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A Tiszatáj évfordulóját köszöntjük, a magyar irodalomtörténet megismételhetet-
len teljesítményét, a folyóirat kivételesen hosszú létét, s a hat évtizedet, amit be-
futott. Példaképe, a Nyugat sem élt ilyen sokáig. 

A Tiszatáj neve is már szimbolikus, minőséget meghatározó jelentésű. Akár 
a némán áramló folyó, követi az évszakok megújuló parancsát, teszi a dolgát. 

Óvjuk-védjük Tiszatájunkat, a nagy osztogatásokból kifelejtett irodalmunkat, 
művészetünket, a selejttel és a mindent elöntő igénytelenséggel szembeszálló fo-
lyóiratunkat.  

Ez az évforduló felöleli a XX. század második felét, és erről más évfordulók is 
az eszünkbe jutnak: most, 2007-ben százhúsz éves Kassák Lajos, száz éves Buday 
György, és e nagy mesterek neve is szorosan összefonódik a magyar irodalom-
mal, még a Tiszatájjal is. 

Határ Győző, Lázár Ervin és Nagy Gáspár a közelmúltban távoztak közülünk, 
de műveikben élnek tovább. 

Ne felejtsük el, kovász nélkül nincs kenyér. A Tiszatáj példányszáma is meg-
csappant, mégis, magyar folyóiratok nélkül nincs magyar irodalom. Szeged és az 
Alföld nem létezhet a Tiszatáj nélkül. Gondoljunk arra, hány tehetség kapott te-
ret a folyóirat oldalain, és hány generáció számára volt iránytű a Tiszatáj. 

A magas mérce, az elődök teljesítménye, színvonala nagy örökség. A folyamat 
nem szakadhat meg, mert akkor mi végre vagyunk itt e földön? Járjuk a plázá-
kat? Növeljük az eladási, fogyasztási statisztikákat? 

Szomorú, hogy idejétmúltnak tűnik a Kölcsey és Vörösmarty által megfogal-
mazott eszmények hirdetése! Sok jel mutat arra, hogy már a Himnuszt és a Szó-
zatot sem tudják sokan nemhogy énekelni, de még néhány sorát sem ismerik. 

A Tiszatáj kötelessége az irodalom, a műveltség, a költészet követeként eljutni 
az olvasókhoz, de sajnos, hírverés nélkül ez nehezen megvalósítható. Bizonyíték 
erre a közelmúltban a Dalí kiállítás. A festőt kevesen ismerték Szegeden, mégis, 
a reklámnak köszönhetően sokan nézték meg. 

A Tiszatáj magas mércével, művészi színvonallal, kivívta az évtizedek során 
a társadalom elismerését, és ehhez a munkához kívánunk sok erőt a jövőben is! 
 




