
dt magyar irodalomtörténetírás minden dolgozója mélyen átérezte azt a 
veszteséget, mely Sztálin elvtárs halálával a dolgozó, a békéért és szabadságért 
küzdő emberiséget érte. Lenin leghűbb tanítványa, legjobb munkatársa, a Szovjet-
unió Kommunista Pártjának egyik megteremtője s legnagyobb szervezője, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom hőse, a hatalmas Szovjetunió hatalmának meg-
szilárdítója, felvirágoztatója, a fasizmus legyőzője, a népek felszabadítója, a béke 
hadseregének vezére, Marx, Engels, Lenin világformáló tanításának lángeszű 
továbbfejlesztője távozott el közülünk, kiben mi magyarok azt a férfit csodáltuk, 
szerettük és követtük, aki visszaadta évszázados rabság után hazánk független 
szabadságát s megmutatta népünknek a boldog jövendő biztos útját, első gyámol-
talan lépteinket tanáccsal s tettel segítve. Gyászunk nem külön gyász, hanem egy 
a dolgozó százmilliók gyászával, egy a magyar munkások, parasztok, értelmisé-
giek gyászával. 

A fölmérhetetlen veszteségen érzett fájdalomból alig ocsúdva, máris meg-
értettük, hogy feladataink is közösek egész dolgozó népünk feladataival. A Párt 
és Rákosi elvtárs iránymutatását még szorosabb gonddal követve kell a magunk 
munkaterületén azon munkálkodnunk, hogy a magyar nép még egységesebben 
tömörüljön a Párt, Kormányunk és Rákosi elvtárs köré. Sztálin elvtárs irány-
mutatását követve még következetesebben kell művelnünk azt a pártos, harcos, 
Marx, Engels, Lenin és Sztálin tanításai alapján álló irodalomtudományt, 
mely a mi munkaterületünkön a Párt világnézetét teszi egyetemes érvényűvé. 
Sztálin elvtárs útmutatását követve még következetesebben kell keresnünk iro-
dalmunk múltjában s támogatnunk-ápolnunk irodalmunk jelenében mindazt, 
amivel elmélyíthetjük a magyar dolgozó nép hazaszeretetét, amivel még acélosabb 
erejűvé tehetjük Néphadseregünket, független szabadságunk, biztonságos békénk 
őrét. Sztálin elvtárs halhatatlan tanításait betöltve irodalomtudományunk min-
den munkaterületén meg kell valósítanunk a sztálini tervszerűséget s tudományos 
kutatásaink homlokterébe azokat a munkákat kell helyeznünk, melyek dolgozó 
népünk Ötéves Tervének tudományos tervéhez tartoznak, melyek a legközvetlenebbül 
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szolgálják népünk kulturális színvonalának emelését. Marx, Engels, Lenin 
és Sztálin tanításainak s a szovjet tudományosság eredményeinek még behatóbb 
tanulmányozásával, még önállóbb alkalmazásával, a marxi—lenini—sztálini 
irodalomtudomány továbbfejlesztésével kell szolgálnunk azt a célt, hogy hazánk 
dolgozó népe még szilárdabban őrizze hűségét a szovjet néphez, a nagy Szovjet-
unió vezette béketáborhoz, a népek barátságának és békés együttműködésének 
nagy ügyéhez, az igaz hazafiság és a proletárnemzetköziség eszményéhez. 

A legnagyobb barát, a legbölcsebb tanító, a győzhetetlen vezér, a szeretett, 
feledhetetlen Sztálin lelkesítő példája, romolhatatlan emléke s továbbépülő müvé-
nek tökélye vezeti minden léptünket tudományunk oly értelmű művelése útján, 
mely hazánkban a szocializmus építését s az egész világon a béke ügyét szolgálja. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetősége 
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