
Lenne egy javaslatom 

Kezdetben, a dicső szocializmus évtizedeiben a főszerkesztők, vagy az igazgatók, de leginkább a 
párttitkárok megmondták, hogy a szocialista író mit, miről és hogyan írjon.  Az irótáborban is erről 
szólt az AGY. Alkotók Gyűlése. S miután vége lett, az alkotók hahotázva dőltek ki a teremből. 
Dokumentum van róla, egyszer lefényképeztem ezt a szívderítő jelenetet. Aztán ilyen-olyan váltások 
következtek, de nem feledjük, az írók azért jöttek a Tisza-partra, hogy valahol, poloskák, ügyeletes 
fülek nélkül megbeszélhessék ügyes-bajos dolgaikat. A Tisza-partot azért mégsem lehet 
bemikrofonozni. Nyilván tévedtek, de lényegtelen. Jöttek a változások, már nem a párttitkárok  
mondták meg, hogy az írók mit, miről s hogyan írjanak. Az írótábor élte évente néhány napos életét, 
mint a tiszavirág. S egyszercsak a nemzetiek vették át az irányítást.  Szép volt, jó volt, mindenki 
egyetértett mindenkivel, de ismét jött a váltás, hogyan, miért, ne firtassuk s itt van most ez a 
fiatalokból álló farágó nemzedék, Faragó Kornélia tanárnő után szabadon s néhány idősebb íróféle. 
Ismét mindenki egyetért mindenkivel, esetleg aki mégsem, az hallgat. Pedig ha tudná (lehet, hogy 
tudja is), miféle hangos csaták folytak itt a több évtizedes szocialista éra alatt. Amikor még bőven volt 
mindenféle itóka, pálinka, sör, bor, na jó, Knjaz Miloš is, csak úgy szabad prédaként előkészítve. 
Illedelmesebb időkben legjeljebb kávéscsészékből itták az írók, költők, szerkesztők, főszerkesztők, 
igazgatók és vezérigazgatók, párttitkárok és besúgók a pálinkát. Ami aztán, persze, megoldotta a 
nyelvet és az írók, költők gátlástalanul megmondták egymásról s egymás műveiről a véleményüket. 
Lehet hogy a belügy éppen ezért terítette meg az asztalt, ki tudja. Olyan beszélgetések, viták, 
egymásnak feszülések zajlottak itt le, hogy öröm volt hallgatni. Már az ügyeletes fülekre sem volt 
szükség olykor. S miután az írók, költők egymás torkának ugrottak akár, jelképesen mondva, persze, 
lelöttyintettek még ezt azt s egymást átkarolva mentek aludni. Bada Pista amikor a vajdasági írók 
arcképcsarnokát állítota össze, azt mondta, hogy író az, akinek legalább egy könyve megjelent. 
Szóval,  lenne egy javaslatom: ezentúl meg kellene hívni minden írót, költőt valamennyi 
szekértáborból és fölpezsdülne itt az élet. Nincs annál szebb, mint amikor két író vitatkozik. Illetve 
van: amikor három, négy, sőt több író feszül egymásnak. Kérdés, ki biztosítaná most azt a sok 
nyelvoldó nedüt? És ne feledjük Bogdán József intelmét: Túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy ne legyünk 
itt. Túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy ne tartsunk össze. Igaz, ez már nem humor, de ebben sem 
ismerek tréfát 

 

 

 

 


