MEGÚJHODÁSUNK
(VISSZAEMLÉKEZÉS)
Tíz esztendeje — 1957 szeptemberében
— indult ismét útjára a
csaknem egyéves kényszerű
hallgatás után ugyan, mégis, megelőzve
más vidéki irodalmi orgánum
újraindítását.

Tiszatáj,
minden

Nem véletlen, hogy 1956 után itt, Szegeden sikerült talpra állítani — „vidéki" vonatkozásban
elsőként — az írók fórumát. Hiszen erre Szegeden
voltak a legérettebbek
az objektív feltételek: az írószövetség vidéki csoportjai
közül a szegedinek sikerült első ízben rendeznie sorait az akkortájt
nagymérvű
eszmei zűrzavarban.
A csoport legaktívabb
tagjait csatasorba szólító
felhívás
1957. február 20-án, egy szerdai napon látott napvilágot a ,,Szegedi Néplap" ban, az MSZMP szegedi bizottságának
lapjában. „A szegedi írók
találkozója
elé" — ez volt a címe felhívásomnak,
melyet a városi pártapparátus
és a napilap szerkesztősége
által támogatott,
s elsősorban Andrássy Lajos költő, akkori ifjúsági szövetségi titkár által szervezett összejövetel sikere érdekében
—
nem kis gonddal s tusakodással,
minden szót jócskán megrágva —
fogalmaztam. A feltűnően, „fett" betűkből szedett s bekeretezett
felhívás a még hallgató írók lelkiismeretét
szerette volna felrázni, hírül adva, hogy vannak,
akik
a számvetés
és önmarcangolás
ellenére is tollat ragadnak, s regényt
fejeztek
be, vagy novellás kötet összeállításán buzgólkodnak.
„Szándékuk
tiszta,
szívük
a munkáshazáért
dobog — s ez a legfontosabb"
— írtam a cikkben, s ezzel
fejeztem be: „Meggyőződésem,
hogy e fiatal prózaírók példája nyomán a szegedi írók és költők is rendezik soraikat, és ismét rátalálnak egymás
baráti
jobbjára. Ennek bizonyítéka
az az érdeklődés is, amely csütörtöki
találkozójuk iránt máris
megnyilvánul."
Az érdeklődés valóban örvendetesen
nőtt a csütörtökre, 1957. február 21-re
tervezett összejövetel
iránt, olyannyira,
hogy a „Szegedi Néplap"
szerkesztőségi szobájában eléggé szűkösen fértünk el. A saját kötettel rendelkező,
tehát
a legszámottevőbb
szegedi költők és írók közül alig hiányzott valaki, s emlékezetem szerint az irodalomtörténészek,
kritikusok közül is többen
fölszólaltak
(Kiss Lajos, Keserű Bálint és Szabolcsi Gábor), támogatásukat,
munkakészségüket hangoztatva. A városi pártbizottság
képviseletében
i f j . Komócsin
Mihály
első titkár üdvözölte ezt az országosan páratlan összefogást, s a
pártvezetők
maximális támogatásáról
biztosította
a szocializmus ügyével szolidáris
irodalmárokat. A szót kérő költők és prózaírók is tisztuló látással és őszinte
szívvel
tettek hitet a szocialista rend mellett — ahogyan erről a napilap február 27-i
számának „Megalakult
a Juhász Gyula Irodalmi Társaság" c. cikke is beszámolt a címoldalon: „A vélemények
kicserélése után kiderült, hogy az egybe803

gyűltek az alapvető kérdésekben egyetértenek . . . A Társaság terveiben a Tiszatáj további megjelenésének biztosítása, szövetkezeti könyvesbolt és k ö n y v kiadó megteremtése, a Társaság pártoló tagjainak megszervezése révén széles
irodalmi közvélemény kialakítása szerepel." Nos, ezek az akkori politikai,
társadalmi szituációba ágyazottan valóban kezdeményező
jellegű tervek
voltak,
különösen
ha arra gondolunk, hogy a párt Központi Bizottságának
és Intéző
Bizottságának
újjáválasztásáról
a február 26-i napilapok számolnak be — a
szegedi munkásőrség megszervezéséről
pedig a március 15-i napilap. Az összejövetelnek eléggé jelentékeny országos visszhangja támadt, hisz nem csupán a
Magyar Rádió február 22-i, esti adása adott hírt hosszabb kommentárban
a
szegedi írók úttörő terveiről, hanem több budapesti lap is cikkben
értékelte
a szegedi ankétot, melyen háromtagú vezetőséget is választottunk
az ügyek
továbbvitelére.
(Madácsy L., Szabolcsi G., Dér E.)
Ennek a nevezetes összejövetelnek
nagymértékben
köszönhető,
hogy a
szegedi napilap hasábjain hamarosan megindul a szépirodalmi
művek
publikálása (Március 6: Dér: „Levél az álmokról", novella; április 14: Bárdos Pál:
„Kvitt", elbeszélés; április 20: Siklós János: „A mi igazságunkról",
tárca).
Április 24-én az első igényesebb vers is napvilágot
lát a
napilapban:
László Ibolya: „A tavasz jár itt" c. költeménye; majd május 5-én
megjelenik
a Juhász Gyula Társaság tagjainak sürgetésére a Szegedi Szép Szó, a DélMagyarország irodalmi melléklete, melynek bevezető megjegyzéseit
is érdemes ide idéznie a krónikásnak: „Szektás és opportunista
hibák, az
ellenforradalom erői ellen, a szocialista építés sikeréért harcolni az irodalom
eszközeivel —. erre vállalkoznak a Szegedi Szép Szó-ban a Szegeden élő írók."
A május 12-i Szép Szó Fenákel Judit „Mai tragédia" c. novelláját s Andrássy Lajos „Lakodálmasok"
c. versét hozza, majd június 9Tén napvilágot
lát
Andrássy
Lajosnak még 1956 decemberében született
„A Válaszúton
nem!"
című verse, mely az irodalmi mellékletnek
egyre határozottabb,
félreérthetetlen eszmei karaktert ád:
,,Ha volt miben vitáznom bárkivel,
a zok s panasz, ha sűrítette is
szívemben mérgét — módszerek fölött:
elmém egy eszme hódította meg,
s nem tért — míg dobbant — szívem semmit el."
Ez.az eszmeileg igényes hangütés jellemezte a Szép Szó június 23-i számát is, mely Andrássy Lajos „Hát újhodjunk"
c. versét és Bárdos Pál „Politikai okokból. . ." c. novelláját publikálta. A Szép Szó hasábjain
mindinkább
bebizonyosodik,
hogy a szegedi írócsoport válóban képes az irodalmi
orgánum,
a Tiszatáj ideológiailag szilárd s esztétikai szint tekintetében
is helytálló,
nem
jellegtelenül
sablonos, korszerű színvonalat képmisélő
újraindítására.
Ez az újraindítás nem váratott sokáig magára. 1957 nyarának
hónapjaiban
már nem csupán az első szám laptervét hordozgattuk
aktatáskáink
mélyén,
hanem a kiadás, a kezdeti lépések anyagi gondjainak magáravállalójára
is ráakadtunk Nagy István, a Hazafias Népfront irodalombarát
városi titkára —
s természetesen
a népfront városi szervezete tagjainak — személyében.
így
aztán az 1957 szeptemberében
megjelent
első szám felelős kiadójaként
Nagy
István szerepel az
impresszumon.
Ekkortájt mar „A Hazafias Népfront szegedi írócsoportjá"-vá
alakult a
Juhász Gyula Irodalmi Társaság, s a címoldal olvasót köszöntő mondatai
Juhász Gyula szellemét idézik: „Üj lappal — az épülő szocializmusunkat
tíz éven
át támogató réginek nevével — kopogtatnak a Tiszatáj írói. Program
helyett
nagy elődünknek, Juhász Gyulának szavaival üdvözöljük
olvasóinkat.
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kij üzenetét tolmácsolja Juhász Gyula. Gorkij tudatja, hogy a forradalom
mellé állott. De hát hová is állhatott volna, s mi — hová állhatnánk? Az ő
szava a mi szavunk, s ez az üzenet >*a magyar szellemi munkásoknak
új erőt
ad a további küzdelemre, a proletariátus végső diadaláért.«" A címoldalon —
Juhász Gyula prófétikus portréja alatt — a szegedi klasszikus 1919-ben megjelent cikkének teljes szövege olvasható; s az első oldal egy megkapóan
szép,
megrendítő visszaemlékezést
is közöl: Franyó Zoltánnak, a Romániában
élő,
ragyogó tollú költőnek s műfordítónak
emlékező szavait — Ady utolsó óráira.
Amolyan belső vezér cikkfélében Dávid Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára méltatja a szegedi írócsoport összefogását a 3. oldalon. Egyebek között hangsúlyozza, hogy a szegedi kezdeményezés
országosan
is példát mutatott: „Amint a szervezkedés híre a Népfront című lapban megjelent, rögtön átvette a budapesti és a megyei sajtó is, és szinte napokon belül érkeztek hírek arról, hogy m á r Pécsett és Miskolcon is megindultak az irodalmi egység ú t j á n . . . A rokonszenves, egészséges folyamat tehát elindult."
E „rokonszenves,
egészséges folyamat"
eszmei alátámasztásaként
a már
ismert szegedi költők — Madácsy László és Lődi Ferenc — versei mellett kiemelkednek az új Tiszatáj-ból egy „egyéni, gazdag színekkel, emberien pártos"
költő vallomásai: Andrássy Lajosé, ö a Szép Szó-ban már korábban
megütött
hangot folytatja egyre elmélyültebben:
az „őrjöngő vihar" nehéz
napjainak
élményeit igényes, őszintén összetett s a megformáltságot
illetően is egyre tisztuló, lélektanilag is kivételesen szuggesztív strófákká ötvözi oly őszinte hevülettel, oly forró indulattal, hogy e művek országosan is egyre inkább az érdeklődés középpontjába
kerülnek: hamarosan nemcsak az Elet és Irodalom hasábjain lelhetők meg e vallomásokból a legigényesebbek,
hanem szovjet
folyóiratokban is napvilágot
látnak.
Ebben az építő szellemben fogantak azok az irodalomesztétikai,
vagy éppen politikai kérdésekben
eligazítani igyekvő, elméleti írások is, melyek a
soron következő számokban olvashatók Király István, Kiss Lajos, Krajkó András, Szabolcsi Gábor és mások tollából. A szegedi írócsoport a Tiszatáj első
számai mellé más publikációs fórumot is szervezni iparkodott tagjai számára:
életre hívták az első, február 21-i összejövetelen tervezett könyvkiadót.
Bár e
kiadó körül sok (olykor indokolatlanul
megdagasztott)
vihar kavargott,
elvitathatatlan tény, hogy — a kisebb-nagyobb
színvonal-egyenetlenségek
mellett
is — számon tartott költővé-íróvá avatta többek között — elsó' köteteik
életreajnározásával — Papp Lajost, Andrássy Lajost, Tóth Bélát, Fenákel
Juditot,
Bárdos Pált. Kiss Lajosnak e könyvkiadó által megjelentetett
tanulmánykötetét pedig József Attila-díjjal jutalmazták.
A szegedi összefogás, az első Tiszatáj-számok• sikere feltehetően abban is közrejátszott,
hogy a szegedi
egyetemi
fiatalok kitűnő, fiatal tehetségeket
ismertté emelő antológiát
jelentethettek
meg Király István professzor és Kiss Lajos adjunktus szerkesztésében
1959-ben.
A Tiszatáj újjászületése óta eltelt 10 esztendő persze nem csupán eredményeket hozott, hanem sok buktatóval, sikertelenséggel
is meg-megterhelt
bennünket. Azt azonban mindennémű fölös és ízetlen melldöngetés nélkül le lehet
szögezni, hogy a Szegeden élő kritikusok és írók által új életre dajkált lap
mindmáig hű igyekezett maradni eredeti jellemvonásaihoz
— mindenekelőtt
a
Juhász Gyula-i, József Attila-i hagyományokat
követő eszmei igényességhez,
a társadalmi haladásnak egyetemes esztétikai normákhoz igazítható
szolgálatához — a valóban korszerű, valóban haladó, tehát szocialista művészeti,
irodalmi
tendenciákhoz.
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A hiteltelen és sivár sablonok kora végérvényesen
lejárt — Szegeden
éppúgy, mint bárhol a világon. Ám ugyanakkor
lejárt az ún. „el nem
kötelezett",
az emberi társadalomtól
„független"
irodalom naiv koncepciója
is. Ezért, ha
eredeti célkitűzéseinkhez
bármikor
is hűtlenekké
válnánk
—
folyóiratunk
„lelkét" tagadnánk
meg.
DÉR ENDRE

Tíz esztendő alatt sok, szívesen látott vendége volt a Tiszatáj szerkesztőségének. 1965 őszén látogatott el hozzánk Fayad Jamis, a Kubai Írók és Művészek
Szövetségének titkára. Köszöntő szavai mellett finom ritmikájú tollrajzát is emlékkönyvünkben őrizzük
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