
A i  Irodalomtörténet! Társaság 
egri vándorgyűlése elé

Népünk kulturális örökségének egyik igen eleven 
és hatékony eleme a magyar irodalom. Ennek a kincs
nek gondozói és magyarázói az irodalomtörténészek. A 
marxizmus szellemében megújuló irodalomtudomány a 
felszabadulás óta valóban igen hasznosan munkálko
dott a kulturális forradalom céljainak szolgálatában. 
Nagy költőink műveinek kritikai kiadásait készítették 
elő, a Magyar Klasszikusok sorozatban irodalmunk leg
javát tették közkinccsé. Az értékes monográfiák és ta
nulmányok egész sora jelent meg. Néhány évvel ezelőtt 
külön Irodalomtörténeti Intézet is létesült.

Irodalomtörténészeink egyesülete, a Magyar Iro
dalomtörténeti Társaság, vándorgyűlést rendez Egerben 
november 1-én és 2-án. A nagyobb időközökben tartott 
kongresszusok között fontos szerepet töltenek be a vi
déki vándorgyűlések. Ezek jelentik a Társaság működé
sének folyamatosságát, biztosítják a szakma művelőinek 
eszmecseréjét, és közelebb viszik a nagyközönséghez az 
irodalomtörténetírás friss eredményeit.

Eger dóig zói nevében meleg szeretettel köszönt- 
jük a vándorgyűlés nem egri részvevőit, de az egrieket 
is. és sok sikert kívánunk tanácskozásaikhoz. Külön öröm 
számunkra, hogy az egri találkozó iránt olyan nagy ér
deklődés nyilvánult meg, és hogy nemcsak Budapestről, 
hanem Debrecenből, Pécsről és Szegedről is érkeztek 
szakemberek.

Megbecsülése ez az érdeklődés a városnak, az eg
rieknek és azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, 
amelyek közreműködésükkel lehetővé tették a várfdor- 
gyúlés létrejöttét: a Megyei Tanács Művelődési Osztá
lyának, a Pedagógiai Főiskolának, a T IT  Heves megyei 
szervezetének, a Megyei Könyvtárnak és a Népújság 
szerkesztőségének.

Pártunk művelődéspolitikai Irányelvei bansúlyoz- 
aák, hogy „egész művelődésünk egészségesebb fejlődése, 
szélesebb alapokra helyezése érdekében is fejleszteni 
kell a vidéki városok kulturális életét.”

Ügy gondoljuk, hogy ez az irodalomtörténeti ván
dorgyűlés ilyen vonatkozásban is helyes kezdeménye
zés, hiszen elősegíti, hogy „erősebb kö'csönhatás alakul
jon ki Budapest és a vidéki városok között.

Az irodalomtudomány és az élet kapcsolatát biz
tosítja a vándorgyűlés jól megválasztott programja. Lé
nyegileg két nagy témakör szerepel: a felvilágosodás és 
■ legújabbkor magyar irodalma. Különösen nagy ér
deklődéssel várjuk a „népi”  Írók kérdéséről szóló szom
bati vitát, amelyet Tolnai Gábor akadémikus, a Kortárs 
szerkesztője vezet. Nemcsak az irodalom kérdése ez. 
Egész értelmiségünk ideológiai fejlődése függ attól, hogy 
a „népi” írók nézetei tisztán álltának előttünk, szerepük 
és hatásuk helyesen tétessék mérlegre.

Népünk készül a Magyar Tanácsköztársaság 10. 
évfordulójának méltó megünneplésére. Ebből az Iroda
lomtörténészek is ki kívánják venni s részükét. A  Ma
gyar Tudományos Akadémia több kötetben jelenteti meg 
jövőre a dicső hónapok Irodalmi termékének legiavát. 
Régen esedékes adósságot törlesztőnk ezzel. A vándor- 
gyűlésen a Magyar Tanácsköztársaság irodalmának iro
dalmi életünk e rövid, de rendkívül jelentős korszaká
nak egyik legjobb ismerője, József Farkas tart előadást.

Krúdy Gyula írásművészetének sok tisztelője vette 
örömmel tudomásul, hogy születésének 80. évfordulóján 
ünnepélyt rendez a Társaság. A megyei könyvtár kiállí
tást rendez ez alkalomból Krúdy műveiből és az író 
emléktárgyaiból. A  kiállítást vasámao délután, az ün
nepély előtt, az író leánya, Krúdy Zsuzsa nyitja meg.

Irodalmunk maradandó értékeit naponta elem
zik, magyarázzák a magyarszakos tanárok gyermekeink 
előtt. Ok közvetítik a tudomány eredményeit a felnövő 
nemzedéknek. Ez a vándorgyűlés alkalmat ad a megye 
és a város tanárainak és a magyarszakos főiskolásoknak 
arra, hogy közvetlen kaocsolatot létesítsenek a tudo
mány képviselőivel. A  vitákban és eszmecserékben a 
kutatás és az iskolai gyakorlat termékeny, mindkét fél 
számára értékes és hasznos kapcsolatba kerülnek.

De nemcsak a szakembereket, hanem a magyar 
irodalom minden barátját szeretettel meghívjuk a város 
kulturális életének e jelentős eseményéhez, a Pedagógiai 
Főiskola zenetermébe!

Vendégeinknek pedig még egyszer azt kívánjuk, 
érezzék magukat jól a ml városunkban!
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