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5. pont: Jelentés az Írószövetség párttaggyűléséről és javaslatok a szükséges intézkedésekre 
 
Előadó: Andics Erzsébet elvtársnő 
Meghíva: Horváth Márton, Darvas József, Non György elvtársak 
Hozzászóltak: Hegedűs András, Gerő Ernő, Kovács István, Horváth Márton, Darvas József, 
Non György, Rákosi Mátyás elvtársak 
 
A PB az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
A PB megbízza Andics Erzsébet, Horváth Márton, Darvas József és Non György elvtársakat, 
hogy dolgozzanak ki egy rövid politikai jellegű dokumentumot, mely tartalmazza Rákosi 
Mátyás és Hegedűs András elvtársak beszámolójának az irodalommal kapcsolatos 
megállapításait, éleses ítélje el a jobboldali platformot és az annak alapján létrejött pártellenes 
csoportosulást, mutassa meg, hogy az írók egy részénél burzsoá befolyás érvényesül, de 
ugyanakkor mutasson rá arra is, hogy a platform aláírói között vannak olyanok is, akiket 
megtévesztettek és átmenetileg befolyásolni tudtak.  
Határidő: hétfő (vagyis november 21, azaz 3 nappal később) 
Felelős: Andics Erzsébet 
 
E dokumentum alapján jövő hét végén pártaktívát kell tartani Budapesten, melynek előadója 
Kovács István elvtárs legyen. Az aktívára meg kell hívni a Budapesti Pártbizottság tagjait, 
kerületi és üzemi pártfunkcionáriusokat, az érintett minisztériumok vezetőit, üzemi 
munkásokat és kb. 30-40 írót. Az aktíva megszervezéséért a Budapesti Pártbizottság felelős. 
 
A budapesti aktíva után össze kell hívni – a párt által meghatározott összetételben – az író 
aktívát, majd azt követően az Írószövetség taggyűlését, ahol ugyancsak el kell ítélni a 
jobboldali csoportosulást és el kell érni az ellenséges jobboldali elemek leleplezését és teljes 
elszigetelését. 
 
Megfelelő munkával el kell érni, hogy a budapesti aktíváig a platform aláírói közül minél 
többen visszavonják aláírásukat és elítéljék a csoportosulást. 
 
Foglalkozni kell azokkal az írókkal, akik lemondásukat titkári pozíciójukról vissza akarják 
vonni, de nem az ő általuk felvetett feltételek alapján.  
 
Meg kell szervezni, hogy az üzemekből, hivatalokból leveleket írjanak a különböző 
szerkesztőségekbe, melyben tiltakoznak az irodalom és az egyes írók műveiben 
megnyilvánuló jobboldali tendenciák ellen és megírják, mit várnak ők egy szocializmust építő 
ország íróitól. 
 
Az egész akciót határozottan, de ugyanakkor differenciáltan kell végrehajtani és vigyázni kell, 
hogy ne legyen általános író elleni jellege. 
 
 


