
TÁRSASÁGI HÍREK 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetősége a nyár elején t a r to t t ülésén meg-
vizsgálta lapunk helyzetét, s kijelölt néhány feladatot , melyeknek megvalósítása múlha-
tatlanul szükséges folyóiratunk eszmei színvonalának emelése érdekében. 

A Társaság folyóirata viszonylag nagy példányszámban jelenik n eg, s buzgó olvasói, 
elsősorban a középiskolai tanár к révén az utóbbi években kulturális életünk fc ntos ténye-
zőjévé vált , a szónak nemcsak elméleti, hanem gyakorlati értelmében is. Ezt a tényt 
nehezen leplezhető örömmel szögezzük le, de érezzük egyszersmind a helyzetünkből eredő 
felel sséget. Lapunk célja, amint ezt a Társaság alapszabálya is tartalmazza, az 
irodaion tudomány művelése a n arxisía-leninis'a világnézet alapján. E követein.ény hatá-
rozott érvényesítése nem jelent szűkkeblűséget : minden valóban jelentős tudományos 
eredmény közzété.elére szívesen vállalkozunk, amennyiben azok szelleme nem sérti lapunk 
legíőbb törekvését. 

Az ellenlorad lom után keletkezett eszmei zűrzavar nyomai lapunkban is megtalál-
hatók, s ez a körülmény azért is sajnálatos, mert ertekes publikációk szomszédságában, 
vagv éppen nagyhatású, "magas színvonalú tanulmányokban jelentkezett többfa j ta , lapunk 
szellemétül idegen törekvés, h lha tározot t szándékunk, hogy az objektív körülményekkel 
magyarázható, de nem menthető terhes örökségtől megszabaduljunk. E törekvésünkben 
nagy segítséget jelt nt az elmékben megindult tisztulási folyamat, a szocialista eszmék 
újra erősödő vonzóereje. 

Lapunk jellegét azonban nemcsak a történelem erői, hanem a szerkesztőbizottság 
is hivatott alakítani. Ezért a szerkesztés aktivitásának fokozása, s főleg munkájának 
alaposabbá tétele elsőrendű követelmény. Szükséges továbbá a szerző-gárda bővítése, fris-
sítése, valamint az egyes számok kialakításában érvényesülő tervszerűség és szakmai ideo-
lógiai igényesség. A Társaság vezetőségi ülésén hozott határozatok valóra váltása azoknak 
az eszméknek jegyében történik, melyeknek szolgálatában lapunk közel egy évtizede mun-
kálkodik. 

Folvóiratunk problémái elválaszthatatlanok a magyar irodalomtörténetírés jelenlegi 
égető kérdéseitől. Ezeknek felmérése és tisztázása bonyolult tudományos feladat. Az Iroda-
lomtörténet közeli szamaiban elemző tanulmányokkal igyekszik hozzájárulni e sürgető fel-
adat siKeres megoldásához, azzal a meggyőződéssel, hogy tollcsatában, eszmeharcban a 
zavar, a homály, az ártó szándék csak vesztes maradha t . 

I. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
a „Győri Napok" alkalmából 1958. márci-
us 3Ö-án Vándorgyűlést t a r to t t Győrött . 
A délelőtti tárgysorozat a Győri Városi 
Tanács székházának dísztermében folyt le, 
amelynek során Bóka László egyetemi 
tanár, az Akadémia levelező tagja ta r to t t 
bevezető előadást Kisfaludy Károlyról ; 
Sőtér István egyetemi tanár, az Akadémia 
levelező tagja Szerb Antal munkásságát 
méltat ta ; jenei Ferenc tudományos kuta tó 
a régi Győr irodalomtörténetéből olvasott fel. 

A délutáni tárgysorozat keretében Tóth 
Dezső tudományos kuta tó , az irodalom-
tudományuk kandidátusa vezetett ankétot a 
reformkori irodalomkutatás problémáiról, 

majd ezt követően Szabolcsi Miklós az Iro-
dalomtörténeti Intézet osztályvezetője be-
szélt a XX. századi irodalomtörténetírás 
néhány kérdéséről. A Vándorgyűlés a győri 
résztvevők nagy érdeklődése mellett zajlott le. 

2. Terveink. 1958 őszétől kezdve újból 
rendszeresen meg kívánjuk tar tani a Társa-
ság hagyományos felolvasó-üléseit. A fel-
olvasó-ülésekre az anyagok összegyűjtése 
folyamatban van. 

Elvi megállapodás történt a T IT Irodalmi 
szakosztályával irodalomtörténeti sorozatok 
megrendezéséről. A részletes tematika ki-
dolgozása a későbbi időpontban fog meg-
történni. 
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3. Emlékezések Arany Jánosra, 1957. 
Társaságunk az Élet és Irodalom 1957. 

november 1-i számában felhívást te t t közzé. 
Célunk az volt, hogy hírt kapjunk, s ennek 
a lapján hírt ad junk a budapesti és vidéki 
jubiláris Arany-ünnepségekrőh Mint isme-
retes 1957-ben volt Arany János születésé-
nek 140. és halálának 75. évfordulója. E ket-
tős évfordulót nagy költőnk iránti hűséggel 
és ragaszkodással, gazdag és értékes prog-
rammal ünnepelte meg országunk számos, 
az irodalmat szerető és pártoló, szerve. Nem 
szólunk most az országos ünnepségekről, de 
g ó l u n k a kisebb, a szélesebb tömegek előtt 
t a r to t t megemlékezésekről, amelyek épp a 
magyar irodalom haladó hagyományainak 
ápolása- és terjesztése miatt döntő jelentő-
ségűek. A megyei és járási kul túrot thonok, 
TIT-szervezetek, iskolák és egyéb szervek 
ünnepségeiről. 

Beszámolónk, természetesen csak a fel-
hívásunkra beérkezett válaszokra épül. Jóval 
több lehet a megemlékezések száma, mint 
amennyiről mi hírt kaptunk, s így az álta-
lunk közlendők nem adnak teljes egészében 
számot az országban megtar tot t ünnepsé-
gekről, de ezek is híven muta t j ák , hogy 
Arany Jánost tisztelik, szeretik, becsülik 
szerte hazánkban. 

Budapest — A Budapesti Pedagógusok 
Központi Kul túrot thona október 25-én 
„Arany János Emlékest"-et rendezett, ame-
lyen Benedek Marcell egyetemi tanár , az 
irodalomtudományok doktora tar to t t elő-
adást . Az ezt követő műsorban felléptek 
Palotai Erzsi előadóművész, Török Erzsi 
Kossuth-díjas művész, Joó László, a Szegedi 
Nemzeti Színház tagja és Arató Pál. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola és a Színház 
és Filmművészeti Főiskola hallgatói közösen 
ta r to t ták október 20-án Arany-emlékünne-
pélyüket. Hegedűs Géza főiskolai tanár em-
lékbeszéde után a két főiskola hallgatói 
Arany János költeményeiből és megzenésí-
te t t verseiből adtak elő. 

A budapesti iskolák közül hírt kaptunk 
az Állami I. István Gimnázium önképző-
köre által október 24-én ta r to t t emlékünne-
pélyről, amelyen Képes Géza, az Irodalom-
történeti Intézet osztályvezetője ta r to t t elő-
adást . A XI. kerületi Állami Kaffka Margit 
leánygimnázium tanulói október 21-én a 
magyar munkaközösség irányításával tar-
to t t ák meg ünnepségüket. A budapesti 
Élelmiszeripari Technikum tanulói október 
21-én ta r to t tak Arany-ünnepélyt az iskola 
irodalmi szakkörének rendezésében. 

Baranya megye — A Pécs-Gyárvárosi 
általános fiú- és leányiskola nevelői, tanulói 

és szülői munkaközössége november 10-én 
ta r to t ta emlékestjét Arany János emléke-
zetére. 

Békés megye — Október 24-én kezdődtek 
meg a Békés megyei Arany-emlékünnep-
ségek. A Békéscsabai Megyei Könyvtár 
emlékkiállítást rendezett, amelyen ismer-
tet te a nagy költő életút ját és műveit. Ezt 
követően a Békés megyei Jókai Színházban 
rendeztek műsoros emlékestet a színház 
művészei és a békéscsabai Liszt Ferenc 
kamarakórus közreműködésével. 

Az emlékév alkalmából a megye számos 
városa és községe művelődési ot thonában 
ta r to t tak előadásokat, így Békésen, Gyulán, 
Gyomán, Orosházán, Szarvason, Sarkadon, 
Bat tonyán, Szeghalmon és Eleken. Az emlí-
te t t helyeken az előadásokat Elek László 
tanulmányi felügyelő, Fodor József tanító-
képzői igazgató, Bereczki Elemér gimnáziumi 
igazgató és Sándor Jenő ta r to t ta . 

A Békés megyei általános iskolák közül 
hírt kaptunk a ' kö t egyán i , a mezőkovács-
házai, a sarkadkeresztúri és a zsadáryi 
iskola ünnepségéről. 

A TIT Békés megyei szervezete a Tár-
sulat békéscsabai klubjában, az Építők 
kul túrot thonában és Dévaványán rendezett 
Arany-emlékünnepséget. 

Borsod megye — Monokon — Kossuth 
Lajos szülőfalújában — a Hazafias Népfront 
helyi bizottsága, az általános iskolával kar-
öltve október 17-én emlékezett Arany János-
m, mintegy 400 főnyi hallgatóság előtt. 
Az előadást Zsuffa Tibor általános iskolai 
nevelő ta r to t ta . 

Csongrád megye — A TIT Csongrád 
megyei szervezete műsorral egybekötött 
emlékesteket rendezett Hódmezővásárhelyen, 
Csongrádon, Szentesen és Makón. Az előadá-
sokat Döme Mihály, Fehér Ede, Nagyajtóssy 
István és Sipka Sándor ta r to t ta . A műsorok 
keretében fellépett Gobbi Hilda Kossuth-
díjas művész, a Nemzeti Színház tagja, vala-
mint Lászlóffy Katal in, Farkas László, Joó 
László és Kováts János. 

A TIT Csongrád megyei szervezete 
Arany-előadásokat ta r to t t továbbá a követ-
kező falvakban : Balástya, Bokros, Csanád-
palota, Derekegyháza, Kiskundorozsma, Kis-
telek, Pusztamérges, Öttöinös és Szőreg. 

Győr megye — A csornai Hunyadi János 
Gimnázium, a járási Tanács Népművelési 
Osztálya és a Hazafias Népfront közreműkö-
désével november 2-án ta r to t ta Arany-emlék-
ünnepélyét, amelyen a község lakossága is 
nagy számban részt vet t . 

Л 
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Hajdú megye — A berettyóújfalusi Arany 
János Gimnázium május 25-én t a r to t t a meg-
emlékezését névadója tiszteletére. Az ün-
nepségen Kállai Gyula államminiszter is 
jelen volt. Arany Jánosról Bakatsi Pál gim-
náziumi tanár t a r to t t előadást. 

A Hajdú megyei Arany-emlékünnepséget 
november 22-én, Nyíregyházán rendezték 
meg. Ünnepi beszédet mondott Barta János 
egyetemi tanár , az irodalomtud mányok 
doktora. A műsor keretében fellépett Palotay 
Erzsi előadóművész is. A zeneiskola tanárai 
Arany |ános megzenésített költeményeiből 
ad tak elő. 

Nyíregyházán a Pedagógus Szakszervezet, 
a Megyei Könyvtárral karöltve Arany-
emlékkiállítást rendezett, amelyen meg-
nyitót mondott Kokas Ferenc, a Hazafias 
Népfront megyei t i tkára. 

A nyíregyházai Kossuth és Zrínyi Gimná-
zium, valamint a vásárosnaményi Általános 
Gimnázium sikeres emlékünnepsége emelhető 
ki a megye többi iskolai ünnepsége közül. 

Komárom megye — Dorogon, a József 
Attila művelődési ház és a TIT helyi szer-
vezete rendezésében szeptember 21-én tar-
to t tak Arany-emlékestet. 

Pest megye — A nagykőrösi Arany-napok 
szeptember 15—22. közötti ünnepségeinek 
eseményeiről a saj tó annak idején részle-
tesen beszámolt. Mi, most az ennek bevezető-
jeként megtar tot t Arany-emlékestet említ-
jük meg, amelyet a 400 éves Arany János 
Gimnázium önképzőköre rendezett május 
18-án. A műsor keretében a gimnázium tanu-
lói ismertették Arany nagykőrösi éveinek 
első és második szakaszát, valamint előad-
ták ezen időszakra eső legjellegzetesebb 
költeményeit, továbbá tárgyalták Árany és 
Nagykőrös viszonyát. A gimnázium kis-
énekegyüttese Arany-dalokat adott elő. Az 
emlékest befejezéséül a búcsúzó negyedik 
osztályos diákok tiszteletére ballagó bált 
rendeztek. 

A váci Sztáron Sándor Általános Gimná-
zium a Járási Könyvtár olvasótermében 
szeptember 18-án ta r to t ta Arany Jánosról 
emlékünnepségét. 
• A veresegyházai általános iskola kétnapos 

emlékünnepélyt rendezett november 16-án 
és 17-én. A keretes előadást összeállította 
és vezette Tíftiár Gergely tanár . A műsorban 
többek között előadták a Toldi XII . éneké-
nek dramatizált változatát , melyet Bodrogi 
Katalin tanár írt színre. 

Tolna megye — A bogyiszlói általános 
iskola november 24-én rendezett Arany-
ünnepségén Kovács Győrösi Gábor tanár 
ta r to t t előadást. 

Vas megye — A szombathelyi Megyei 
Könyvtár és a leánygimnázium október 
26-án a Sabaria Múzeum nagytermében ren-
dezte meg Arany-emlékünnepélyét. Palkó 
István, a leánygimnázium igazgatója t a r to t t 
előadást. Ezt követően Nagy István mese-
mondó, a népművészet mestere mondott 
részleteket a Toldiból. 

A szombathelyi Megyei Könyvtár olvasói-
termében október 27-én gyermekhallgatók-
nak mesélt Toldi-részleteket Nagy István 
mesemondó. 

A kőszegi Állami Tanítóképző tanulói 
november 17-én Kőszegen, 19-én Csepregen 
és 24-én Gencsapátiban rendeztek emlék-
ünnepséget Arany János tiszteletére. Az elő-
adásokat Hegedűs András igazgató ta r to t ta . 
A gazdag és változatos műsort a Tanító-
képző tanulói szolgáltatták. 

Veszprém megye — A zirci Járási Kul túr-
otthon október 22-én rendezett Arany-
emlékestet. Az ünnepi megemlékezést Papp 
Sándor tanár tar to t ta . A műsorban fellépett 
Kun Vilmos, a győri Kisfaludy Színház 
művésze. 

A révfülöpi körzeti központi iskola szak-
szervezeti bizottsága október 26-án Arany -
János irodalmi estet rendezett. Az ünnepi 
előadást Benke László igazgató t a r to t t a . 

A bakonyszentkirályi általános iskola ok-
tóber 20-án rendezett Arany-emlékestet, 
amelyen Tamás Jenő tanár ismertette a 
költő munkásságát. Ezután az iskola nevelői 
és tanulói közös műsort adtak. 

Zala megye — A nagykanizsai Járási 
Könyvtár és a TIT helyi szervezete október 
25-én, a nagykanizsai Közgazdasági Tech-
nikum október 28-án rendezte meg Arany-
emlékünnepélyét. A megemlékezést mindkét 
helyen Pillér Jenő, a Közgazdasági Techni-
kum tanára ta r to t ta . 

A pusztaszentlászlói általános iskola ok-
tóber 20-án ta r to t ta Arany-emlékiinnepsé-
gét, a község lakosságának nagy érdeklődése 
mellett. 

4. A Nyíregyházai középiskolai tanárok 
továbbképzési tanfolyamának keretében Bar-
ta János egyetemi tanár , az irodalomtudo-
mány doktora ta r to t t előadást a realizmus-
vita mai állásáról 1958. április 25-én. 
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