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„Migrabimus omnes, mindnyájan el-
megyünk, mindnyájan elköltözünk...", 
akárcsak Herepei János bátyánk is a 
minap, akit röviddel 80. születésnapját 
követően november 2-án kísértünk 
utolsó útjára. A kolozsvári Házsongárd 
földjébe kellett volna megtérnie, de a 
szegedi református sírkert platánjai 
alatt mégsem idegenek között nyugszik: 
mellette gidófalvi Jancsó Miklós hír-
neves orvostanár, odébb Dézsi Lajos, a 
régi magyar irodalom egykori szegedi 
professzora alussza örök álmát. Herepei 
János tízévi szegedi lakozás után jus-
solta e megérdemelt nyugvóhelyet. A 
sepsiszentgyörgyi, ma.jd a szekszárdi 

múzeum nyugalmazott igazgatója 
ugyanis nem pihenni jött a Tisza mellé: 
itt állította össze életművének legfon-
tosabb foglalatát, az „Adattár XVII. 
századi szellemi mozgalmaink történe-
téhez" c. sorozat vaskos köteteit, ¡ame-
lyek kiadására Szeged egyeteme vállal-
kozott. Herepei János, a régi magyar 
irodalom és egyháztörténet tudós isme-
rője e legfőbb művével alkotott külö-
nösképp maradandót, hisz az „Adattár" 
mindig is egyike lesz a régi magyar 
művelődéstörténet nélkülözhetetlen ké-
zikönyveinek. Amikor a Herepei-köte-
teket kézbe vesszük, jusson eszünkbe 
mindig, hogy ez a hófehér szakállú, 
istenes vén ember, ez a pátriárka kül-
sejű szelíd férfiú a tiszta jellem és a 
kutató kitartás példázó erejét is reátes-
tálta mindazokra, akik lábánál forgo-
lódtak. 
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Október 27-én Székesfehérvárra uta-
zott a szerkesztőség és az írócsoport 
több tagja. A Pedagógusok Szakszerve-
zete helyi bizottsága és a városi mű-
velődési központ rendezett Tiszatáj-
estet, amelyen szép számú érdeklődő és 
irodalombarát jelent meg. Lapunk fő-
szerkesztője, dr. Havasi Zoltán mondott 
bevezetőt. Szólt a folyóirat múltjáról, 
jelenéről, további célkitűzéseiről, majd 
bemutatta az est szereplőit: Mocsár 
Gábor József Attila-díjas írót, Annus 
Józsefet és a két fiatal költőt, Polner 
Zoltánt és Veress Miklóst, akiknek fel-
olvasását érdeklődéssel kísérte s lelkes 
tapssal jutalmazta a közönség. 

« 

Juhász Péter irodalomtörténész, a 
bolgár irodalom kiváló ismerője, és 
Nino Nikolov, a Bolgár Kulturális Köz-
pont budapesti igazgatója kísérte Sze-. 
gedre Jordán Radicskov bolgár írót s 
Ljubomir Levcsev költő-szerkesztőt, 
akik október 29-én délután baráti be-
szélgetést folytattak szerkesztőségünk 
több munkatársával. 

* 

A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 53. évfordulója alkalmából 
eredményes munkássága elismeréséül a 
Munka Érdemrend ezüst fokozatával 
tüntette ki a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa dr. Havasi Zoltánt, a szegedi 
Egyetemi Könyvtár igazgatóját, lapunk 
főszerkesztőjét. 

* 

Jeles vendégeket fogadtunk október 
31-én: Szegedre látogatott Jász Dezső, 
a Kassai Munkás egykori szerkesztője, 
a spanyol polgárháború hadosztálypa-
rancsnoka, majd a Köztársasági Hadse-
reg hadműveleti főnöke, akinek írásai-
val lapunkban is találkozhattak már 
olvasóink. Vele együtt érkezett Tolnai 
Gábor akadémikus, a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiumának egykori tagja 
is. A két vendég hosszasan elbeszélge-
tett a szerkesztőség és az írócsoport 
tagjaival. 

* 

Hibaigazítás: Kovács Vilmos és Be-
nedek András tanulmányának első ré-
szében (10. sz.) a 963. 1. Beskovicz Ist-
ván neve tévesein 'került be; a 964. 1. 
Kárpáti Híradó helyett: Kárpáti Ma-
gyar Hírlap. 
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