata alapján, 
a nép és a párt érdekeinek szolgálatában meg kell teremtenünk a kommunista írók szilárd egységét. 
 
    Csak a kommunista íróknak a párt politikáján alapuló szilárd egysége teremtheti meg egész 
irodalmunk nemzeti egységét, csak így lehet ez az irodalmi nemzeti egység: harci front a reakció ellen. 
 
    A taggyűlés kötelezi a pártvezetőséget, felszólítja az Írószövetség elnökségét, titkárságát és a 
szövetség vezetőségét, a folyóiratok szerkesztőségeit és az Írószövetség kiadóját, hogy a Központi 
Vezetőség határozatának szellemében újult erővel lássanak munkához, s felszólít minden magyar írót, 
hogy a Központi Vezetőség határozatában megjelölt célokért szívvel-lélekkel tehetsége minden 
erejével küzdjön és dolgozzék! 


