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Kántor Lajos

A nyitás stratégiája

Domokos Géza 2007-ben lezárult életpályá-
ja, életműve – mindenekelőtt a Kriterion 
igazgatójaként végzett művelődéstörténeti 

jelentőségű munkássága – egyike a legtanulságosab-
baknak a 20. századi Erdély történetében. A Domo-
kos Géza kockázatai című készülő könyv egyik alap-
fejezetét kapja itt kézhez az Irodalmi Jelen olvasója.

1980-ban tízéves lett a Kriterion. A Korunk évkezdő 
duplaszámában megjelent egy köszöntő szerkesztősé-
gi szöveg (Gáll Ernőt gyanítom a fogalmazás mögött). 
Domokos Géza január 11-én írt hosszú levelének ele-
jén biztosan nem erre utal, hiszen akkoriban még egy 
szimpla Korunk-szám sem jött ki a nyomdából a hó-
nap közepe, de inkább vége előtt, sokszor a következő 
elején. Géza szerkesztői magatartását, emberi tartását 
és barátságunk természetét ez a gyors válasz egyszerre 
jellemzi (nem rövidítem hát le).

1980. I. 11.
Kedves Lajoskám!
Köszönöm újévi jókívánságaidat és hálás vagyok 

munkatársaim nevében is, a Kriterion tevékenysé-
géről írott elismerő soraidért. Azon kevesek közé 
tartozol, akik ismerik nemcsak az eredményt, de a 
hozzá vezető utat is. Az elmúlt tíz év alatt számos jó 
ügynek voltál kezdeményezője, fő teherhúzója – a 
te, igen találó szavad –, józan értékelője.

Ami sok felé nyitott munkád elismerését és hono-
rálását illeti (a pecuniáris oldalát is beleértve), nem 
is szólva a külföldi utazásokról, értem célzásodat, 
megértem sztoikusan visszafogott neheztelésedet. 
Ehhez csak annyit, hogy ami ránk tartozik – köny-
veid szerzői díjára gondolok – az elmúlt két évben, 
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de különösen tavaly, mindenkinek nagyon gyengén 
fizettünk. Még így is csak úgy tudtuk elszámolni az 
utolsó könyvek honoráriumát, hogy kb. 200 ezer 
lejt az 1980-as alapból vettünk el.

S most röviden a december 30-i leveledben felve-
tett kérdésekről.

1) Sajnálom, hogy a Kántor–Láng román kiadására 
vonatkozó kifogásaimat többrendbeli beszélgetésünk 
után sem sikerült, úgy látszik, világosan megfogalmaz-
nom. Meggyőződésem, hogy a román közönségnek 
nem ilyen koncepciójú szintézisre van szüksége a ro-
mániai magyar irodalomról. A „Biblioteca Kriterion” 
közel tíz évi gondozásának a tapasztalatából tudom: 
a román szakma és közönség nem ismeri irodalmunk 
előzményeit, útját, sajátosságait. Egyelőre képtelen 
beintegrálni nemzeti és egyetemes kultúrélményeibe 
a prózánkra, költészetünkre, dráma- és irodalomtör-
téneti írásunkra jellemző jegyeket és információkat. 
Ezért olyan munkára van szükség, amely nem eredeti 
(a ti könyvetek esetében – műközpontú) elemzésével 
és nem kritikai szemléletével tűnik ki –, hanem – ez 
szilárd meggyőződésem – olyan összefoglalást sürget 
az idő, amely eligazítást, minél több adatot nyújt és a 
valóságos, tehát nem konjunkturális kapcsolódások-
hoz igazodva, a közös vagy legalább hasonló vonáso-
kat mutató román és európai irányzatok, iskolák, stí-
luseszmények vonulatába állítja a romániai magyar 
irodalmat.

Mondtam neked, hogy bent van a kiadóban a 
Nicolae Balotă 500 oldalas tanulmánykötete íróink-
ról és a napokban megkapjuk Scridon irodalomtör-
ténetének a kéziratát. Légy nyugodt: velük szemben 
is nagyon igényesek és célratörők leszünk. Itt nem le-
het szó sem tekintélyelvről, sem barátságról. Túl ko-
moly a dolog ahhoz, hogy engedményeket tegyünk.

Ha a Dacia úgy dönt, hogy kiadja könyvetek ro-
mán változatát – a műfordító iránti kötelezettsége 
így követeli meg – ám legyen. De mi nem térhe-
tünk el alaposan átgondolt, a mai román közönség 
és irodalmunk érdekeinek ismeretében kidolgozott 
programunktól. 
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A többi javaslatodat (színháztörténet, Móricz-
könyv) a napokban megbeszéljük és – elfogadjuk. A 
Szabédy[!]–Nagy Albert tanulmány célja, irányu-
lása, bevallom, még mindig rejtély előttem, nem 
nyilatkozhatom.

Botár Emma nem jött vissza kéthetes (jól megér-
demelt) év végi vakációjáról. Megsürgetem az Er-
zsikének adandó választ.

Az utolsó ügy: nem hiszem, hogy a Korunk Galé-
ria 150. kiállítása alkalmából valamit közösen ki-
hozhatnánk. Ha semmi nem jön közbe, idén indul 
új képzőművészeti sorozatunk, a Kriterion-Galéria. 
Többet egyelőre nem vállalhatunk.

Nagyjából ez lett volna. Még csak annyit, hogy 
azt írod: változatlan baráti szeretettel. Mi ez? Mitől 
kellett volna megváltoznod? Annyira sértődős vagy 
hiú lennél, hogy nem vennéd észre, menyire becsül-
lek és szeretlek, még ha szóban és írásban nem is 
mondom egyfolytában? Férfimunkára ítélt férfiak 
vagyunk, Lajoska. Értenünk kell a kevés szóból. De 
még a szótlanságból is.

Ölellek,
Domokos Géza

Arról nincs értesülésem, hogyan fogadta Géza az 
1980. január–februári Korunk-számot (amelyben biz-
tosan nem a legérdekesebb a kissé protokolláris, bár 
feltétlenül elismerő intézményköszöntés). Következés-
képp arról sem tudok, hogy a terjedelmes-tartalmas, 
„Ifjúság, jövő, távlatok” összeállítás rovatokba került 
írásai közt fölfedezte-e az én jegyzetemet (Harcok, cse-
tepaték, illúziók) – hiszen én sem találtam rá a 2010-es 
„négykezesem”, a Barátom a malomban anyaggyűjté-
sekor, holott hivatkozom Forrás-központú eszmefutta-
tásomban Csiki Lacira, régi „Kesztyű”-vitánkra. (Csiki 
még a Kriterion megbecsült, Géza által szeretett szer-
kesztője volt – előbb Bukarestben, majd a kolozsvári fi-
ókszerkesztőségben.) Már csak saját feledékenységem 
miatt is idézek belőle, úgy gondolva, hogy némely meg-
állapításai hozzáolvashatók Domokos Géza történeté-
hez, a sajátunké (az első Forrásé) mellett. 
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A pár évvel korábban erős vitát kavart „meszesgödör”-
szemléletre utalva írom: „…harcaink elején – és ez való-
színűleg így természetes – mi is inkább azt tudtuk, hogy 
mi ellen küzdünk (a »hullafoltok« mindig szembetű-
nőbbek). A történelmi meghatározottságok, érdemek 
és hibák-bűnök »a harc hevében« többnyire szemé-
lyek és korosztályok javára vagy terhére íratnak, s csak 
később higgad le az ember – a »nemzedéki szempon-
tú« irodalomtörténész is –, és próbálja a történteket, 
a magatartásokat beágyazni a korba. Ami viszont nem 
jelenti, hogy most már tagadja a nemzedékek s benne 
a meghatározó egyéniségek felelősségét. Változatlanul 
az a meggyőződésem ugyanis, hogy mindannyian fe-
lelősek vagyunk a történelemért, amelyet felnőttként 
értünk meg, nem háríthatjuk át ezt a felelősséget sze-
mélytelenített intézményekre.” Minthogy pedig 1980 
elején még olyan viszonyban voltam lapom főszerkesz-
tő-helyettesével, Rácz Győzővel, hogy nem kellett szé-
gyellnem (1971-es) irodalomtörténeti összefoglalásunk 
vitájában az ő értelmezésére is hivatkozni, saját meg-
győződésemként folytathattam: „…a történelmi súlyú 
érdemekkel kivívott tekintély nem csökkenti a hibák 
jelentőségét, ellenkezőleg… És ez a számbavétel foly-
tatható, mind a mai napig – akár a Forrás első és má-
sodik nemzedékéig, ne próbáljuk hát mi sem másokra 
átruházni saját felelősségünket. A nemzedéki illúziók 
visszatérő motívuma például: a tisztaság, szemben az 
előttünk jártak tévedéseivel vagy éppen beszennyezett-
ségével. Csakhogy újra és újra tudomásul kell vennünk, 
hogy nincsenek »bűntelen« nemzedékek (legfeljebb 
óvodás korukig maradnak ártatlanok): minden kor 
minden nemzedéke megoszlik egyszer, és kitermeli a 
maga szegénylegényeit s a maga megyei hajdúit. Ez vi-
szont korántsem jelentheti, hogy megpróbáljunk min-
dent összemosni, vagyis az »egység« jelszavával pró-
báljuk eltakarni a szakadékokat, egyformának láttatni 
bűnt és erényt.” (A korabeli olvasó vajon észrevette, 
hogy a „megyei hajdú” nyilván Hajdu Győzőre utalt?)

Az itt idézett szövegrészek – kortárs (irodalom-
történeti) felhangjuk ellenére – talán beiktathatók 
lettek volna a lapszám első részét meghatározó, Gáll 
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Ernő bevezetőjével indított, Aradi József által lebo-
nyolított ankétba; én azonban most nem akartam 
beszállni a vitába, közvetlenül. Pedig lett volna kivel 
vitatkoznom vagy egyetértenem, ha csak olyanokat 
nevezek meg a jelenlévők közül, mint Balogh Edgár, 
Tóth Sándor, Szőcs István, Szász János, a fiatalok 
képviseletében Cs. Gyimesi Éva, Molnár Gusztáv, 
Egyed Péter, Balla Zsófia. Balla Zsófi ilyeneket kér-
dezett: „Miért kell társadalmi-társadalompolitikai 
okokból metanyelvet használni? Miért utasítja el egy 
idősebb nemzedék az új nemzedék nyelvét? […] Mi-
ért gyanús az, aki meghalad? Miért lehet visszaélni 
a metanyelvvel? Miért nem bontható le a sajtó nyil-
vánossága előtt a kettő különbsége, a tudományos 
igényű nyelvé és azé, ami tényleg halandzsának mi-
nősülhet? Miért csak egy ilyen beszélgetésben? Más 
kérdés: miért defenzív az értelmiség?”

Itt szólalt meg a teremben addig hallgató Domokos 
Géza: „Az lenne jó, ha akadna közülünk valaki, aki 
megválaszolná Balla Zsófia kérdéseit.” Rácz Győző 
szerint ehhez még két óra kellene, Szász szerint tíz 
év. Gáll Ernő a folytatásra tette le voksát, kijelentve, 
hogy megérné az időráfordítás. És következzék innen 
egy hosszú okfejtés, a Korunkból. („A többszólamú-
ságnak legyen felelős emberi hangja” alfejezet-címet 
Aradi adta, a szerkesztés során.)

Domokos Géza: Nem hiszem, hogy idő kérdése, és 
kétlem, hogy valaki megválaszolhatná. De ha meg 
is válaszolná, túl öreg vagyok ahhoz, hogy higgyek 
a romantikus közhelyben, miszerint ha egy igaz-
ságot egyszer kimondtak, már győzött is. Mint a 
gyakorlat embere, engem azok az igazságok érde-
kelnek, melyek cselekvéshez segítenek. Valaminek 
az elindításához és sikeres, de legalább félsikeres 
befejezéséhez. Elnézést kérek, ha felszólalásom elüt 
eddigi beszélgetésünk jobbára elméleti jellegétől.

Meglepett, hogy többen is vonakodtak kimonda-
ni vagy próbálták elsimítani a nemzedéki ellentétek 
problémáját. Persze hogy van ilyen. Már utaltak rá, 
hogy megvan a biológiai magyarázata, de ami még 
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ennél is lényegesebb: a társadalmi élmények külön-
bözőségéből, az önmegvalósítási esélyek másságá-
ból fakadó közérzeti oka. Miben látom én a dolog 
bonyolultságát? 

Elsősorban abban, hogy nemzetiségi intézménye-
ink — egy-két kivétellel — befagytak. Nem járja át 
őket a fiatalítás friss levegője. Egyed Péter utalt rá — s 
én alátámasztom állítását —, hogy mennyivel jobb a 
helyzet a román szellemi életben. Húsz éve dolgozom 
a Scînteia-házban. Tanúja lehettem sok új szerkesztő-
ség megszületésének, a meglévők szakadatlan módo-
sulásának-változásának, újságíró-generációk, kis- és 
nagyemberek menésének, jövésének, előre- vagy hát-
ralépésének. Csak a mi lapjainknál nemigen válto-
zott a helyzet. A román kollégák elmennek egyetemi 
tanárnak, állami vagy pártfunkcionáriusnak, diplo-
matának, miniszternek. Vagy lebuknak. Nemzetiségi 
ember nem egykönnyen bukik le…

Gáll Ernő: De akkor alaposan! 
Domokos Géza: De akkor nagyon! Ha tíz esztendő-

vel ezelőtt a tévé magyar szerkesztőségének, A Hét-
nek és a Kriterionnak a létrehozásakor valóságos 
munkahelyi boomról beszélhettünk Bukarestben, ma 
úgyszólván „táblás ház” van mindenütt. Minden hely 
foglalt. A vidéken megjelenő művelődési lapoknál az 
utóbbi évtizedben csak elhalálozás, elegáns vagy ke-
vésbé elegáns lelépés, nyugdíjazás után ürült hely. Ha 
kimutatás készülne nemzetiségi intézményeink veze-
tőinek funkcióban eltöltött éveiről s a munkaközössé-
gek átlagéletkoráról, nagyon elcsodálkoznánk… Hogy 
Egyed Péter például ott van, ahol van, s nem lehet 
neki itt Kolozsváron a képzettségének és tehetségének 
megfelelő munkahelyet biztosítani — szimptomatikus 
jelenség. Mindez kihat most induló irodalmáraink, fi-
atal kutatóink közérzetére és a munkakedvére. Az új 
intézményi munkahelyek teremtése döntő problémája 
szellemi életünknek. Meg kell találnunk a módját an-
nak, hogy ezt kellő súllyal elmondhassuk, és a jelenlegi 
helyzeten változtatni lehessen. 

Gondoljuk csak el: amikor Szabó Dezső közzé akarta 
tenni mondandóját — most ne minősítsük ezt a mon-
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dandót —, kiadta saját költségén a Füzeteit; Bródy 
Sándor megjelentette a Fehér könyveket; Németh 
László a harmincas években a Tanút. Erdélyben, 
ahogy az első világháború utáni új írónemzedék je-
lentkezett, kezdetét vette az Erdélyi Fiatalok mozgal-
ma, és napvilágot látott a Tizenegyek antológiája. 
Megértem, hogy a mostani fiatalok kétségbe vannak 
esve; úgy érzik, egy csomó mindent, fontosat, lénye-
geset nem tudnak elmondani, közölni. Félnek, hogy 
mire odajutnak, hogy elmondhassák — bábáskodás 
nélkül mondhassák el! —, már nem lesz érdekes, s 
mások lesznek ők maguk is. Azt szeretnék, hogy ami 
most van bennük, az jelenhessen meg, saját szerkesz-
tői koncepcióban. Nem áltatom magam, tudom: jelen 
pillanatban új lap vagy folyóirat létrehozása irreális 
óhaj. Megoldást az ifjúsági mellékletek kiadásában 
látok. De ne mi, a „művelődési hatalom" mostani gya-
korlói szerkesszük vagy „irányítsuk” azokat, hanem 
ők, szocialista társadalmunk fiatal alkotó erői, a jövő 
letéteményesei. Akik közlésre vágynak, s azt szeret-
nék, hogy a bizalom légkörében irodalompolitikát, 
kultúrpolitikát csináljanak. Nem az a probléma, hogy 
a melléklet külön jelenik-e meg, vagy bekerül a lap-
testbe. A lényeg szerintem: ki szerkeszti. Erre kellene 
megoldást találnunk, s az Utunk, a Korunk — az Igaz 
Szó, az Ifjúmunkás, az Igazság tapasztalatát is figye-
lembe véve — sokat tehetne e tekintetben. Szóba került 
az Echinox, s azonnal elhangzott az ellenérv: milyen 
nyilvánossága van az Echinoxnak? Ami igaz is. 

Sejtem, hogy Molnár Gusztáv mit szeretne megtud-
ni abból az időszakból, melynek a kutatását javasolja. 
Biztosan sok a ma is érvényes tanulsága annak a kor-
nak. Mégis, a folytonosság újrakötését elsősorban a 
jövőhöz igazítanám. A tennivalókhoz. Vegyük például 
kultúránk, irodalmunk kapcsolatát a munkásosztály-
lyal — a korszerű marxizmus ideszámítja a mérnökö-
ket, technikusokat is —, amely számban és társadalmi 
szerep tekintetében rohamosan növekszik. Nem lehe-
tünk elégedettek a jelenlegi helyzettel. Aligha volt idő, 
amikor a magát elkötelezettnek valló művészi alkotás, 
kulturális intézményeink rendszere annyira laza kap-
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csolatban állt volna a romániai magyar munkással, 
mint ma. Tudom, hogy ez súlyos kijelentés, de állítom: 
így van! Gondolok a munkásemberre mint az iroda-
lom és művészi alkotás alanyára, de az is gondom, 
hogy mi foglalkoztatja őt. Hogyan viszonyul nemze-
tiségéhez, anyanyelvéhez? Hogyan vélekedik rólunk, 
művelődési munkánkról? Az a benyomásom, hogy a 
televízión, s részben a színházakon kívül, semmilyen 
más formában — beleértve a könyvkiadást is — nem 
találkozik rendszeresen, nincs eszméltető kölcsönvi-
szonyban nemzetiségi kultúrájával. Tisztában vagyok 
vele, sok ága-boga van a kérdésnek. Egyik, s talán 
nem is legkisebb, a mi tehetetlenségünk és képzelő-
erő-hiányunk. És ne haragudjon meg senki rám, ha 
kimondom: ifjú költőinket és prózaíróinkat — tisztelet 
a kivételnek — mintha nem is foglalkoztatná a kérdés. 
Amiről írnak, és főleg ahogyan írnak, nem sok jót ígér 
ez irányban. Nem szeretném, ha félreértenének: jó, 
hogy van neo-avantgarde, ezoterikus költészetünk és 
a magunkfajta bonyolult vagy álbonyolult emberek 
„belső történéseire" figyelő prózánk. Van immáron 
metanyelvünk is. De ha csak ez lenne — pedig a ten-
dencia ilyen irányú —, az sem lenne jó. 

Aztán itt vannak az iskolák. Olvastam A Hét év-
könyvében a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztérium 
igazgatójának a tanulmányát. Megdöbbenéssel vet-
tem tudomásul, hogy az 1977—1978-as tanév több 
mint 180 000 főiskolai hallgatójából 7497 a magyar 
nemzetiségű diák. Ha jól számoltam, 4,15 százalék. 
Megdöbbenéssel, mondom, mert az arány, az ország 
magyar összlakosságát (7,9 százalék) figyelembe 
véve, szembeszökően alacsony. De ennyi nem elég. 
Mint ahogy a sérelmes duzzogással sem megyünk 
semmire. Meg kell vizsgálni a jelenség okait. Biztos 
vagyok benne, hogy az ismert vagy feltételezett oko-
kon kívül szó van itt tanulóink hiányos felkészültsé-
géről, nem kielégítő román nyelvtudásáról, számos 
középiskolánk gyenge színvonaláról is. Amiért, már 
megbocsásson a világ, mi is felelősek vagyunk. 

Ezzel összefüggésben, érintem csupán a sokszor 
emlegetett szakmaiság problémáját. Az elmúlt évti-
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zedben sok értekezletet tartott a Kriterion különbö-
ző szakterületek embereivel, könyveink olvasóival. 
Ott világosan megfogalmazódott, hogy mire vár 
az illető tudományos diszciplína, mit kér a közön-
ség. Kiderült, hogy kevés olyan szakírónk van, aki a 
sürgetett munkákat jól, korszerűen, a magyar szak-
nyelv mai színvonalán meg tudja írni. És ami még 
meggondolkoztatóbb, alig akad közöttük fiatal, va-
gyis 30-40 éves szakember. Hol a hiba? Legalább 
mérjük fel a helyzetet, keressük meg a magyaráza-
tát. Csak a tény konstatálásával, „honfiborúval” e 
téren sem jutunk messzire. 

Vagy: ki tudná megmondani: milyen fiatal értel-
miségünk idegennyelv tudása? 

Íme, csak néhány kérdés, amit nemzetiségünk jö-
vője szempontjából égetően fontosnak tartok. 

Ha mindezt és szellemi életünk sok más dolgát-ba-
ját végiggondoljuk, feltétlenül el kell jutnunk a Gáll 
Ernő bevezetőjében említett minőségi igényhez. Köz-
bevetőleg: nem tudom, miért ne lehetne az emberi, 
állampolgári, nemzetiségi méltóságnak is minősé-
ge? Rá kell jönnünk az itt is megfogalmazott korpa-
rancsra, arra tudniillik, hogy nekünk, nemzedékek 
és szakmák képviselőinek — az olykor elkerülhetetlen 
összeütközéseken túl — kommunikálnunk kell egy-
mással. Ha nem is egész nemzetiségi közösségünkkel 
— már csak azért sem, mert egy csomó dolog, amiről 
itt vita folyt, nem is érdekli az egész közösséget —, de 
legalább azokkal, akik akár az anyagi, akár a szel-
lemi javak létrehozásánál nemzetiségünket képvise-
lik, gondjait megfogalmazzák, művelődési és erkölcsi 
gyarapodásán munkálkodnak. 

Befejezésül fiatal esszéíróink és a Kriterion kap-
csolatáról. Annak idején örültünk, hogy kiadhat-
tuk a Szövegek és körülmények című gyűjteményt. 
Tudtuk és nyilvánosan is megfogalmaztuk, hogy 
vele valami új kezdődik kultúránkban. Az öt szerző 
közül azóta négy saját kötettel jelentkezett a Forrás-
sorozatban. Bizalommal várjuk a további szövege-
ket, és reméljük, meglesznek hozzá a körülmények 
is. Egy kikötéssel élünk csupán, hogy ezeknek a szö-
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vegeknek szocialista és nemzetiségi valóságunkban 
gyökerező célja is legyen. És arra is gondoljanak a 
kéziratok szerzői — s az eljövendő mellékletek szer-
kesztői! —, hogy többszólamúságuknak meglegyen 
az igazi, a felelős emberi hangja. És legyenek an-
nak meghallói. Enélkül értelmetlenné válik minden. 
Meddővé silányul a legragyogóbb tehetség, zsákut-
cába kerül a legtisztább szándék is. 

A Kriterion-igazgató, a művelődéspolitikus, a poli-
tikus Domokos Géza igazi stratégaként mutatkozott 
meg itt, bízva abban, hogy Romániában a magyarság 
számára van jövő. (Egyébként a Korunk-szám egésze 
ezt sugallta, múltat-jelent faggató igényes szövegek 
egész sorával.) Ebből a hitből, meggyőződésből szüle-
tett az a kezdeményezés is, ugyancsak 1980-ban, hogy 
a Gyergyószárhegyen már bejáratott nyári képzőmű-
vészeti (és népművészeket is összegyűjtő) táborozás 
mintájára, helyszínére hívjuk össze a romániai magyar 
írókat, beszéljük meg közös dolgainkat. Az Igevárban 
Domokos Géza úgy emlékezik vissza, hogy a szárhe-
gyi Kriterion Írótábor ötletét egy velem folytatott ko-
lozsvári beszélgetés adta. „Mindkettőnket az az óhaj 
vezérelt, hogy találjunk módot egy írótársadalmunk 
atomizálása elleni fellépésre. A marosvécsi találkozók 
mintájára, próbáljuk meg íróink közösségbe szervezé-
sét, a szakmai szolidaritás igényének a felébresztését, 
a nemzedékek közötti közvetlen ismeretség és egyen-
lő párbeszéd kultiválását. […] És a Kántor Lajossal 
történt beszélgetés után fokozatosan megkezdődött 
az első írói táborozás előkészítése. Kántor és Zöld 
Lajos között megegyezés született: a rendezvényre a 
gyergyószárhegyi alkotótáborban, vagyis a volt Fe-
renc-rendi kolostorban kerül sor, még a képzőművé-
szek szokásos nyári táborozása előtt, tehát legkésőbb 
június közepén.” (A kipontozott mondatokban Géza 
leírja, hogy őt ez a gondolat már régtől foglalkoztatta, 
egy marosvécsi kiruccanásától kezdve.)

Az én emlékezetem s a Domokos Géza könyvében 
olvasható kezdet tekintetében csak annyi az eltérés, 
hogy először Zöld Lajival beszélgetve vetettem föl, mi-
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ért nem rendezünk az íróknak is ilyen (jó!) táborozáso-
kat; és mindjárt egyetértettünk abban – s ebben Zöld 
Lajos, Domokos egykori riportere az Ifjúmunkásnál 
volt az ötletadó –, hogy egy ilyen tervet megvalósítani 
Domokos Gézával lehet. Ami tökéletesen be is igazo-
lódott. Az igevári múltidézés szerint: „Én kijártam az 
Írószövetségnél, hogy az Irodalmi Alap állja az írók 
utazásának és étkeztetésének a kiadásait. Közöltem 
ugyanakkor Walter Józseffel, a bukaresti KISZ köz-
pontban is megfordult, könyvszerető, értelmes em-
bernek ismert megyei propagandatitkárral, hogy mire 
készülünk, kértem, támogassák elképzelésünket.” A 
személyes kapcsolatokon, Domokos ismert tárgyaló-
képességén túl kellett még egy csavar a hivatalossá-
gok felé – amit aztán a résztvevők számára bronzba 
öntött „kapcsos könyv” (Dóczy Andrásnak „Joannes 
Kajoni” arcmásával és a szárhegyi kolostor meg a 
kastély reneszánsz motívumaival megformált plaszti-
kája) őrzött meg: románul és magyarul úgy tüntették 
fel, hogy Lăzarea, azaz Szárhegy a „Román–magyar 
és magyar–román fordítói napok”-nak ad otthont. 
A bronzlapok közé behelyezett papírlapokra már rá 
lehetett nyomtatni: „Tabăra de creaţie Lăzarea”, il-
letve „Szárhegyi alkotótábor”. A bronzkönyv hátsó 
borítóján kikaparhatatlanul megtaláljuk a résztvevők 
névsorát, pontosabban harminchét meghívott nevét, 
magyarokét, románokét (mert néhányan – így Sütő 
András, Szász János, a Domokos által vitaindítónak 
felkért Szőcs István – nem érkeztek meg).

Ami a gyergyószárhegyi Kriterion-táborban három 
nap alatt elhangzott (továbbra is a június 4–7. a hiteles 
dátum és nem A Hétben szerepeltetett, majd Zöld Lajos 
által 28 év múltán átvett jelzés, a 7–10.), az a követke-
ző hetekben-hónapokban a lapokban megjelent (a ro-
mán–magyar, magyar–román fordítói rész A Hétben, 
még júniusban, a harmadik napi szövegekkel a Korunk 
1980. szeptemberi számában) – ezt reprodukálja a Polis 
Könyvkiadó, Dávid Gyula és Zöld Lajos szerkesztésé-
ben (2008-ban, együttműködésben a gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Alkotóközponttal). A Szekér-
tábor a Szármány hegyén – az 1980-as úttörés jegy-
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zőkönyveit, dokumentumait, a visszaemlékezéseket 
megtoldva az 1990-es és 2000-es folytatással – hozzá-
férhető tájékoztatást ad az utókori olvasónak. A részle-
tekbe ne menjünk hát bele, ám a Domokos-pályakép 
szempontjából elengedhetetlen kiemelni néhány rész-
letet, főként D. G. zárszavából. Az Igevárban ezt ő nem 
tette meg, inkább a mi hozzászólásainkra (az Ágoston 
Vilmoséra, a Bodor Páléra, Molnár Gusztávéra, az 
enyémre, a Beke Györgyére és a Kányádiéra) utalt, idé-
zett belőlük, jelezve, hogy mi váltotta ki az illetékes-il-
letéktelenek felháborodását. De hát ő sem fogalmazott 
nagyon szelíden a helyzet és a hangulat összefoglalá-
sakor. Így kezdte: „Most, hogy véget ért az első szár-
hegyi Kriterion-írótábor, megpróbálok én is őszinte 
lenni, ahogyan Ti is azok voltatok. Köszönöm, hogy 
elfogadtátok a meghívást. Ezt azért mondom, mert 
elég sokan visszamondták, némelyek fontos okból ma-
radtak távol, de van, akinek kényelmesebb volt otthon 
maradnia. Nem tudom, hogyan vélekedtek magáról a 
vitáról, mennyi a reális az itt született javaslatokban, 
mit nyertünk a három nap tanácskozásaiból. De az biz-
tos, hogy ha nem is vagyunk mindenben elégedettek, 
leraktuk az alapját egy új vitafórumnak, ahol nyugod-
tan gondolkozhatunk, civilizáltan beszélgethetünk kö-
zös dolgainkról.” Ez a vitafórum pedig nem csupán az 
irodalomról szólt. „Újból beigazolódott, hogy a romá-
niai magyar irodalompolitika – akár akarjuk, akár nem 
– nemzetiségi politika is egyben. Van író, akinek ez a 
sajátosság megfelel, van, aki szűknek érzi, szeretné, ha 
az alkotás birodalma tágasabb lenne. […] Hitem szerint 
konkrét társadalmi, nemzetiségi viszonyainkat tekint-
ve a határ nem olyan éles.” (Több mint három évtized 
távolából nem tudom feloldani a szögletes zárójelbe 
tett három pontot. Így jelent meg a Korunkban, kö-
vetkezésképp így a kolozsvári–szárhegyi kötetben. Az 
oda-vissza leveleink, júniusból-júliusból összesen hár-
mat találok a Szabédi-házban, nem adnak eligazítást. 
Július 14-én Géza ennyit ír a szerkesztőségben Dávid 
Gyulától megkapott és általunk a szerzőknek, így Do-
mokos Gézának is továbbított gépirat-részről: „Ahogy 
kérted, postafordultával küldöm az átnézett szárhegyi 
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szöveget. Kérlek vezesd majd rá a korrektúrát, illetve 
a kiegészítést a nyomdai példányra vagy a spaltra.” – 
Cenzori közbeavatkozásról lett volna szó, és ezt jelez-
tük? Kevésbé hiszem, hogy Domokostól származna az 
utólagos kihagyás.)

Fontos, amit irodalom és közönség viszonyáról, 
az olvasókról Szárhegyen elmond. „Eleinte mi a 
Kriterionnál azon fáradoztunk, hogy olvasókat, könyv-
vásárlókat toborozzunk. És most, hogy bekövetkezett 
az olvasók számának impozáns növekedése, állandóan 
magyarázkodnunk kell a könyvhiány miatt. Ebből kö-
vetkezik, hogy megváltozott a Kriterion-rendezvények 
funkciója is. Most már tulajdonképpen nem is könyv-
propagandáról van szó, hanem író és olvasó közvetlen 
dialógusáról, ami van úgy, hogy szinte nemzetiségi 
rítussá válik.” A záróbeszéd kitér a vitában felmerült 
önkonzerválásra, a „változva-megmaradás program-
jára”. Ezen az egymás iránti felelősséget és „az önma-
gunk értéke iránti kötelezettséget” egyaránt érti. „El-
lentmondásoktól, veszedelmektől terhes időket élünk, 
és rendszerint csak akkor ébredünk tudatára szere-
pünknek, amikor valamiért – s itt most csak szubjek-
tív okokra utalok – cselekedeteinknek, életmódunk-
nak visszavonhatatlan következményei mutatkoznak. 
Ok a tehetség vagy egyenesen az élet pusztítására volt 
mindig. De ha most körülöttünk sűrűbb is a levegő, 
vigyázzunk, dolgozzunk, tegyük, mit tennünk kell, 
az elődeink által olyan jól megértett önfegyelem je-
gyében.” (Előzőleg Szilágyi Domokos halálához kap-
csolva beszélt felelősségünkről. Visszaemlékszem egy 
sepsiszentgyörgyi, jóval későbbi találkozásunkra Do-
mokos Gézával: valamilyen rendezvény után hozták 
a hírt Szisz szekus dossziéjának létezéséről, Szisz je-
lentéseiről. Gézával együtt valósággal rátámadtunk a 
hírhozóra, rágalomnak véltük az állítást.) Az utolsó, a 
tábor résztvevőitől való búcsúmondatokban a jövő évi 
Kriterion-tábor várható programjáról beszélt, arról, 
hogy a román–magyar kapcsolatok újabb vetületei 
mellett több időt kellene szentelni a romániai magyar 
irodalom, az alkotómunka, a nemzetiségi önismeret 
kérdéseinek. (Már előbb is szóvá tette, hogy „meg kell 
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próbálnunk ráhangolni a közönség készülékét a több-
felé nyitott problematikára, modernebb esztétikai ér-
tékek befogadására is.”)

Hát nem lett jövő évi Kriterion-tábor. Ugyan még 
1981 szeptemberében is reménykedtünk benne, leg-
alábbis erre enged következtetni a csíkszeredai napi-
lapban, a Hargitában szeptember 27-én megjelent 
interjú, amelyben Bálint András, az ifjú újságíró a 
Vallani és vállalni című Kriterion-kötet megjelenése 
alkalmából kérdez engem, a beszélgetés végén felté-
ve a kérdést: „Úgy tudom, készülődtök Szárhegyre?” 
Válaszom (indokolatlanul) magabiztos: „Igen, az iro-
dalomtörténet és az irodalomkritika kérdései kerül-
nek napirendre a szárhegyi találkozón. Jelen lesznek 
szépírók is, akiktől nem idegen ez a terület.” Nos, az 
engedélyt megadni, illetve a tiltást kimondani hiva-
tottaktól volt már nagyon idegen az újabb Kriterion-
tábor lehetősége.

A Korunk 1980. szeptemberi számának megjelené-
se után elszabadult a pokol. A tanácskozás harma-
dik napjának hozzászólásait közölni eleve bűnnek 
bizonyult, ezt tetőzte a dokumentumközlés elé írt 
főlaptesti publicisztikám: Szárhegy: jelképből fó-
rum. Utolsó bekezdésébe ezek a mondatok kerültek: 
„A szárhegyi első Kriterion-tábor tanulságai sokrétű-
ek és folyamatosak – mint amilyen az életünk, mint 
amilyenek közös és sajátos gondjaink. Más helyett 
senki sem cselekedhet – mint ahogy más helyett 
gondolkozni sem tudunk. A racionalizmus és irra-
cionalizmus, amelyről Domokos Géza annyi belső 
szenvedéllyel és meggyőző erővel beszélt, mindenütt 
megütközik. Mi sem vállalhatunk mást, mint hogy a 
racionalizmus oldalán tesszük továbbra is a magunk 
dolgát. Szárhegy szellemében – és a legjobb Korunk-
hagyományok szellemében.” (A hetekig tartó pártki-
vizsgálás során feltette Koppándi Sándor központi 
bizottsági aktivista a kérdést: mi az, hogy Szárhegy 
szelleme? Egy szellem létezik: a pártos szellem.)

Az Igevárban Domokos részletesen kitér a szárhe-
gyi táborozásunkat, a szövegek közlését követő bo-
szorkányüldözésre. Mert hát ez nem hetekig, hanem 
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évekig tartott, visszatérően jelen volt a Kriteriont és a 
Korunkot érintő hivatalos iratokban, belső jelentések-
ben és feljelentésekben. D. G. idéz egy 1983. október 
27-i beadványából, amely a szárhegyi találkozóra és a 
Korunk-beli közlésre is visszatér, ezekkel az informáci-
ókkal: „Megtudtam Suzana Gâdea elvtársnőtől, a Szo-
cialista Kultúra és Nevelés Tanácsának elnökétől – aki 
magyarázatot kért a Gyergyószárhegyen történtekről –, 
hogy az RKP szervezési osztálya kérte a tanácsot és az 
Oktatásügyi Minisztériumot: elemezze részletbe me-
nően a Korunk-összeállítás súlyos kijelentéseit és el-
hibázott ideológiai és politikai tételeit és javasoljanak 
egészen a munkaszerződés felbontásáig terjedő szank-
ciókat azok részére, akik lehetővé tették a szövegek köz-
readását.” (A két megtorlandó bűnelkövető: Gáll Ernő 
főszerkesztő és Kántor Lajos, az irodalmi szerkesztő; 
a főszerkesztő-helyettes Rácz Győző elhatárolódott az 
ügytől. Ehhez képest – a szekus dossziékban megfogal-
mazott vádak ismeretében különösen – szinte hihetet-
len, hogy Gáll Ernőt csak 1984-ben, nyugdíjazás címén 
távolították el a szerkesztőségből, az én „nacionalizmu-
som” időleges közlési letiltásokat eredményezett, de a 
következő években megtetőzött bűneim ellenére a Ko-
runk irodalmi szerkesztőjeként éltem meg az 1989. de-
cemberi rendszerváltást.)

Géza a Kriterion élén nem hagyta abba a harcot. 
Az Igevár tizenharmadik fejezetében, még mindig 
a szárhegyi Kriterion-tábor ügyéhez fűzve, közöl né-
hány sort a Dumitru Popescu főfő-pártembert meg-
szólító beadványából, amelyben aggodalmát fejezi ki 
a vizsgálat túlméretezettsége, a nagy számú appará-
tus mozgósítása, a túllicitálás miatt; ez „emlékeztetni 
kezd a letűnt időkre”. Domokos Géza alighanem jól 
számított, amikor bekalkulálta „Popescu Dumnezeu” 
(Popescu, az Atyaisten) hiúságát. („Meg voltam győ-
ződve: nem veszi jó néven, hogy a KB szervezési osz-
tálya beleszól az ő hatáskörébe tartozó ügyekbe.”) A 
Kriterion tekintetében „a kedélyek megnyugodni lát-
szottak” – olvasom az Igevárban. Közvetlenül mel-
lette pedig a korra igen jellemző Domokos-feljegyzést 
(Sírfelirat címet adta e soroknak), amely pontosan 
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rögzíti, hogyan zárult le az 1981-re tervezett máso-
dik Kriterion-tábor dolga. „1981. szeptember 30-án 
Suzana Gâdea, D. R. Popescunak, az Írószövetség 
elnökének jelenlétében hozta tudomásomra: Tekin-
tettel arra, ami tavaly történt Gyergyószárhegyen, a 
hideg kásába is belefú (acum suflu şi în iaurt).* Va-
gyis: mivel a Hargita megyei rendezvényt nem hagy-
ta jóvá sem az Írószövetség elnöksége, sem a Műve-
lődési Tanács; figyelembe véve, hogy nem kívánatos 
elszigetelten megbeszélni az irodalomkritika problé-
máit, hanem csak együtt, más nemzetiségbeli irodal-
márokkal; s nem utolsósorban abból kiindulva, hogy 
lemaradás észlelhető az őszi munkában, vagyis min-
den erőt a termény-betakarításra kell összpontosíta-
ni, a Gyergyószárhegyre tervezett írói megbeszélést 
nem hagyják jóvá.” (Hogy az őszi termény-betaka-
rítás mellett, pontosabban már jóval előtte melyek 
voltak az igazi okok a Kriterion-tábor kiiktatásában, 
azt Dávid Gyulának a Székelyföld számára újabban 
megírt (D. Gy.-től kéziratban megkapott) tanulmá-
nya teszi egyértelművé. Szárhegy – más szemszög-
ből: nos, ez a szemszög a Szekuritátéé volt, a román 
titkosszolgálatot „szakmailag” tájékoztató Vasilescu 
ügynöké, azaz Varró Jánosé, aki fedőnév alatt, majd 
saját nevével is vállalva kijelenti, hogy „a találkozó 
jól kitalált kísérlete azoknak, akik ma a romániai 
magyar irodalom élén állnak, arra nézve, hogy – a 
fordítások és a baráti találkozások ürügyén – létre-
hozzanak és állandóvá tegyenek egy olyan, nem hi-
vatalos, formális vezetőség és formális program nél-
küli kulturális fórumot, amely épp azáltal veszélyes, 
hogy ellenőrizhetetlen, viszont hatást gyakorolhat az 
írókra és a magyar olvasók tömegeire, mint ahogy 
az a gróf Bánffy Miklós és báró Kemény János által 
létrehozott Erdélyi Helikon esetében történt.” Dávid 
Gyula ezeket a mondatokat egy 1980. október 31-i 
feljegyzésből másolja át, amely Aron Bodea tábornok 
aláírását őrzi. De már egy évvel korábbról szárma-

* Domokos Géza szó szerinti fordítása helyett magyaro-
san: Akinek a száját a forró kása megégette, az az aludtejet 
is megfújja.
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zó dokumentumra is hivatkozik Dávid; az 1979. ok-
tóber 26-án – tehát jóval a szárhegyi találkozó előtt 
– iktatott „notă” egy ügynöki jelentés alapján nem 
csupán összekapcsolja a tervezett román és magyar 
műfordítói tanácskozást a két világháború közötti 
Helikon-találkozókkal, hanem figyelmeztet is, hogy 
utóbbiak „jellege elszigetelődő volt, magyar sovinisz-
ta alapon”.)

Június eleji gyergyószárhegyi szép napjainkra követ-
kezően – még nem sejtve, hogy milyen aknamunka fo-
lyik stratégiai terveink, a folyamatos kiadói, szerkesztői 
és persze írói munka ellen – leveleink hangja egyelőre 
bizakodó. 1980. június 30-án Gézának különböző ak-
tuális (közös) dolgainkról írva, Szárhegy nagy közön-
ségvisszhangját emlegetem, utalva a tanácskozás har-
madik napi szövegeinek várható közlésére („Ha Létay 
nem vállalja a harmadik napot, megpróbálkozunk mi 
vele”). Készülő könyvek – így A hiány értelmezése (Jó-
zsef Attila Erdélyben), a Líra, novella-ként említett 
disszertáció – mellett szóvá teszem: „És egy mai meg-
beszélésen felvetődött ötlet (a Korunk színházi száma 
kapcsán): a Népismereti stb. mintára kellene éven-
te kihozni egy színházi tanulmánykötetet, a romániai 
magyar színházak évadjaihoz is kapcsolódva. Cselényi 
Lacié a javaslat, én továbbítom a Kriterionnak, azaz 
Neked. A részletekről beszélünk még, ha akarod.” S egy 
évre előre tervezve, magánprogramként, de nem egé-
szen magánjelleggel, a jugoszláviai Forum kiadó meg-
hívására utaznánk feleségemmel Újvidékre; Gézának 
július 8-án jelzem, ottani román regényt fordított Er-
zsike magyarra, ehhez kellene az írószövetségi ajánlás, 
mindkettőnknek. Dubrovnikból Bukarestbe, a Scînteia 
Házba, a Kriterionnak, Domokos Gézának küldött ké-
peslap 1981. augusztus 1-jén igazolja, hogy „paradi-
csom környezetben” dicsérjük a bőkezű újvidékieket, 
de „írószövetségünk bölcs vezetőit [is], a régieket (és az 
újakat?)”.

A dubrovniki képeslapot megelőzi egy téli, szak-
mai levél (újévi köszöntő is egyben). Örülök, hogy 
megőrződött Domokos Géza hagyatékában. (A fejléc 
korunkos, a szöveg sűrű kézírásos.)
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KORUNK
3400 Cluj-Napoca – Calea Moţilor 3   

Kolozsvár-Napoca, 1981. jan. 1.
Căsuţa poştală 273 – Telefon: 2 18 36

Kedves Géza!
Újév napján írom ezt a levelet, s talán így jó: elő-

re és ne hátra tekintsünk. Bár 1980 jó és rossz ta-
pasztalatait, gondolom, nem árt tudatosítani – volt 
belőlük bőven. Azt hiszem, Szárhegyre (mindent 
összeszámítva) büszkék lehetünk; és még bele sem 
pusztultunk. Mindenesetre nemcsak azon kell elgon-
dolkoznunk, hogy mit és miképpen kell a közönség 
elé vinni (szerintem csak így van értelme, nem ma-
radva meg a kulisszák mögötti tárgyalással, hiszen 
ma mindennél fontosabb a tömegek öntudatosítá-
sa, a hit, a jövő reményének a visszaadása), hanem 
azt is be kell számítani, hogy „barátaink” kettős já-
tékot játszanak (lásd a Vatra 10. számát!). Minden-
esetre a Te bölcsességed, diplomáciád – majd azt 
mondtam, Bethlen Gábor-i diplomáciád – segíthet 
és remélem segít is, hogy az idén ismét ott lehessünk 
Szárhegyen.

A Kriterion évét nem akarom most kiértékelni; a 
részletek átismétlése nélkül, jó, hogy folytatni le-
hetett az előzőeket. Én személyesen nagyon hálás 
vagyok a József Attila-könyv páratlanul gyors és 
méltányos megjelentetéséért; úgy érzem persze, 
hogy Ti sem csináltatok rossz boltot. De ha már a 
Kriterionnál tartunk: hetek óta készülök írni Neked, 
Deák Ferivel kapcsolatban. Nem tudom, mit tudsz 
belőle, de Feri meglehetősen rossz állapotban van, 
többen aggódunk érte. A bátyja halála óta külö-
nösen aggasztó az egészségi, főképp idegállapota. 
Ehhez az otthoni anyagi gondok is hozzájárulnak. 
Faggatásomra elpanaszolta kiadói helyzetét, a 
munkájához mérten – és abszolúte is! – nyomorú-
ságos fizetést, amiért még köteles (tudom, nem Ti 
kötelezitek) 15 borítót is ingyen elkészíteni. Beszél-
tem erről Benkő Samuval is, ő mondta: Deák Feri 
széklábat farag (a kiadóban), nem becsüljük meg 
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eléggé az áldozatát. Valamit tenni kellene, Géza, ki 
kellene találnod valamit, hiszen botrány, hogy egy 
ilyen művész ilyen munkáért még 3000 lejt se kap-
jon!! A hiányt éjszakai munkával pótolja (otthon 
elégedetlenek a keresetével!), és ezt az iramot nem 
lehet sokáig bírni. Hidd el, komoly a dolog (Bálint 
Lajit is megkérdezheted); és mit csináltok, ha Feri 
beteg lesz – vagy eljön a Kriteriontól? (Nem tud ar-
ról, hogy én írok Neked ebben az ügyben, az egész 
dolog azonban nyomasztja, rágódik, vergődik.) Az 
anyagi rész mellett én felvetnék egy erkölcsit is: 
kedvét, önbecsülését is visszaadandó, tervbe kellene 
vegyétek a képzőművészeti sorozatban közeli meg-
jelenésre, az ő munkáit is. Ezt művészi rangjával 
ugyancsak kiérdemelte! Ha nincs jobb megoldáso-
tok, az ügyért hajlandó vagyok beszállni, megírni 
azt a 10 flekkes bevezető tanulmányt. Ismétlem, 
nem magamat ajánlom; én a Paulovics-kötetet ké-
szítem most elő, de szükség esetén besegítek, Feriért 
bármikor. Ebben a kérdésben várom gyors válaszo-
dat; jó volna, ha Ferinek is jeleznéd szándékotokat. 
Most igazán szüksége van némi sikerélményre!

A kibeszéléseknél tartva: én igazán nem panasz-
kodom elismeréshiányra. Azt viszont még Buka-
restben el akartam mondani Neked a múltkor, hogy 
kifejezetten sértőnek találtam magamra nézve a 
Kovács János országos díját. Érdekes, hogy az én 
kötetgondozásom (Móricz Zsigmond közöttünk) 
senkinek eszébe sem jutott, miközben, mellesleg, 
volt két kötetem is (Korváltás, Szárny és gyökér – 
ez utóbbit, azt hiszem, legtöbben a szavazók közül 
nem is olvastátok) és egy fordításom (Gyulával a 
Marino – állítólag jó fordítás, igazán nem könnyű 
műfajban). Nem a pénzért írom. Mint ahogy szintén 
csak a mentalitás jelzésére említem, hogy engem az 
Írószövetség először és utoljára 1969-ben küldött, 
Lengyelországba. Igaz, segített papírokkal elég 
gyakran (mint mást is), és remélem, fog ezután is 
– például Jugoszláviába, a román fordítással kap-
csolatban, feleségemmel együtt (erről majd részle-
tesebben, ha megjött a Forumtól a hívólevél). Csak 
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azt akarom jelezni, hogy a munkát nem egyformán 
honorálják nálunkfelé. Van, aki viszontszolgálta-
tás nélkül is dolgozik, olykor erején felül (l. Deák 
Feri), más benyújtja a számlát. Ezt nyugodtan 
írom Neked, egyrészt mert úgy érzem, igazam van, 
másrészt Te, aki oly áldozatos munkát vállaltál a 
Kriterionnál, biztosan nem érted félre!

Most már csak apróságok (nem számla-benyúj-
tás): a Moltert ne szabotáld el, Géza, igazán fontos és 
sürgős! Kérlek, szólj az illetékesnek (Markovits?); a 
Gion-kötetet még nem is láttam (szerzői példány?), 
az üzletben rég elfogyott. Honoráriumot sem kap-
tam érte; és várom a József Attila elszámolását, 
kifizetését (gyengécske előleget kaptam ugyan, de 
már kész a könyv). Adósságaimat februárig ren-
deznem kell (autóvásárlásból: 26.000…). Ezt nem 
azért írom, hogy sajnáltassam magam.

Boldog újesztendőt, Géza, és sok erőt a munka 
folytatásához.

Baráti szeretettel üdvözöl
Kántor Lajos

(Két kiegészítés: A Kriterion Galéria sorozatában 
1982-ben megjelent Deák Ferenc füzete, 1983-ban 
pedig szintén az én bevezetőmmel a Paulovics Lász-
lóról és a Cseh Gusztávról szóló – utóbbi kettőben 
már nem lehetett a portréjukat közölni, azt szemé-
lyi kultusznak minősítették… – Az 1981. február 
3-án Macovescu elnöknek küldött kérésre, útlevél-
ügyünkben, Géza kézzel ráírta, február 12-én: „A 
szükséges ajánlással előterjesztettem G. M.-nek”.)

A dubrovniki gondtalan nyaralás után – ám ezt csak 
2009-től tudom – ismét a Szekuritáté figyelmére érde-
mesülünk: a Korunk, közvetve pedig a Kriterion. Két 
Oprea (Ioan, az ezredes főnök és az I/B ügyosztálytól 
Florian alezredes) aláírásával újabb, négy gépelt oldal-
nyi dokumentum – a Belügyminisztériumhoz címezve 
– emlékeztet egy olyan kollektív bűnre, amelyet már 
el is felejtettem volna: a Korunk szerkesztőségében 
1981. október 28-án kerekasztal-beszélgetést szervez-
tünk (szerveztem, hangsúlyozza a jelentés) a romániai 
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magyar irodalom történetéről. Ezen közel 40 magyar 
nemzetiségű értelmiségi: író, publicista, szerkesztő, a 
Babeş–Bolyai Egyetem magyar tanszékének és közép-
iskoláknak a tanárai vettek részt, sőt Arad, Nagyvárad, 
Brassó, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Marosvá-
sárhely, Temesvár stb. is képviseltette magát. Ezt mind 
ők írják. Azt is, hogy (állítólag) Gáll Ernő főszerkesztő 
és Rácz Győző főszerkesztő-helyettes, vagyis a lap veze-
tősége nem értett egyet a kerekasztal megszervezésével, 
a Kriterion-igazgató Domokos Géza közbenjárására 
azonban végül beleegyeztek a rendezvénybe. A meg-
beszélés tárgya a közelmúltban megjelent, Láng Gusz-
táv és Szabó Zoltán szerkesztette Irodalomtudományi 
és stilisztikai tanulmányok című Kriterion-kötet volt, 
a bevezető referátumot Kántor Lajos és Gyimesi Éva 
tartotta. A jelentés elősorolja a felszólalókat (Rohonyi 
Zoltántól Katona Ádámig és Fábián Ernőig). Az ezre-
des elvtársak – nem tudjuk meg, hogy kitől származó 
információk alapján – három hozzászólást emelnek ki 
(elmarasztalólag). A Balogh Edgárét, a Szigeti Józsefét 
és a Szilágyi Júliáét. A legrészletesebben Balogh Edgár 
szövegét ismertetik, interpretálják, főként a magyar 
tanszék helyzetéről és a román Akadémia tulajdon-
képpeni zártságáról mondottakat, lábjegyzetben meg-
jegyezve, hogy az egyetemi tanszék ügyét Balogh már 
Takács Lajossal, Gáll Ernővel és Kacsó Sándorral meg-
vitatta, és memorandum előterjesztését tartották szük-
ségesnek. (A Bukarestbe küldött irat utolsó mondatá-
ban a két Oprea közli, hogy jelenteni fogják, ha újabb 
információkhoz jutnak.)

Fellapozom a Korunk 1982-es évfolyamának első 
számait – és némi meglepetések érnek. Január a 
Nicolae Ceauşescu fényképével (az előírt nyakken-
dőssel) indul, alatta rövid születésnapi köszöntő. 
Szerkesztőségi vezércikk következik (Új év – új táv-
lat – új feladatok), aztán mindjárt egy szignóval (K. 
L.) jegyzett bevezető szöveg, Irodalomtörténeti pers-
pektívák, majd a tanulmányok: Láng Gusztáv a kor-
társ romániai magyar prózáról, Cseke Péter interjúja 
Kiss Jenővel (a Horváth István-jelenségről), Szabó 
Zsolt a Vasárnapi Újságról (1921–1925); aztán jön-
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nek az igazi meglepetések: a debreceni professzor 
Barta János és Görömbei András az irodalmi értékek 
védelmében nyilatkozik Katona Ádámnak, Bori Imre 
Újvidékről a versszerűségről, a Cambridge-ben taní-
tó Gömöri György a magyar vers fordításának lehető-
ségéről értekezik. Ebben a közegben tulajdonképpen 
fel sem tűnik, hogy – igaz, a szocialista nemzetiség 
egészséges történelmi tudatára hivatkozva – a fel-
vezető perspektívák közt, a mennyiségi és minőségi 
elvárásokat előtérbe állítva, a hazai és nemzetközi vi-
szonyítás, szó után a tettek, a megfelelő tér biztosítása 
válnak hangsúlyossá az összeállítás bevezetőjében. És 
az is természetszerűleg leíratik, hogy a romániai ma-
gyar irodalomtörténet-írásban arányeltoldások, hiá-
nyok állapíthatók meg. „A [közelmúltbeli] megbeszé-
lés napi időszerűségét adó Kriterion-kötet, a (szintén) 
sorozatnak szánt Irodalomtudományi és stilisztikai 
tanulmányok első gyűjteménye már e felismerésből, 
a hiány tudatosításából s a irodalomtörténész-után-
pótlás biztosításának szándékából született.”

1982 márciusában pedig Irodalomtörténet és nem-
zetiség cím alá sorolva megjelenik az októberi Ko-
runk-kerekasztal 22 szövege, 31 oldalt foglalva el a 
főlaptestben. Hová lett az elvtársak ébersége? Másfél 
évvel a gyergyószárhegyi Kriterion-tábor harmadik 
napjának Korunk-beli botránya után? Nyilván: Gáll 
Ernő (és Rácz Győző) s az ellenőrző szervek jóváha-
gyásával történt ez a márciusi közlés…

A beszélgetés, a vita összefoglalására nem térek ki, 
csak pár kiemelt címet másolok ide: A nemzetiségi 
tudat nem szükségképpen provinciális (Láng Gusz-
táv), Utánpótlás-kérdés (Dávid Gyula), Függőleges 
népvándorlás (Szigeti József), Az irodalom nemze-
ti üzenete (Beke György), Permanens hőskorszak 
(Gálfalvi György). Szándékosan nem említem itt a 
bevett szaktudományi fogalmakat, az eszmetörté-
nettől a komparatisztikáig.

Persze gyűltek a dossziékban, belügyiekben a papí-
rok, papírjaink.

Az előző évek vitáival, botrányaival, ugyanak-
kor a stratégiai nyitás és a taktikai lépések lehető-
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ségének (még) fel nem adásával összefüggésben 
hangzott el Bukarestben, az Írószövetség kongresz-
szusán a felszólalásom, amely a Domokos Géza ál-
tal Gyergyószárhegyen kimondott igazsággal volt 
összhangban: az irodalompolitika – nálunk – nem-
zetiségpolitika. 1981-re érdekesen alakultak a front-
vonalak. Központi pártutasításra leváltották az el-
nökségből George Macovescut; nem bocsátották meg 
neki, hogy szembehelyezkedett a nagymenő buka-
resti prózaíró, Eugen Barbu nacionalista vonalával. 
És nem törődve már a leadott szavazatok számával, 
szintén a központi akarat szerint az a D. R. Popescu 
(kolozsvári nemzedéktársunk, egy ideig barátunk) 
lett az új elnök, akinek köszönhettem, hogy azon a 
bizonyos 1978-as drámairodalmi tanácskozáson a 
„fő műsoridőben” szót kaptam, megvédhettem Kos-
suth Lajost. (E szándékomról persze nem tudhatott.)

Domokos Géza és D. R. bukaresti elnöki-alelnö-
ki éveikben tudomásom szerint ugyancsak baráti 
kapcsolatban álltak. Maga az írószövetségi tanács-
kozás persze megelőzte az eléggé furcsa szavazást, 
szavazatszámlálást, vagyis hogy nemigen állítható, 
engem D. R. szellemében szólítottak volna a pódi-
umra. Utólag azt gondolom, jól állt össze a szöveg. 
(A végleges román változat kialakításában, ott hely-
ben, a szünetekben, Bodor Pál segített – magyarul 
még itthon készültem el a szöveggel, sőt egy Erzsi-
kével együtt formált román fordítást is vittem ma-
gammal.) Az „ellensúlyt” most is Marin Sorescu (már 
az indításban, Papír című – bár ellenzéki hangvéte-
lű – versével) jelentette, aztán jött Blaga, Baconsky, 
Jebeleanu, Buzura és hangsúlyosan Dumitru Radu 
Popescu, népek és emberek egymásra uszítása ellen 
fellépő kisregényével: Ők ketten – vagy akik csak az 
erdőt látták. (A Korunkban, Fodor Sándor fordítá-
sában előbb közöltük, mint ahogy románul könyv 
formában kiadták.) Az arányok azonban, azt hiszem, 
nem borultak fel; behelyezve a közoktatás, az isko-
lák általános helyzetének vázolásába, feleségem ta-
nári tapasztalataiból vett példákat mondtam: tízedik 
osztályos román tanuló a dolgozatában összecseréli 
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a szocializmus és a nacionalizmus fogalmát, egy má-
sik, már tizenkettedikes, a Şcoala Ardeleană (Erdélyi 
Iskola) íróját Ady–Şincai-ként nevezi meg (mint-
hogy összevonták a két kolozsvári középiskolát, s 
az új kétnyelvűnek ez lett a hivatalos neve). Bőven 
következtek a kifejezetten irodalmi jellegű példá-
zások. (Függőhíd című pécsi kötetemben magyarul 
olvasható a teljes, meglehetősen hosszú szöveg.) Itt 
csak a Kriteriont érintő részből idézek: „Elszomorít, 
amikor azt hallom és tapasztalom, hogy egyesek fél-
reértették a Kriterion kezdeményezte, az Írószövet-
ség anyagi támogatásával létrejött gyergyószárhegyi 
találkozást, amelyen hazai magyar és román írók, 
szerkesztők tárgyalták meg a kölcsönös fordítások s 
a kölcsönös ismeret nem csupán napfényes kérdése-
it. Nem helyi érdekű, csupán a marosvásárhelyieket, 
kolozsváriakat, Hargita megyeieket érintő kérdések 
ezek. E tanácskozás alkotó szelleméről, elvszerű, 
gyakorlati szempontokat is figyelembe vevő jellegé-
ről a jelen volt magyar és román írók egyaránt tanús-
kodhatnak. És elszomorít az is, hogy amikor végre 
egyszer nemzetközi költőtalálkozót szerveznek Ko-
lozsvárt, a műsor kialakításakor csupán protokoll-
jelleggel érvényesítik az európai mércével mérhető, 
kétnyelvű hagyományokat. A kérdés egyelőre megol-
dódott azzal, hogy azóta sem volt lehetséges (gondo-
lom, pénzügyi okokból) újabb nemzetközi költőtalál-
kozó szervezése »vidéken« – azaz Kolozsvárt.”

Hivatalos sikert persze nem arattam – hozzászólá-
somat nem közölték a lapok –, de volt pozitív román 
visszhangja a helyszínen, odajött hozzám gratulálni 
például az irodalmi lapszerkesztő és kritikus Mircea 
Iorgulescu. (Más lapra tartozik, hogy állítólag őt is 
beszervezte a Szekutitáté – talán a későbbi években.)
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Kedves Olvasóink, 
leendő Szerzőink! 

Fiatal vagy és tehetséges? Megmutatnád 
a világnak, hogyan kell manapság jó verset, 
novellát írni? Netán kitaláltál egy új műfajt, 
amellyel – úgy érzed – gyökerestül megváltoz-
tathatod az irodalmat, vagy egyszerűen csak 
visszajelzésre, bátorításra, tanácsra vágysz, 
ám a folyóiratszerkesztők túl elfoglaltak, hogy 
foglalkozzanak veled? Érdekel a kortárs ide-
gen nyelvű irodalom? Ha mindez illik rád, 
akkor az Irodalmi Jelen Debüt felületén a 
helyed!  

Most induló rovatunk kötettel még nem 
rendelkező, átütő hangú pályakezdőknek 
kíván publikálási lehetőséget biztosítani. 
Több ifjú tollforgató is megkeresett bennün-
ket, hogy szívesen közölnék írásaikat az Iro-
dalmi Jelen online felületén, igény van tehát 
egy olyan fórumra, ahol bemutatkozhatnak az 
egészen fiatal alkotók, az a generáció, amely 
most bontogatja szárnyait, és néhány év múlva 
meghatározhatja a jövő literatúráját. De nem-
csak az arra érdemes írások közlését vállaljuk, 
hanem azt is, hogy minden jelentkezőnek vá-
laszolunk, beküldött munkáiról véleményt 
mondunk. Az értékelést adott esetben egy kü-
lön levelezői rovatban publikáljuk, ezért kér-
jük, hogy a hozzánk fordulók lássák el szerzői 
jeligével megméretésre szánt alkotásaikat. 

Az új rovat szerkesztői középiskolás és 
egyetemista korú, vagy nem sokkal idősebb  
szerzők nyomtatásban vagy elektronikus 
sajtóban még meg nem jelent műveit vár-
ják – rövid bemutatkozás és fénykép kísére-
tében – a következő e-mail címekre: Varga 
Melinda, meli654@gmail.com (versek, mű-
fordítások), Hudy Árpád: arcadius.hudy@t-
online.hu (próza, irodalmi esszé). 


