
– Kezdjük a gyermekkorral, a szülőföld-
del. Írásaiban gyakran idézi fel a dányáni és 
a kis-küküllőmenti éveket, emlékeket...

– A gyermekkor meghatározó az ember 
életében. Legerősebb emlékeim onnan ér-
keznek, ez a forrás, amelyből mindig merít-
hetek. Igaz, hogy a forrást mifelénk csorgó-
nak mondják. Hát onnan csordulnak-csep-
pennek a meséim. Egyszer csak eszembe jut 
egy név, és a még elérhető személyeket vagy 
temetői szellemeiket faggatom: ki volt az 
illető, miért kapta éppen azt a gúnynevet, 
amit sosem tudott lerázni magáról, mi tör-
tént vele az életben.

– Ír verset és prózát egyaránt...

– Félárván nőttem fel, apátlanul, sok 
frusztráció ért, s ez különös érzékenységem 
oka. Szüleim kétéves koromban váltak el. 
Asszonyok neveltek – ami nem baj: figyel-
mesebbé tettek minden látható és láthatatlan 
dolog iránt. A család gazdatisztet szeretett 
volna faragni belőlem, aztán inkább valami 
„nadrágos” emberként képzelték el a jövő-

met, és nem fogtak be, mint társaimat, a 
nehéz fizikai munkára. Csúfoltak is emiatt 
gyerektársaim, mert „urasan” beszéltem. Az 
udvarházából kiakolbólított uraság könyvtá-
rának egy része a mi félbemaradt házunk el-
készítetlen szobájában kötött ki, arra anyám-
mal rendesen rájártunk, és mielőtt feljelen-
tettek volna, egy piciny részét el is olvastuk... 
Aztán egy hajnalon ránk törtek, nagyapámat 
a szekér elé fogták, egymagában kellett von-
szolnia az aranyozott bőrkötésű kötetekkel 
megpakolt szekeret a községházáig, ahonnan 
a szebbjét elvitette az akkor éppen grasszá-
ló pisztolyos gazember (később kapusként 
pusztult el egy vegyigyárban, sav ölte ki a lá-
tását), a többit pedig, amint arról Sütő And-
rás is írt egy égbekiáltást: elégették – mint az 
osztályellenség mocskát.

Első irodalmi élményeim a mesék voltak, 
aztán a versek, a János vitéz, a Toldi. Nagy 
élményem volt a Napsugár gyermeklap. Az-
tán az Ifjúmunkás irodalmi melléklete, és a 
velem azonos korú kolozsvári irodalmi heti-
lap, az Utunk. Előfizetőjük voltam.

Kiváló magyartanáraim voltak. Vámos-
gálfalván (az V–VII. osztályt bentlakóként 

ott jártam ki) Bakó Jenő, a dicsőszentmártoni 
középiskolában pedig Gáspár György. Más 
tárgyakból nem is voltak igazán jó jegyeim. 
Matekból például egyik évharmadban meg 
is buktam.

Érdekességként említem meg, hogy – 
mert csak egyetlen magyar osztály volt Dicső-
ben, összevontak bennünket egy udvarhelyi 
mezeiző társasággal – Erdőszentgyörgyön 
érettségiztem. Az általánosom 5,75 volt, 
azt is az osztályfőnököm, Gáspár György 
alkudta ki, nehogy már a legjobb „magyaro-
sát” elbuktassák a kollégái.

Na és az csak természetes, hogy már 
gyerekkoromtól költő szerettem volna len-
ni. Amellett pedig zenész és tanító és moz-
donyvezető is.

Később felismertem „korlátaimat”, és 
csak néha-néha vetemedem versírásra. A 
próza is költészet, csak egy kicsit szaba-
dabb, ezért néha nehezebb is. Korán belát-
tam, hogy nem lehetek költő, mert ahhoz a 
tehetség töményebb, sűrítettebb változata 
kelletik. Persze nem könnyű „elkönyvel-
ni”, hogy nem sikerül, amit szeretnénk. 
Sokan bele is halnak, mások mindenáron 
túl akarnak lépni rajta, és fűzfapoétákként 
cégéreztetik magukat. Mióta irodalmi kört 
is vezetek – és ez nem ma kezdődött, ha-
nem inasként a Nagy Pál és a Kicsi Antal 
vezette Aranka György Irodalmi Körben, 
utána Korondon, az Ambrus Lajos irá-
nyította Firtos körben, később a Hazané-
ző irodalmi találkozóin, 2005-től pedig a 
Súrlott Grádics irodalmi összejövetelein –, 
számos sorssal szembesített az élet, többen 
mentek el úgy, hogy búcsút sem intettek a 
széles poétai mezőnek. Elsősorban a világ 
babrált ki velük, de valójában saját ma-
gukkal vívták a csatát, és a saját gégéjüket 
szorongatva maradtak alul. De volt egy-két 
fiatal tehetség, akit mi is segítettünk az 
indulásban. Ilyen a „keresztfiam”, Lövétei 
Lázár László, akinek azért javasoltam az 

előnevét, mert akkor még élt az Ifjúmun-
kás legendás szerkesztője, Lazics (Lázár 
László), és hát a fiatal költő történetesen 
Lövétéről származott. Osztálytársak voltak 
a fiammal, onnan az ismeretség. Ma a Szé-
kelyföld című folyóirat főszerkesztője.

– Élete fontos szakaszát képezik a 
Korondon töltött évek...

– Korond jelentette számomra a visz-
szatérést megszenvedett anyanyelvemhez. 
Az én kis falum, Dányán többnyelvű, hogy 
finoman fejezzem ki magam. Ott bizony 
télidőben a macska dezserálódott a ker-
ten, vagyis ráfagyott a kerítésre. Arany Já-
nos és Petőfi mellett az én külön irodalmi 
szentem Tamási Áron volt. Még helyi kis 
színjátékot is írtam az ő modorában. (Isten 
ne vegye bűnömül: elő is adtuk!) 1973-
ban kerültem Korondra tanárnak. Ott 
bekapcsolódhattam a helyi irodalmi kör 
tevékenységébe, kétévenként szerveztünk 
találkozókat a Hargita megyében született 
vagy a Székelyföldhöz kötődő írókkal, köl-
tőkkel. Parajddal közösen tartottuk ezeket 
a meglehetős visszhangot kiváltó felolvasá-
sokat, amíg le nem fújták őket. Alkalmam 
volt személyesen is megismerkedni olyan 
szerzőkkel, mint Bajor Andor, Kányádi 
Sándor, Fodor Sándor, Nagy Pál, Bartis 
Ferenc, az erdélyi magyar irodalom számos 
jeles idősebb és fiatalabb képviselőjével. 
Meghatározó volt számomra Páll Lajos jó-
indulatú barátsága, emberi tartása, művészi 
krédója. Itt éltem, amikor 1980-ban (nem-
zedékemtől jócskán lemaradva) megjelen-
hetett első könyvem, egy Forrás-kötet, a 
Hullámok boldogsága. Községi könyvtáros-
ként kapcsolatban álltam a felnőttekkel is, 
az első esztendőkben még műkedvelő szín-
játszó is voltam, feleségestől. Aztán pedig 
kórustag. 

folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

                              [Free Camp – 2011 – 8. oldal] n [ Ecsetvonások egy majdani Nagy Imre-portréhoz – 9. oldal]

Bölöni Domokos Korondon a közélet és művelődési élet egyik 
meghatározó személyisége volt tizenhét even át: tanított, a 
községi könyvtárat vezette, iskolaigazgató volt, irodalmi kört 

vezetett. S közben írt, verset, prózát egyaránt. A rendszerváltás 
után Marosvásárhelyre költözött, a Népújság belső munkatársa. 

Augusztusban ülte 65. születésnapját. Ennek ürügyén  
beszélgetett Székely Ferenc az ünnepelttel.
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