
JÓZSEF ATTILA ÜNNEPSÉGEK 

József Attila születésének 50. évfordulója 
alkalmából április 10-én délben 12 órakor 
koszorúzási ünnepséget rendeztek a költő 
XIII . kerület, József Attila téri szobránál. 

Rostás István, Budapest Főváros Tanácsa 
végrehajtó bizottságának elnökhelyettese üd-
vözölte az ünnepség résztvevőit, majd Király 
István Kossuth-díjas egyetemi" docens, a 
Társaság alelnöke mondott ünnepi be-
szédet. 

Az ünnepi beszéd elhangzása után a szobor 
talapzatán elhelyezték a megemlékezés koszo-
rúit . 

Ugyancsak 11-én délelőtt koszorúzták meg 
a IX. Gát-u. 3. sz. házon, József Attila szülő-
házán elhelyezett emléktáblát. 
. A XIV. kerület, Korong u. 6. számú ház 

falán márványtáb lá t lepleztek le annak 
emlékére, hogy ebben a házban lakott József 
Attila 1933 és 1936 között. Beszédet mondot t 
Varga Gyula,а XIV. kerületi tanács t i tkára . 

A város peremén c. verset Horváth Ferenc 
a d t a elő. 

A József Attila emlékkiállítást április 11-én 
délben nyitot ták meg a Nemzeti Múzeum 
dísztermében. 

Fülep Ferenc, a Népművelési Minisztérium 
múzeumi főosztályának vezetője üdvözölte 
a megjelenteket, ma jd Bölöni György Kossuth -
díjas, az Irodalmi Alap igazgatója mondott 
ünnepi beszédet. 

József Attila születésének 50. évfordulója 
alkalmából a Hazafias Népfront, a Nép-
művelési Minisztérium, a Társadalom- és 
Természettudományi Ismeretterjesztő Tár-
sulat, a Magyar írók Szövetsége és a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság hétfőn este emlék-
ünnepséget rendezett a Néphadsereg Szín-
házában. 

Az ünnepséget Veres Péter Kossuth-díjas, 
a Magyar írók Szövetségének elnöke nyitotta 
meg, majd Horváth Márton mondott ünnepi 
beszédet. (A beszéd szövege megjelent a 
Társadalmi Szemlében). 

Az ünnepély műsorában közreműködtek : 
Ascher Oszkár, Báclier Mihály, Gobbi Hilda 
Kossuth-díjas, kiváló művész, Horváth Ferenc 
Ladányi Ferenc Kossuth díjas érdemes 
művész, Metis György, Palotai Erzsi, Tallós 
Endre, A Fővárosi Ének- és Táncegyüttes 
énekkara. 

Ady-ankétot rendezett az Akadémiai Kiadó 
Ady Összes Művei kritikai kiadásának első kö-
tete: Ady publicisztikai munkái első részének 
megjelenése alkalmából. Földessy Gyula, aki 
az ú j kritikai kiadást saj tó alá rendezte, 
ismertette az Ady-kiadások történetét , el-
mondta, hogy a múl t rendszerben teljesen 
lehetetlen volt Ady összes műveinek kiadása : 

publicisztikai írásainak nagy része kötetben 
most jelent meg először. A hozzászólók, 
Benedek Marcell, Bölöni György, Dut ka Ákos 
és Hatvany Lajos elismeréssel' szóltak a 
kritikai kiadásról és felhívták a figyelmet 
arra, hogy a budapesti egyetem nyelv-
tudományi karán működő Ady-munkaközös-
ség nem végez jó munkát , mert Ady kor-
társait , az idősebb Ady-kutatókat nem von-
ják be a munkába. A jelenlévő kortársak 
szavaiban megelevenedett a fiatal vidéki 
újságíró alakja, valamint az a pezsgő szellemi 
légkör, amely a fiatal Ady látókörét kialakí-
to t ta . A kortársak nevében szólt hozzá 
az ankéthoz a közönség soraiban jelenlévő 
Lengyel Géza és Hegedűs Nándor is. Szilágyi 
Géza pedig írásban küldte el hozzászólását. 

* 

Szolnokon III . 21-22-én irodalomtörténeti 
napokat rendezett a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság és a TTIT, III. 21-én Vargha 
Balázs szervezőtitkár a színházban t a r to t t 
előadást Csokonairól A műsorban közre-
működöt t Palotai Erzsi, Török Erzsi Kossuth-
díjas. 22-én Bán Imre t a r to t t megbeszélést a 
szolnoki irodalomtörténészekkel, irodalom-
tanárokkal és Hegedűs Géza t a r to t t anké to t 
a mai magyar irodalom kérdéseiről. 

* 

Katona József halálának 125 éves évfordu-
lóján ápr. 16-án ünnepségeket rendeztek a 
nagy drámaíró szülővárosában, Kecskemé-
ten. Katona József síremlékének koszorúzá-
sánál Vargha Balázs szervezőtitkár mondot t 
beszédet. A Katona József Társaság emlék-
ülésén Orosz László gimnáziumi tanár t a r to t t 
előadást. Illyés Gyula Kossuth-díjas író ver-
seiből olvasott fel. Es te a színházban a Bánk 
Bán került színre, ünnepi előadásban. 

A Katona-évforduló alkalmából a kecs-
keméti irodalomtörténészek megbeszélést 
t a r to t tak készülő munkáikról és terveikről. 
Kis István középiskolai tanár Mátyási József-
ről adot t ki egy füzetet , s tovább dolgozik a 
költő műveinek elemzésén. Joós Ferenc a 
kecskeméti nyomdászat történetéről írt egy 
nagyobb tanulmányt . 

* 

A Turistvándi Hazafias Népfront Bizottság 
emléktáblát helyezett el azon a házon 
amelyben egykor Móricz Zsigmond lakot t . 
Ünnepi beszédet mondott Vargha Kálmán 
tudományos ku ta tó , a Társaság vezetőségi 
t ag ja . 

* 

A Posta hat értékből álló bályegsorozatot 
bocsát ki az 1955. év három nagy magyar 
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irodalmi évfordulójának emlékére. A bélye-
geken Csokonai, József Attila, Vörösmarty 
arcképe és egy-egy müve szerepel. 

Krúdy Gyula életével kapcsolatos emlékek 
és adatok gyűjtésére a következő' felhívást 
bocsátottuk ki. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság XX. 
századi munkaközössége megkezdte a Krúdy 
Gyulára vonatkozó emlékezések gyűjtését. 
Felkéri mindazokat, akik Krúdy Gyulát 
személyesen ismerték, vagy vele kapcsolatos 
emléktárgyat, kéziratot őriznek, közöljék 
címüket a Társaság irodájával (Budapest, 
XI. Ménesi út 11—13. Telefon: 259-266.) 

A Társaság gondoskodik az emlékezések 
tudományos közléséről. 
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