TÓTH BÉLA K Ö S Z Ö N T É S E

El köztünk
egy író, aki
valamifajta
konok, szegénylegényes
indulattal
forgolódik az életben
és az
irodalomban;
Szegeden
sokan
ismerik,
egy kicsit
a
város mindeneseként
is, mert úgy
fi-

gyeli városa
életét, az emberek
benső
világát,
mintha
a nagy szegedi
elődök
által állandó és éber számadásra
köteleztetett
volna; nos, ez a
szegénylegényes kedvű
író — divattal,
széljárásokkal is szembeszegülve
— megírt
egy
regényt, témáért, indulatokért,
dühökért
és igazságokért
oda nyúlva, ahol a maga életének,
indulásának
és
küzdelmeinek tanúságtétele
szerint
a küzdő
nép
igazsága bujkál;
most erre az
igazságkereső íróra életének
méltó és
ünnepélyes pillanatában
kell
odafigyelnünk:
említett
könyvéért
a Mi,
janicsárok-ért,
írói munkásságáért
József
Attila-díjjal
tüntették
ki. Szokás ilyenkor
mondani:
újabb elismerés
érte a szegedi
irodalmat. Ez csak akkor igaz, ha
hozzáteszszük:
egy céltudatosan
megvalósított
írói érték és bátran kiküzdött
írói igazság nyert e díj által méltó és
személyes
elismerést.
Tóth Béla megérdemelt
kitüntetéséhez
nyílt
és őszinte
szívvel
gratulálva,
előre látjuk és kívánjuk
ennek az emelkedő
írói pályának
további
szép
állomásait.
M. G.

HÍREK
írócsoportunk
a Szegedi
Minerva
Színpaddal
közösen rendezte
meg
március 16-án a Bartók
Béla
Művelődési
Központban
a Fiatalok
a pódiumon
című bemutatkozó
estet, amelyen
fiatal,
most induló
költők
— Baka
István,
Czilczer Olga, Zelei Miklós —,
képzőművészek
— Farkas Pál, Kovács
József
— továbbá
Szávay
István
fotóművész,
dr. Hulin
István
(jazz), valamint
előadóművészek
— Fekete Gizella,
Maday
Emőke,
Molnár
Judit,
Nóvák
Zoltán,
Tolnai Mária — léptek a közönség
elé.
Bevezetőt
Mocsár Gábor, az
írócsoport
titkára
mondott,
a műsort
Nikolényi
István
vezette.
A
rendező
Konter
László
volt.

-BMárcius 23-án Déry Tibor
látogatta
meg írócsoportunkat,
illetve a
Tiszatáj
szerkesztőségét.
Vendégünk
az
egyetemi és főiskolák
művészeti
fesztiválja

irodalmi
szekciójának
előadóestjei
alkalmával
járt Szegeden,
a JATE
színjátszói
ugyanis
a fesztivál
keretében
színre vitték
az író Óriáscsecsemő
című darabját.
Déry Tibor — aki
feleségével együtt látogatott
meg
bennünket
— tartalmas
beszélgetés
során
ismerkedett a Szegeden
élő és alkotó írók problémáival,
folyóiratunk
munkájával.

-HMárcius 25-én bolgár vendége volt az
írócsoportnak
és a Tiszatáj
szerkesztőségének. Koszta Sztrandzsev,
a
Plovdivban megjelenő
Trakija
c. folyóirat
főszerkesztője
keresett
fel
bennünket.
Megvitattuk
a két folyóirat
közti
kapcsolatok
fejlesztésének
lehetőségeit:
vendégünk
bejelentette,
hogy a plovdivi
folyóirat
egyik legközelebbi
számában
Szegedről
szóló, illetve
szegedi
íróktól,
költőktől
fordított
írások jelennek
meg.
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