
A szegedi írócsoport hírei 
A SZEGEDI ÍROK ALMANACHJÁNAK kb. 16 ívet betöltő kézirata a Kiadói 

Tanácshoz került a Szépirodalmi Könyvkiadó Lektorátusától. A Könyvkiadó lek-
torátusának pártoló előterjesztése nyomán az Almanach rövidesen megjelenik. 

A RÁDIÓVAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS szerint a közelmúltban két ízben 
adott műsort az irodalmi osztály szegedi írók műveiből. Első alkalommal a Tisza-
tá j legutóbbi számát ismerteték, másodízben félórás műsort adott a Rádió — rövid 
ismertetés kíséretében — Farkas László, Gurszky István, Németh Ferenc, Simái 

. Mihály, Petrovácz István, Üj Rezső' verseiből és Dér Endre regényéből. 
A VÁROSI BÉKÉIRODÁVAL karöltve klubestet rendezett az írócsoport, 

melyen Nemes György elvtárs, az Országos Béketanács osztályvezetője vezette a 
vitát „A magyar irodalom feladatai a békeharc szolgálatában" címen. 

TESTVÉRLAPUNK, az Új Hang szerkesztőbizottságát látta vendégül, ápri-
lisban a csoport. Az Új Hang részéről Erdei Sándor elvtárs, az Írószövetség első tit-
kára tartott előadást szövetségünk legidőszerűbb feladatairól. A szegedi csoport ne-
vében pedig Nagy Sándor elnök, Sztálin-díjas író ismertette az írócsoport problé-
máit. Az előadásokat követő élénk vitában vendégeink: Sipos Gyula. Földeák János 
és Vaárl Ferenc hozzászóltak a két folyóirat közötti kapcsolat kiépítése kérdéséhez. 

VERES PÉTER, az Írószövetség elnöke május 13-i klubestünkre látogatott el 
( hozzánk. Az esten a magyar irodalmi egységről, á vidéki írók publikációs lehetősé-
j geiről, a szegedi irodalomtörténetírás feladatairól, a haladó hagyományok tervszerű 
' feldolgozásáról s az egyetemi fiatalság neveléséről hosszantartó s termékeny vitát 
, folytattunk. 
v A GYERMEKKÖNYVHÉT irodalmi délutánjain az írócsoport több tagja sze-

repelt a szegedi általános iskolákban a Városi Népművelési Osztály felkérésére. Az 
úttörők hálásan és szeretettel fogadták, s virágcsokrokkal köszöntötték á kiküldöt-
teket: Somfai . Lászlót,. Dér Endrét,' Gurszky Istvánt, Petrovágz Istvánt, Szabolcsi 
Gábort, Kérényi' Györgyöt. ' ' 

ISMERKEDÉSI ESTET rendezett az írócsoport, melyen a csoporttagok vidám 
irodalmi műsort adtak. A meghívottak között a Városi Tanács, az Egyetem, Fő- • 
iskola és a szegedi kulturális szervek vezetői is jelen voltak. 

JÓKAI halálának ötvenedik évfordulója alkalmából emlékünnepélyeket ren-
dezett a TTIT megyei szervezetével a csoport. A Városi Tanács, a TTIT és az Író-
szövetség koszorúját Dér Endre, az írócsoport titkára helyezte el Jókai szegedi 
szobránál, majd Nagy Sándor, az Írócsoport és a TTIT Irodalmi Szakosztályának 
elnöke emlékkiállítást nyitott meg a Móra Ferenc Múzeumban. 

\ A RENDSZERES KEDDI VITAESTEK színvonalát nagymértékben emelte az 
egyetem és főiskola előadóinak bekapcsolódása. Vitavezetőként Halász Előd egyetemi 
tanár, Mádácsy László főiskolai docens, Nacsády József egyetemi tanárségéd és 
Péter László, a magyar intézet folklór-élőadója szerepelt az összejöveteleken. Má-
dácsy László haladó hagvományaink ápolása szellemében nagysikerű előadást tar -
tott „Tömörkény és a háború" címmel, Péter László értékes élőadásában a szegedi 
írók feladatait ismertette haladó hagyományaink kutatását és feldolgozását illetően. 

. ' IRODALMI TÖRVÉNYSZÉK formájában vitatták -meg a Tiszatáj tavaszi szá-^T 
mát. Az elnöklő Halász Előd egyetemi tanár a szám szépirodalmi műveinek ere-1 
nyeire és hibáira átalánosságban mutatott rá, .majd Madácsy László főiskolai docenst 
a szám versrészlegét és Pósa Péter, egyetemi adjunktus a prózai részt bírálta. Védő- jj 
ként a versrészleghez Dér Endre, a prózai részhez pedig Somfai László" szerkesztő <t 
szólalt fel. A vita sikeres rendezéséért a Délmagyarország szerkesztőségét illeti H 
dicséret. A vita során elhangzott bírálatokból sokat tanult'szerkesztőségünk. 

' . AZ ÍRÓSZÖVETSÉG KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁBÓL dokumentációs könyv-
táranyagót kapott" az írócsoport. A könyvtár további fejlesztésére vonatkozóan is-
ígéretet kaptunk a központi könyvtártól. . ' . 

1RÖCSOPORTUNK TAGJAI közül Petrovácz István verseskötetet nyújtott be ' 
a Szépirodalmi Könyvkiadónál. Somfai László ..A Soós-csaoat a szigetre megy" cím-
mel ifjúsági regényt írt, Farkas László a Dózsa-évforduló alkalmából hosszabb 
elbeszélő-költeményt írt a parasztlázadásról. Dér Endre „Ácsok öröksége" című,, 
kilenc feiezetre tervezett regényének hetedik fejezetét írja. 

A MEGYEI ÉS VÁROSI TANÁCS az elmúlt negyedévben messzemenően" tá-
mogatta a csoportot, s egyebek között lemezjátszós rádiót, szőnyegeket és más be-
rendezési tárgyakat juttatott "számunkra. •' 
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