
ÍRÓCSOPORTUNK ÉLETÉBŐL 

A könyv ünnepe ez évben is jelentős 
eseménye volt írócsoportunk életének. 
Csoportunk igyekezett hozzájárulni ah-
hoz, hogy az Ünnepi Könyvhét Szegeden 
is valóban ü/nnepi alkalma legyen az iro-
dalom, az igazi kultúra minél szélesebb-
körű megismerésének és terjesztésének. 

Az Ünnepi Könyvhetet a Klauzál téren 
írócsoportunk tagja, dr. Ertsey Péter nyi-
totta meg. Kiadónk, a Tiszátáji Magvető, 
a Széchenyi téren állított föl sátrat. Itt 
a megnyitó napján Dér Endre, József 
Attila-díjas író és Somfai László dedi-
kálta regényeit. A sátorban különben a 
Tiszatáji Magvető kiadványai voltak kap-
hatók, Móra Ferenc: Hannibál föltámasz-
tása, Dér Endre: Az első próba, Somfai 
László: Viharban című regénye, Tömör-
kény István: Föltetszik a hajnal című no-
velláskötete és Lődi Ferenc: Érlelő évek 
című verseskötete. A könyvhétre jelentek 
meg Juhász Gyula: Válogatott versei, a 
Szépirodalmi Kiadónál. A klasszikus' sze-
gedi költő halálának 20. évfordulójára 
megjelent művet dr., Péter László, szegedi 
írócsoportunk tagjának jegyzetei és gon-
dos bevezető életrajzi tanulmánya egé-
szítik ki. 

Kiemelkedő pontja volt az Ünnepi 
Könyvhétnek a Szegedi Nemzeti Színház-
ban rendezett irodalmi est, amelyet író-
csoportunk a Szeged városi tanács nép-
művelési osztályával és a TTIT Csongrád 
megyei szervezetével közösen rendezett. 
Az est bevezetőjét dr. Baráti Dezső, a 
Szegedi Tudományegyetem rektora, á Ti-
szatáj szerkesztőbizottságának tagja mon-
dotta, irodalmunk mai helyzetéről pedig 
Sarkadi Imre Kossuth-díjas író beszélt. 
A műsorban Szörényi Éva, Kossuth-díjas 
művész, Dér Endre: Csillag fut az éjben 
című elbeszélését, Illyés Gyula verses 
meséjét és József Attila,: »Hazám« című 
költeményét nagy átéltséggel mondta el. 
Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas, 
Ungvári László Kossuth-díjas, Barsy Béla 
Kossuth-díjas és Kovács János, a Szegedi 
Nemzeti Színház művésze előadásában 
egy-egy hosszabb részletet kaptunk Illyés 
Gyula: >>Fáklyaláng« című drámájából. 
Az est méltó' eseménye volt az Ünnepi 
Könyvhétnek, s mint a címe is hirdette, 
»a magyar irodalom gyöngyszemei« mű-
vészi színvonalú propagálásának. 

A Társadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat szegedi klubjá-
ban igen sikerült kezdeményezés eredmé-
nyeképpen művésztalálkozó zajlott le. A 
találkozón szegedi írók, újságírók, színé-
szek, képzőművészek vettek részt. A köz-
vetlen hangulatú, meleg baráti est jó al-
kalmat nyújtott arra, hogy a különböző 
területeken tevékenykedő szegedi művé-
szek közelebbi kapcsolatot teremtsenek 
egymással, megismerjék egymás problé-
máit, 'művészi törekvéseit. Az első ered-
ményes találkozó után a TTIT igyekszik 
rendszeresebben is összehozni Szeged 
íróit, újságíróit, színészeit és képzőmű-
vészeit. 

* 

Somfai László: >>Viharban« címmel, a 
Tiszatáji Magvető kiadásában megjelent 
regényéről vitát rendezett, írócsoportunk. 
A vitaindító előadást Csetri Lajos mon-
dotta, majd számos hozzászólás hangzott 
el. 

Budapesten, a Magyar Írók Szövetsége 
központjában zártkörű vitát rendeztek a 
Tiszatáj legutóbbi számairól. A vitaindító 
értékelést Kispéter András", az Irodalom-
történeti Intézet tagja mondotta. Lapunk 
értékeléséhez irodalmunk több vézető 
egyénisége szólt hozzá és az elért ered-
mények elismerése mellett- több hasznos 
tanáccsal, javaslattal segítette elő, hogy 
folyóiratunk a jövőben még sikereseb-
ben szolgálja az új magyar irodalom, áz 
irodalmi nevelés ügyét. 

* 

Kritikai szakosztályt alakított írócso-
portunk, hogy az irodalmi kritika kibon-
takozását minél hatásosabban segíthesse 
elő. A szakosztály elnöke Halász Előd 
egyetemi tanár. ^ 

* 
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Juhász Ferenc költészetéről rendezett 
nagy érdeklődéssel kísért vitát írócsopor-
tunk. Vitaindító előadást Szekeres László 
egyetemi tanársegéd tartott. 

A Magyar Rádió igén érdekes ankétot 
rendezett Szegeden írócsoportunk és a 
TTIT szegedi irodalmi szakosztályának 
közreműködésével. A rádió irodalmi mű-
sorának megvitatására rendezték az an-
kétot a TTIT szegedi klubjában nagy-
számú érdeklődő részvételével. Az anké-
ton. több felszólalás hangzott el írócsopor-
tunk tagjai részéről is, valamint különö-
sen a magyar szakos tanárok közül, akik-

nek hasznos segítséget nyújt a rádió. A 

felszólalásokat magnetofonszalagra rög-
zítették. 

* 

Dutka Ákos, Ady Endre és Juhász 
Gyula kortársa, barátja, június elején 
Szegeden járt. Ebből az alkalomból a 
TTIT Csongrád megyei szervezetének 
irodalmi szakosztálya írócsoportunkkal 
közös klubestet rendezett tiszteletére. 
Ezen irodalmi érdekességű, színes üdvöz-
lő beszédben köszöntötte a neves vendé-
get Jáki Gyula egyetemi tanár, a TTIT 
megyei elnöke, majd Dutka Ákos finom 
hangulatú, értékes részleteket olvasott 
föl készülő regényéből. Felolvasása után 
közvetlenül elbeszélgetett a megjelentek-
kel. 

Fölhívás Juhász Gyula-emlékek gyűjtésére 
A Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetében készül 

Juhász Gyula összes műveinek kritikai kiadása. 
A szerkesztők kérik azokat, akik a költő verseinek, cikkeinek, leveleinek 

kézirataival, másolataival, dedikált versesköteteivel, fényképeivel, írásait tar-
talmazó ritka kiadványokkal és más emlékekkel rendelkeznek, bocsássák köl-
csönképpen lefényképezésre a kutatók rendelkezésére, hogy a kiadás minél 
teljesebb lehessen. Juhász Gyula barátaitól, kortársaitól azt kérik, juttassák 
él a költőre, egyes verseinek, prózai műveinek történetére vonatkozó szemé-
lyes visszaemlékezéseiket is. Ezért címüket közöljék a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula munkaközösségével. (Cím: Az Egyetemi Könyvtár kéz-
irattára, Szeged.) 
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