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- a magyar. Írók nyilatkozata ~ ' : 

Egy szredév alatt sok gisatar vsrtá- nemzetünket,, J)a a zivatarok borújában 
i« két fény mindig hü maradt hozzá0 Egyik a nemzat csillaga, mely vészek idsjén-
is áttört fényével a hjp$áiyfc?& a másik, pedig virrasztó költőink fáklya-fény*»> 
nwly a magyarság ezáin-áara ma ia tanitás*. ". • 

Száaronkra töb"h is axss&l9 mert kötelező öröksége 
Hűséggel szeretnek eat az örökséget hordozni, Nehézé De megtennünk aégis r.s 

egyetlen ut, mert nincs--feloldása. Itt állunk hát, a számadás és a vallomás er
kölcsi kényszere alatt„ Itt állunk az okt'i-eri szabadságharc vérus halmán, me
lyet egy »ép reménye ostromol, Ha .égy ávtiaadra viee>zat«k±ntü»k orról a halcEjrílj, 
szenvedőnek és várakozónak látjuk a népet\x Sze.TiY«a«-Hi, m«r*&" kysi-áíj&k atsaméit^ me
lyeket tiz év előtt reménnyel üdvözölt, iü;*gen-formában' és zsarnoki m'don ök&r— •..__ 
ták életévé tenni, 1 hcssfcu kényszer alatt kiújultak természetén a történelmi 
sebek, B nemzeti függetlenségét veszendőnek látta„ Szenvedő és. igaztalan sorsá
ban gyógyulásra áhitva vágyakozott s nemzetti válni s'várgott, 

Ebben a vágyban és sóvárgásban van a forrás, mwly ckt'ber 23-án feltört a 
mélyből. Mint ennek a forrásnak neves tanúi* keservei: ssivvel kell mégmondanunk/ 
hogy a szovjet kormány!?;at történelmi tévedést követett el, amikor Térrel festet
te meg forrásunk vizét. Dicső költőink élő szelleme és az emberi lg&nság segit 
nokunk abban, hogy jóslatot terouinks eljön az idő., amikor a megtévedt hatalom 
bűnbánatot aicnd, mint ahogy az általa megdöntött hatalomnak is meg kellett 'bán
nia ama tiprást, amelyben Pstufi elveszett, Hitünkban és nékünk ismerődében min
denkit ÓTunk attól s;'.*év©a Ítélettől; liogy szovjet; fegyverek nélkül a szooializ-
mus vívmányait kiirtotta volna a forradaltm0 füdjuk^ shogy nem„ Mert a munká-3 o,s a-
tály, a parasztság és a java értelmiség hiv« volt ás változatlanul hive a demsk-
ráoia 4a a társadalmi szocializmus vívmányainak, melyeket nem elsorvasztani 
akart, hanem élővé tenni inkább. Élővé tenni, azaz a maga magyar testéhez szabni 
és nemzeti hagyományai n-vk szellőmévei is m^gtöltsni, 

Ezt akartuk éa »zi akarjuk mi is# akik a nép vágyainak Igéit hirdetjük őa 
Jobb jövőjére tesszük iooi sorstmkí-xo, Ssért az-'lünk külön és agy8.it az l>45-ös 
földosztás népi törvénye mollett, nemkülönben e banyák^ az üzemek és a bankok 
ügyében, hegy azok a társadalom tulajdonában virág'OSZájaafc, Be vajon terem--* lelő-
gemdő módon a föld, ha a paraszt a termelés módjaiban kedvét nem leli? S vajon 
virágzik-e a közösségi vagyon, ha nem egészséges a társadalom? 
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Igen, nemzeti függetlenség nélkül kedveszegett a munkás ás a paraszt,, a 
kéz és az értelem; egészséges társadalom nélkül pedig nem gyarapszik a közös 
vagyon, Meg kell hát szereznünk, s éppen a szociális haladás érdekében^ a nem
zeti független*éget> s a népi önkormányzat utján meg kell teremtenünk az egásy— 
séges társadalmat» 

A nemzeti függetlenség és a társadalmi rend demokratikus felépítess: ez,a 
magyarság ragya, melyot mi le hordozunk és munkába önteni törekszünk, S míköz. 
ben szirünket és irói életünk Jövendő napjait betölti ez a szándék, a nemzeti 
egység bölcsője mellel tolmácsoljuk is mindenkinek, A közös cél gondjába.?, kö
zünket nyújtjuk a munkasoknak, köszöntésünket lélekből küldjük a parasztságnál;: 
és özirből az ifjúságnak. Győzzük meg együtt a politika vezetőit# hogy a poll- _ 
tika nem lehet öncél, hanem csak a nép üdvére eszközj s késztessük őket arra3 
hogy a magyarság egységes óhaja szerint használják ozt az eszköat, Vagyis s.. • 
füge**lenség kiviváséjegyfelől, belső életünkben pedig &CT&9 hegy a mvnkéack és 
a parasztok törzsére, a szellem 4s »ú értelmiség segítségével, fölépülj'.'a &a_ . „ 
egészséges magyar társadalom, az önkormányzat demokratikus módján,, Csak Így jc~, 
hot létre SE er8a és gazdag állam, melyaek a barátsága más á?'iasck'r.al, iga.£ ős 
tartős, s amely nemcsak száműzi az emberi kizsákmányolást; har.en maga eem nehe
zedik nyomasztó terhével a néjjre, A nyugalmas és dolgos táraadaloa,,, a níi" jólé
tén őrködő állam fölött emigy biztos záloga lesz a jövőnek a nea^ei, 

Mindezekben magyar gondjainkat röviden elmondottuk és vélegényünkről hit
vallást tessünk. írói míuakánk igéi lesznek szavaink, gondunk örökös az időben,, 
véleményünk pedig 9 k&ziráa betűibe és irodalmi müvekbe költözik,, 

Hűséget fogadunk a zászló előtt, mely jelezte nekünk, hogy a nép forradalmi 
egységéből a nemzőt újjá született. Ebben a hűségben, hitvallásunk alapján,, goi?-
(Józni és védeni fogjuk á z&agyarság szellemét, ErköloB legyen mexskákk talpköveA• 
müveinkben pedig találjon értelmet és formát a nép alkotó erejs^as -eMicrsőg ős . 
eszméivel a kor* 

Egyedül igy leszünk méltók a nagy elődökhöz, s egyedül Így válhatunk későbbi 
nemzedékek érdemes őseivé, 

B u d a p e s t , 1>S5Ö. december 2 , 

Magyar írók Szövetsége 
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