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Kulturális és irodalmi életünk fejlődé-
sének jelentős állomásaként üdvözöljük
a könyvkiadás decentralizálását. A vi-
déki írók fejlődése előtt ezzel új távla-
tok nyílnak.

A decentralizáció eredményeképpen
1954 december 21-én, az ideiglenes nem-
zetgyűlés összehívásának tízéves évfor-
dulójára jelent meg a debreceni Alföld
könyvkiadó kiadásában az első könyv, a
„Túl a Tiszán" c. antológia. A külsejé-
ben is megnyerő kötet méltó a tiszán-
túli írók bemutatkozásához. A külső
nemes egyszerűsége komoly belső igé-
nyességet takar: Debrecen és a Tiszán-
túl múlt és jelen irodalmának legjava
termését akarja bemutatni.

A kötet első, kisebbik része „A múlt"
címen a Tiszántúl régi íróinak művei-
ből vett anyagot tartalmazza. Nehéz
feladat olyan gazdag irodalmi múltból,
mint a Tiszántúlé, egy antológia szűk
kereteihez alkalmazkodva válogatni,
hiszen annyi mű kínálkozik a váloga-
tásnál. A szerkesztők azonban a tudo-
mányos szempontokat is szolgálni akar-
ták, s a csaknem 300 év termését fel-
ölelő válogatásnál lehetőleg a debreceni
irodalomtörténészek kutatásainak ered-
ményeképpen újabban feltárt, eddig
egészben vagy részben ismeretlen mű-
veket vették fel a gyűjteménybe. Móricz
Debrecenről írott emlékezését Ady Cso-
konairól szóló novellája követi, utána
Csokonai Konstancinápoly c. versének
hiteles szövege, majd Fazekas érdekes
és eddig csak részleteiben megjelent
prózai-verses kompozíciója olvasható.
Szinte a teljes feledés homályából
mentik ki a fiatalon elhunyt kisújszál-
lási Nagy Imre költészetét. Utána a
XX. század elején elhunyt írók követ-
keznek: Krúdy, Tóth Árpád, s a szinte
ismeretlen Oláh Gábor, Gulyás Pál és
Mata János zárják be a sort. A műve-
ket, szemelvényeket bevezető sorok ér-
dekesek, színesek.

De vajon csak ennyi a Tiszántúl iro-
dalmi múltja? Azt hiszem, akad még
író, akinek munkáiból válogatni lehe-
tett volna. Ha Tiszántúl múltjának iro-
dalmáról teljes képet akarunk alkotni,

Jenné szabad kihagyni Kölcsey és

Arany János munkásságát. Mindkét író
életműve adott annyit a Tiszántúl iro-
dalmi arculatának kialakításához, ami-
vel megérdemelték volna, hogy felve-
gyék őket a kötetbe. A Tiszántúl múlt-
jából Tóth Árpádot elsősorban, mint
lírikust tartjuk számon. Helyes lett
volna az egyébként érdekes és eddig
ismeretlen prózai művek egyike helyett
vagy azok mellé legalább egy szép Tóth
Árpád-verset adni.

A kötet második, nagyobbik fele a
Tiszántúl jelen irodalmából ad egy kis
ízelítőt. A kötetnek ez a gazdagabb ré-
sze: a már kiforrott és országosan is-
mert íróktól a most indulókig mindenki
szerepel benne. E rész összeállítása mo-
zaikszerű, a különböző műfajhoz tar-
tozó, különböző tartalmú művek vegye-
sen szerepelnek benne. A szerkesztők
igényességét mutatja, hogy egy költőtől
inkább csak egy verset vesznek fel,
mintsem a színvonal rovására tegyenek
engedményeket. Vitatkozni lehetne ar-
ról, hogy egy ilyen jellegű gyűjtemény-
be helyes-e felvenni most készülő, te-
hát még változó művekből részlete-
ket, amelyeket még az író sem tart
véglegesen késznek. A múlt íróinak be-
mutatása a szemelvények mellé írt, vi-
szonylag hosszabb ismertetésekben tör-
ténik. A jelen íróinak bemutatását a
kötet végén lévő jegyzetekben találjuk.
Ez a bemutatás azonban nem mindig
sikerül, mert sematikus, aránytalan is:
a legfiatalabb írók szinte ugyanannyi
helyet kapnak, mint a legidősebbek,
akik már nagyobb irodalmi munkás-
ságra tekinthetnek vissza.

A szerkesztők — Durkó Mátyás és
Kiss Tamás — egészében jó munkát vé-
geztek. Célkitűzésüket megvalósították:
gazdag képet adtak egy táj múlt és je-
len irodalmának terméséből. Hogy eb-
ben az antológiában a fiatal írók ilyen
szép számmal szerepelhetnek, abban
része van az írószövetség helyi csoport-
jának is. Ha továbbra is megfelelő ne-
velő, irányító munkával segítik a fiatal
írókat, még szép és egész irodalmunk
számára értékes alkotások születhetnek,
s az antológiát debreceni-tiszántúli írók
önálló műveinek sora követheti.
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