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Kávéházi öregelvtárs
Volt egy találkozó a Magyar írószö-

vetség budapesti székházában, melyen
a Marosvásárhelyen megjelenő Látó
című szépirodalmi folyóirat mutatko-
zott be, az érdeklődők elcseveghettek a
szerkesztőség néhány tagjával. Semmi
bajom a Látóval, az ide látogatott mun-
katársai közül (Farkas Árpád, Gálfalvi
György, Kovács András Ferenc stb.)
többet tisztelek, sőt, némelyikük ba-
rátom is volt. Ám a bevezető beszélyt
tartó főszerkesztő-helyettes, János-
házy György, mint emészthetetlen fa-
lat forog a gyomromban azóta is, pedig
eltelt egy év, hogy volt szerencsém
látni és hallgatni. Hallgattam kiselőa-
dása után is, nem akartam ünneprontó
lenni, pedig nagyon ágaskodott ben-
nem a tiltakozás a hamiskodás ellen.

A Látó elődjéről, az Igaz szóról
értekezett a szónok, melyet - mint
mondta - „bizonyos okokért ma már
nem szívesen emlegetünk, bár sok
szempontból tulajdonképpen nem kel-
lene szégyenkeznünk érte". Naná, gon-
doltam, hisz annak a lapnak is ő volt a
főszerkesztő-helyettese... De miért ne
emlegetné szívesen, ha egyszer nem
szégyelli? íme: „Tehát ez egy irodalmi
lap volt elég sokáig. Egészen addig,
ugye, amíg a romániai politikai viszo-
nyok arra nem kényszerítették a lapot,
hogy egyfelől a terjedelmét szűkítse,
ugyanakkor másfelől, elég ellentmon-
dásos helyzet, a leszűkített terjedelem-
ben egyre szűkítse az irodalmat, és
egyre több teret juttasson olyan szent-
szövegeknek, amelyek azután, főleg az
utóbbi esztendőkben, sajnos ki is szorí-
tották egyre nagyobb mértékben az
írókat a lapból, és egyre több helyet
biztosítottak olyan szerzőknek, akik-
nek tulajdonképpen semmi joguk nem
volt ahhoz, hogy egy irodalmi lapban
szerepeljenek, és normális körülmé-
nyek között nem is lett volna szabad
szerepelniük, főleg ideológusok és az-
után a napi politikai szükségeleteket, a
napi kötelező ujjongást megéneklő
költemények szerzői... Tegyük hozzá
az igazság kedvéért, és hogy tulajdon-
képpen mentsem a mi saját romániai
magyar költőinket, ezeket a zengzemé-
nyeket általában románból fordítottuk
a cenzúrának nem nagy örömére...,
magyar szerzőkből ezeket a művecské-
ket nemigen lehetett kiverni"... Nyolc-
vanhét nyaráig romániai magyar író-
ként Marosvásárhelyen éltem, egészen

közelről ismertem az Igaz szót, annak
szerkesztői gárdáját, munkastílusát.
Kisebb gondom az, hogy nem igaz,
amit a főszerkesztő-helyettességét át-
mentő (már rég túl a nyugdíjkorhatá-
ron) Jánosházy állít a magyar szerzők
„mentségére", hisz sokból, túlságosan
is sokukból ki lehetett vagy ki sem
kellett verni a dicshimnuszokat. A na-
gyobb bajom, hogy pontosan az a Já-
nosházy György verte ki, és erőltette
be a lapba, aki most úgy anekdotázik
az egészről, mintha nem ő lett volna a
főkovásza, és mintha elfeledkezne ar-
ról, hogy éppenséggel ő volt az első
számú cenzor.

Mégis, mintha valami felrémlett
volna, mert így folytatja: „Dehát Iste-
nem, ezek voltak az objekü'v (?) körül-
mények, és ezekhez kellett alkalmaz-
kondunk. Sajnos, ha már itt van az
igazság órája, azt is meg kell monda-
nunk, hogy nemcsak alkalmazkodtunk,
hanem néhai főszerkesztőnk, Hajdú
Győző, ahogy mondani szokás, erre
még mindig rá is dobott egy-két-há-
rom lapáttal, úgyhogy bizony, sokszo-
ros keserűségünk és tiltakozásaink el-
lenére, bizony néha a lap többet is tett
ebben a vonatkozásban, mint amennyit
feltétlenül tennie kellett volna. Ennek a
bevallásával tartozunk az igazságnak."
És bizony, adósa is marad Jánosházy
György annak a bizonyos igazságnak.
Valahogy így kerekíthette volna ki az
önkritikát, ha már számára is eljött
volna az igazság órája: És én, mint
Hajdú Győző helyettese, aki a főnök
gyakori és elhúzódó távolléte miatt
gyakorlatilag magam főszerkesztettem
az Igaz szót, tulajdonképpen én voltam
az ideológiai főügyeles, naponta átjár-
tam a megyei pártbizottságra, hogy
mindig „a vonalon" legyek, és nehogy
valami hibát elkövessek, hát én is rátet-
tem még négy-öt-hat lapáttal arra,
amit feltétlenül elvártak tőlünk.

Az utódlapról, a Látóról nem lehet
túl sok elképzelése a - jelek szerint -
mindenkori főszerkesztő-helyettes-
nek, sajnálja, hogy „káderszempontból
leszűkültünk" (nem eléggé). Van, biz-
tosan tudom, hogy van számos fiatal,
tehetséges és makulátlan ember, akiket
- mint oly sokfelé e rendszerváltásos
világban - még mindig nem engednek
közel a tűzhöz mindenféle háziak, akik
mintha csak formailag tudnának válto-
zásokat elképzelni. Mondta is: „Mi

most szándékosan egy szerényebb for-
mát választottunk..., valójában nem
akartuk még formájában sem azt a
lapot folytatni".

„Sajnos van egy ellentmondás" -
hangzik a megdöbbentő közlés. „Meg-
született ez a lap, új körülmények...,
kikoptak azok a nemkívánatos álszer-
zők, akik a lapnak mind nagyobb ré-
szét írták, néha előfordult, hogy felét,
sőt, egy úgynevezett ünnepi számot
teljes egészében. He-he, attól lett ün-
nepi, hogy ezek az álszerzők írták.
He-he..., nos hát ezek kikoptak, és ez
nagyon örvendetes... Dehát ugyanak-
kor azok a szerzők, akiknek a kéziratai
azelőtt megtöltötték az összes szer-
kesztőségi fiókokat, és sajnos, sokszor
hónapokat voltak kénytelenek várni,
ezek a szerzők sajnos, közben hát on-
nan eljöttek, ugye, többnyire ide jöttek
át, he-he..., most ugye itt van egy
irodalmi lap, a Látó, amelyet hát keve-
sebb szerzőnek kell megírnia"...

Tulajdonképpen ez a sajnálkozás
fájt a legjobban. Mit bánom én, ha még
évtizedekig ül abban a székben, mely-
lyel erőszakosan összenőtt! Nem érde-
kes, már-már szokványos a köpönyeg-
forgatás, az ideológiai és egyéb amné-
zia. Még mosolyogni is tudnék ezen az
irodalmi kávéházi „öregelvtársas" bo-
hóckodáson. (Ne haragudjon, lehetet-
len öregurat írnom az ön esetében, hisz
mint alapszervezeti párttitkárt, emléke-
zetem már így őrzi meg, mint mélysé-
gesen elkötelezett kommunistát.)

De ne sajnálja már eljövetelünket
olyan, aki történetesen egyik okozója
volt az elvándorlásnak. Engem és né-
hány sorstársamat Ön „koptatott ki"
onnan, Jánosházy elvtárs, a mellőzés-
sel, a „harcos szembefordulásával", az-
zal, hogy beállt az ellenünk felszólalók
kórusába akkor, amikor ezt várták el.
Amikor negyedik kötetem megjelené-
se után engem eltiltottak az írástól
(ahogy mondani volt szokás: indexre
kerültem), kísérletképpen még Hajdú
Győző is kért tőlem kéziratot (nem
akarom én őt védeni, Isten ments!), de
Ön mások jelenlétében még csak nem
is fogadta a köszönésem, nehogy meg-
róják érte...

Ne könnyezzen hát miattam, és en-
gedje még, hogy én sajnáljam Önt. De
őszintén!...


