
JEGYZETEK  

második irodalmi Találkozó  
мár az elmult év nyarán, Zom-

barban megtartott irodalmi meg-
beszélés résztvevői kimondották, 
hogy rendszeresítik ezeket a ta-
ná,čskoтásokat, amelyek célj а  a 
magyar irodalom ügyének elővitele 
nálunk. igy került sor ez év január 
5-én és 6-án a második irodalmi 
találkozóra, amelyet a noviszádi 
írók, újságírók és művészek klub-
jában rendeztek meg. 

A második találkozó jelent ős 
érdeklődés mellett folyt le. Tárgy-
sorozaton négy pont szerepelt:. az 
irodalmi társaság kérdése, a HÍD 
ügye, a lapok irodalmi rovatának 
problémája, ezenkívül pedig szín-
műirodalmunk kérdése. A tárgyso-
rózat aztán kibővült:  így többek 
között megtárgyalta az értekezlet 
a létesítend ő  ifjúsági folyóirat 
ügyét, a filmek magyar feliratának 
problémáit, érintették ezenkívül 
— mint fejlődési távlatot =-- a fil-
mek kérdését általában. 

Legfontosabb. szervezeti kérdés a 
Magyar Irodalmi Társaság meg-
alakulásа  volt. A Zomborban meg-
választott el őkészítő  bizottság ja- 
vaslata alapján az értekezlet kj-
r~ ndotta, }aogy a Magyar Irodalmi 
Társaság mint a magyar kultúrta-
nács önálló osztálya működik. Gél-
ja a magyar irodalom iugyének 
előrevitele, az ittél ő  magyar írók 
tömörítése, munkájuk el ősegítése, 
valamint az irodalmi kapcsolatok 
ápolása a testvér гiépekkel. Az iro-
dalmi társaság vezet őségéré vár a 
feladat, hogy ezeket a célkitűzése-
ket különböző  munkaformák meg-
teremtésével megvalósítsa. A veze-
tőségbe a következőket választat-
ták: Majtбnyi 1Viihály, B. Szaró 

György, Herceg János, Lđrinc Pé-
ter, .Acs Károly, Gál László, Ko-
lozsi Tibor; Olajos Mihály és 
Sulhóf József. 

B. Szabó György, a HID szer-
kesztőbizottsagáлak tagja rövid is-
mertetést adott a HÍD tizenöt đdik 
évfolyamának számairól, közölve 
egyben, hogy január 1-t ől a lap a. 
Testvériség-Egység nyomdaválla-
lat kiadásában jelenik meg. A vitá-
ban aztán igen sokan felszólaltak. 
Bizonyos kérdéseket . sikerült tisz-
tázni: ennél a pontnál nemcsak a 
folyóirat kérdéseit érintették töb-
ben, hanem irodalmi életünk álta-
lános problémáit is. Ugyanígy, a 
lapok irodalmi rovatairól beszélve, 
több hasznos  indítvány hangzott 

l: t7jból leszögezték, hogy bizo -  
nуоs műfajok egészen kiestek ná-
lunk: különöšen szegény az ifjú-
sági és gyermekirodalom, a bírálat 
is gyenge lábon áll, tanulmányt is 
kevesen írnak. Az értekezlet végiil 
kimondotta, hogy hasznos lenne és 
oélravezet ő  -- mint ahogy a HYD 
tette a reultban és a Magyar Szó 
а  közelmultban --- újabb 'pályáza- 
tok kiirásával ösztönzést adni az 
elhanyagoltabb m űfajok megterem-
tésére, ápolására. Ennél a pontnál 
került szóba a magyar filmfelira-
tok kérdése is, valamint az a táv-
lat, hogyan lehetne íróinkat film-
scenáriumok írására ösztönözni és 
ezeknek a scenáriumoknak elhelye-
zését a filmvállalatoknál biztosí-
tani. 

A. színműirodalom problémái is 
napirendre kerültek. Általában az 
út a megírt színdarabtól a bemuta-
tóig igen hosszadalmas volt eddig. 
Az új irodalmi társaság egyik fel- 
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adata lesz ebben a kérdésben is 
rhegtalájni a megfelel ő  orvoslást. 
Az értekezlet végin, vita után ki-
mondotta, hogy elvben kívánatos-
.nak tartja fülön ifjúsági irodalmi 
lap létesítését, amennyiben a kez-
deményezők biztosftani tudják az 
anyagiak kérdését és a lap megte -
lelő  terjesztését.  

Šzó esett ezenkívirl a köny vter-
jeszt€sről is és a tanácskozás részt-
vevői megelégedéssel hallhatták, 
hogy ezen a téren javult a Helyzet. 
Általában a második találkozó 
több pozitív eredményt mutathat 
fel, mint az első  összejövetel. 

* 
A мagyar Irodalmi Társaság 

megválasztott vezetősége eddig 
'két vezetőségi ülést tartott. ,Az el-
ső  ülésén —amely alakuló jellegű  
volt -- a következő  vezetőséget 
választották . Elnök: Hajtényi 1NIi-
hály, alelnöt: Gál László, titkár 
Acs Károly, pénztaros Sulh бf Jó-
žsef. A második -ülésen — a köz-
gyűlLstđl kapott meghatalmazás 
alapján — a tagfelvétel kérdését  

tvárgyalták. 
A Magyar Irodalmi Társaság 

rendes tagjai lettek: Sinkó Ervin, 
Lőrinc Péer, Szirmai Károly, 
IVlajtényi Mihály, Gál László, La-
ték István, Herceg János, Debre 
ezen József, dr. Munk Artur, Re-
ћák Aászló, Olajos Mihály, Bodrits 
István, Sulhóf József, Б . Szabó 
György, Steinitz Tibor, Saff er P đ l, 
Ács Károly, Fehér Ferenc, Major 

Nándor, Komáromi J. Sándor; Ko-
vács András, Csépe Imre, Garat' 
Béla, Bogdánfi Sándor, Kolozsi Ti-
bor, Galamb János, Ernyes György,. 
Báschán Magda, Német István, 
Benci Mihály, Quasimodo Braun 
István, Sebestyén Mátyás, Zákány 
Antal, Lévay Endre, Létmánуi Ist-
ván, Szalai István, Vörösvári Heínz 
Vilmos, Girízd László, Penavín 
Olga, Brunet Elemér és Lukács 
Gyцla. 

Jelöltek: Bálint István, Borbély 
János, Bóna Julia, Vörösbaranyi 
Zoltán, Papp József, Bori . Imre, 
Német р. István, Kopeczky László, 
Urbán János, Petkovics Ká'mán, 
Borús Erzsébet, Teli Péter, Juhász 
Géizа, Weigand József, dr. Hock 
Rezső , Kovács Sztríkó Zoltán, Sá-
rosi Károly, Balázs Pál, Szekula 
András, Hatala Zoltán, Dujmovics 
János, Búrány Nándor, Poros An-
na, Tornán László, Ipacs . József, 
Vétel Lajos és Pap Endre. , 

* ' 

A Magyar Irodalmi Társaság 
január 28-án a noviszádi írók, új-
ságírók és művészek klubjában. 
Ady emlékestet rendezett. Az em-
lékest, keretében Maitényi Mihály 
Ady tanulmányt olvasott fel, majd 
Nagy József, Mészáros Zakariás és  
dr. Pollák Imre Ady verseket sza-
valtak, Füstös Kató Ady-Reinitz 
dalokat énekelt, Vilovac Jovan Pe -
dig Krlezsa, Krklec és Ivanyi 
Ady versfordításait recitálta, szerb,, 
illetve horvát nyelven. 
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