meg Csikós Attila. Elmúlt évi kiállítása alkalmával ajánlotta föl: ha megfelelő
feltételek teremtődnek, szülővárosának, Szegednek ajándékozza életműve jelentős
részét,
megteremtve ezzel egy modern galéria alapjait. Ügy tűnik, Kass János hazafelé
tart...
Fél évszázad mezsgyéjén túllépve egyre jobban foglalkoztat, mi lesz m u n k á i m
utóélete. A grafikai lapok megfelelő gondozás és karbantartás híján vesztenek értékükből. A műanyag fejeket is szeretném bronzba önteni. Arra törekszem, hogy az
életmű együtt maradjon. Keresem a helyet, az öblöt, a kikötőt, ahol horgonyt vethetek. Az ember alkotásai papírhajók, melyeken üzeneteket küldünk egymásnak. A mű.alkotás, éppen mert ilyen palackposta, mert híradás, az idő múlásával mind értékesebbé válik. Az ipari termékek a technika gyors fejlődésével mind hamarabb elavulnak. A művészet, a szellem terméke, mely nemzeti érték, s mellyel az egész
társadalom gazdagszik, a múló idővel mind értékesebb lesz. Ez a remény éltet. Ilyen
gondolatokat szövögetve egyre gyakrabban jut eszembe szülővárosom, Szeged. Ha a
feltételek megteremtődnek, szívesen adom munkásságom jelentős részét a városnak,
s hiszem, hogy a fölismert értékek beépülnek nemcsak a város művészetébe, de egész
kultúránkba.
TANDI LAJOS
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Szegeden ebben az évben a Dugonics téren állították föl a
könyvheti
sátrakat. A meghitt hangulatú
könyvtéren Garai Gábornak, a Magyar Írók
Szövetsége főtitkárának ünnepi
köszöntője hangzott el. Az országos vidéki
megnyitóra Szegedre érkeztek a könyvhét külföldi íróvendégei is, akik között
néhány régi munkatársunkat
is köszönthettük, így Székely Jánost, Karol
Wlachovskyt és másokat. — Szegedi napot 'is rendeztek a könyvtéren,
itt" a
Kincskereső és a Tiszatáj
szerkesztősége is bemutatkozott.
— A Forumnapra Szegedre érkezett
Bori
Imre
egyetemi tanár, irodalomtörténész,
s a
vajdasági írók népes küldöttsége,
őket
is a könyvtéren
köszöntötte
a város
irodalomkedvelő
közönsége.

csak Tiszatáj-estet rendezett a hódmezővásárhelyi könyvtár Szikáncson. Itt
Vörös László főszerkesztő mondott bevezető szavakat, Baka István, Tóth Béla
és Annus József írásaiból pedig Kovács
János és Mentes József színművészek
adtak elő részleteket. — Kalocsán a
Nagy Lajos Könyvtár rendezett Tiszatáj-ankétot, amelyen Vörös László főszerkesztő beszélgetett olvasóinkkal.
*
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Szegedi grafikusok. Az Ünnepi Könyvhétre adta ki a Szeged megyei
városi
Tanács V. B. művelődésügyi
osztálya
azt az albumot, mely a szegedi grafika
fél évszázadát tekinti át. A
Szegeden
élő vagy innen elszármazott alkotók között találjuk — többek között — Buday
György, Moholy-Nagy
László,
Kopasz
Márta, Vinkler László, Diskay
Lenke,
Kass János és Fritz Mihály
nevét.

Tiszatáj-estet rendezett a könyvhét
•első napján a hatvani városi könyvtár.
Szerkesztőségünket Vörös László főszerkesztő, Annus József főszerkesztőhelyettes és Olasz Sándor szerkesztő
képviselte. Munkatársaink közül Csoóri
Sándor vett részt a nagysikerű esten,
amelynek bevezetőjét Cs. Varga István
irodalomtörténész tartotta. — Ugyan.96

Előző, júniusi számúnkban jelent meg
Sütő András ú j drámája, A szúzai menyegző. Utólag közöljük azt a szükséges megjegyzést, hogy a drámában olvasható Gilgames-részletek Rákos Sándor fordításában szerepelnek.
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