
T A K S A S A G I H Í R E K 

V Á N D O R G Y Ű L É S E K 

Folyóiratunk 1954-es évfolyamából el-
maradt a beszámoló a két vándorgyűlésről. 
Nyíregyházán 1954 áprilisában t a r to t tunk 
vándorgyűlést harminc irodalomtörténész-
nek és a Budapesten tanuló külföldi ösztön-
díjasok csoportjának részvételével. Barta 
János egyetemi tanár, az irodalomtudomány 
kandidátusa a Társaság ügyvezető elnöke 
Kemény Zsigmondról, Nagy Miklós egyetemi 
ad junk tus Jókai pályájáról, Perepatits Antal 
Krúdy Gyuláról ta r to t t előadást. Király 
István, Kossuth-díjas egyetemi docens, Tár-
saságunk alelnöke ankétot vezetett a mai 
magyar irodalom kérdéseiről. 

A sopron vándorgyűlésen, 1954 októberé-
ben Sőtér István Kossuth-díjas egyetemi 
tanár, az irodalomtudomány doktora t a r to t t 
előadást »Az 1846-os fordulópont szerepe 
Petőfi fejlődésében« címmel. Peéry Rezső 
gimnáziumi igazgató a Soproni Magyar 
Társaságról t a r to t t előadást. Bodnár György, 
a Társadalmi Szemle munkatársa a mai 
irodalomról vezetett ankétot . 

BALASSI ÉVFORDULÓ 

Folyóiratunk 1954. évi 4. számában már 
beszámoltunk a Balassi-évforduló előkészü-
leteiről. Az évforduló budapesti ünnep-
ségeire október 10-én és huszadikán került 
sor. 

Október 19-én leplezték le a költő emlék-
táblá já t a Személynök u. 3. számú házon. 
Az emléktáblát a Fővárosi Tanács ál l í tot ta . 
Ünnepi beszédet mondot t Gerézdi Rábán 
tudományos kutató . Az ünnepélyen több 
középiskola és általános iskola ifjúsága 
vett részt. 

Október 20-án délben 12 órakor nyílt meg a 
Nemzeti Múzeum kupolatermében és dísz-
termében a Balassi-emlékkiállítás. A meg-
nyitó beszédet Varjas Béla, az Országos 
Széchényi Könyvtár igazgatója, az irodalom-
tudomány kandidátusa mondta . A kiállítást 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, az 
Országos Széchényi Könyvtár , a Petőfi 
Sándor Irodalmi Múzeum, az Országos Tör-

téneti Múzeum és az Országos Levéltár ren 
dezte. A rendezőbizottságot Keresztury Dezső 
az Országos Széchényi Könyvtár osztály-
vezetője, a Társaság vezetőségi tagja irányí-
to t ta . A kiállítás tudományos anyagának 
összeállítását Eckhardt Sándor egyetemi 
tanár végezte. Tervező grafikus Illés Árpád 
volt. 

Október 20-án ünnepi estet rendeztünk a 
Hazafias Népfronttal , a Magyar írók Szövet-
ségével és a társadalmi és természettudomá-
nyi ismeretterjesztő társulattal együtt a 
MEDOSZ-székház dísztermében. 

Az ünnepélyt Uku Pál vezérőrnagy nyi tot ta 
meg. Tolnai Gábor egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja, vá-
lasztmányi tag ta r to t t megemlékezést. (Elő-
adása megjelent a Csillag 1954. évi 11. számá-
ban.) A műsorban közreműködött Palotay 
Erzsi, Szörényi Éva Kossuth-díjas, kiváló 
művész, Török Erzsi Kossuth-díjas, Horváth 
Ferenc, Rosier Endre Kossuth-díjas kiváló 
művész és a SZOT központi énekkara. 

RADNÓTI EMLÉKÜNNEPÉLY 

Radnóti Miklós halálának 10. évfordulója 
alkalmából a Társaság a TTIT-vel közösen 
rendezett ünnepi megemlékezést november 
21-én délelőtt a Bartók-teremben. Emlék-
beszédet mondot t Tolnai Gábor egyetemi 
tanár , a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, választmányi tag. (Beszéde 
megjelent a Csillag 1954. évfolyamában). 
Közreműködött Berei Mária, Demján Éva, 
Surányi Ibolya, Horváth Ferenc. 

CSOKONAI ÜNNEPSÉGEK 

Az 1955-ös év első nagy irodalmi emlék-
ünnepélyét Csokonai Vitéz Mihály ha-
lálának százötvenéves évfordulóján tar tot-
tuk. 

Az ünnepségek január 27-én a költő 
városligeti szobrának megkoszorúzásával kez-
dődtek. Az ünnepségen Vargha Balázs, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság szervező-
t i tkára mondot t beszédet : 
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