
folytatás a 7. oldalról
1990-ben Ambrus Lajosékkal életre hívtuk és bejegyez-

tettük a Firtos Művelődési Egyletet, amely máig működik, és 
kiadja a Hazanéző című, rangos sóvidéki művelődési folyó-
iratot, valamint a Hazanéző-könyvek sorozatot. Ott voltam 
az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület alakuló ülésén 
Székelyudvarhelyen, 1990. április 25-én. Rövid ideig dolgoz-
tam Katona Ádám mellett a Szabadság című lap szerkesztősé-
gében, de aztán Nagy Miklós Kund telefonált, hogy a márci-
usi események miatt távoznak az újságírók, s ha kedvem van, 
jöhetek Marosvásárhelyre, a Népújsághoz. A tanügy könnyen 
elengedett, május harmadikán már újságíró voltam.

A korondiakkal nem szakadt meg a kapcsolatom, többször 
jártam tárlatnyitón, találkozókon, az árcsói fazekasvásárokon, és 
1998-ban részt vettem a Károlyi Palotában a Hazanéző bemu-
tatkozó estjén, ahol a hatvanéves Páll Lajost köszöntöttük, egy 
másik alkalommal pedig a Műcsarnokban tartott felolvasóesten 
is. Székelyudvarhelyen is részt vettem Majla Sándor Ablak című 
időszakos folyóiratának estjén, 1993. október 27-én.

– Korond után következett Marosvásárhely…

– Munkám azóta Marosvásárhelyhez és Maros megyéhez 
köt. A megyében alapított csaknem valamennyi művelődési 
egyesület megalakulásánál „bábáskodtam”. A Népújságnál a 
szerkesztőség segítségével előbb „komoly” vicclapot indítot-
tam B’Ábel címmel, de az első szám után megbukott, nem 
volt rá vevő. Létrehoztam egy humoros gyülekezést Flaszter-
klub névvel, ennek volt néhány sikeres megnyilvánulása, még 
humorpályázatot is meghirdettünk, és az akkor még működő 
Oroszlán vendéglőben adtuk át a díjakat a nyerteseknek. Flasz-
ter címmel egész oldalas humoros összeállításokkal idegesítet-
tem a szerkesztőket, míg ez is meg nem unódott. Kitűnő bará-
tom volt Molnár Dénes, az ő Démol Klubját egy időben ket-
ten éltettük. Néha fölvett a kocsijára, és magával vitt, oda, ahol 
éppen valami munkája volt, például a szászrégeni református 
templom kazettáit igen korán csodálhattam meg. Szeretettel 
nyitottam meg aztán – örökös távozása után öt évvel – gyűjte-
ményes tárlatát a Kultúrpalotában.

A képzőművészekkel Páll Lajos közelsége barátkoztatott 
meg. Jóban vagyok többek között Kedei Zoltánnal, Fekete 
Zsolttal, Gyarmathy Jánossal, a fotóművészek közül Török 
Gáspárral, Bálint Zsigmonddal, Puskás Györggyel, Kucsera Je-
nővel, szeretek közöttük lenni, részt venni kiállításaikon. 

Aztán kitaláltam – a hajdani híres vendéglő nevét kölcsön 
véve – a Súrlott Grádics irodalmi kört, és 2005 elején meg is 
tartottuk az első ülést. Ez nagyon laza szövetkezés, nincs alap-
szabálya, sem jogi személyisége, viszont nagyon gyakran lát 
vendégül költőket, írókat, képzőművészeket, zenészeket, és 
már valamiféle törzsközönsége is van. 

Gyakran lépünk fel nagyközségekben, kisvárosokban, Lu-
dason, Búzásbesenyőben, Marosszentgyörgyön, Szász ré gen-
ben, Dicsőszentmártonban, Erdőszentgyörgyön, Kenden, 
Szo vá tán, Segesvárott. Ötéves fennállása alkalmából antoló-
giát jelentettünk meg, Az eltérített felvonó címmel. 

El ne felejtsem: havonta jelenik meg a laptestben a gyer-
mekoldal, amelynek neve, Móricz Zsigmond egyik című írá-
sa nyomán, Stipendium. Évekkel ezelőtt indítottam el, és ma 
is magam szerkesztem. Számos iskolában álltunk a gyermek-
olvasók előtt az oldal szerzőivel, köztük Kajcsa Jenő tanárral, 
Ráduly Jánossal. 

– Mit jelent megyei lapnál dolgozni a harmadik évezred for-
dulóján?

– Kinek taposómalom, kinek folyamatos dokumentálódás. 
Nekem ez is, az is. Alig van olyan jelentősebb helység a megyé-
ben, ahol az elmúlt húsz esztendő alatt meg ne fordultam vol-
na. A Kemény Zsigmond Társaság és az EMKE rendezvényei, 
a Gyöngykoszorú tánctalálkozók, a kórusfesztiválok, a faluta-
lálkozók – amelyeken gyakran mutatnak be monográfiákat, 
falukönyveket is –, nemzeti és egyházi ünnepeink színhelyei, 
a templomok és kegyhelyek, Marosvécs, kiemelten Fehéregy-
háza, a népszokások ritka fölvillanásai imitt-amott, főleg a téli 
ünnepkör idején: ezek engem mind-mind élénken foglalkoz-
tattak, és izgatnak ma is. Tudósításaim e forrongó korszak pub-
licisztikai párlatai lehetnének, ha kötetbe gyűjti valaki őket.

– Hogy lehet „összehozni” a napi zsurnalisztikát a szépiro-
dalommal?

– Nem lehet, és nem is kell. Amit zsurnalisztikának 
mondunk, az a cikkírás nap mint nap. Ha valaki úgy tud a 
hétköznapok akár jelentéktelen eseményeiről is írni, hogy 

mondjuk, két évtized múltán olvasható és élvezhető, az már 
publicisztika. Ha nem felejthető könnyen, akkor lehet, hogy 
már irodalom is. Akkor jó, ha a kettő nem kioltja, hanem erő-
síti egymást. 

– Kikre büszke, akikkel találkozott élete folyamán, bár lehet, 
hogy már nincsenek is az élők sorában? Van-e személyes élménye 
vagy emléke, amit ezektől a szellemóriásoktól kapott, s féltve őr-
zött kincsként visz tovább?

– Említettem az előbb néhány nevet. Egyszer Bajor Andor 
azt írta nekem, hogy a humorérzékünkre úgy kell vigyáznunk, 
mint Sztálin elvtárs a személyi biztonságára. Nagyon sok írót, 
költőt ismerhettem meg, hálás vagyok a sorsnak. Egyébként 
nem vagyok túlságosan barátkozó természet, én a magányom-
ra vigyázok úgy, mint a generalisszimusz a lelkére, ha volt neki. 
De megdobbant a szívem, mikor Kányádi Sándor vagy Sütő 
András vagy Fodor úr vagy Szilágyi István és persze sokan má-
sok a nevemen szólítottak.

– Ha valamit másként „tehetne” leélt életéből, mi lenne az? 

– Nem lennék gyík egy napsütötte kövön. Szabó Lőrinc 
metaforája pompázatos, de ő sem bírta volna ki. Ha újrakezd-
hetném, azt hiszem, konzervatóriumot végeznék, vagy pedig 
művészettörténetet tanulnék, aztán beutaznám a világot, mu-
zsikálnék, és megtekinteném a leghíresebb múzeumokat, gyűj-
teményeket. De az is lehet, hogy elvonulnék egy hegyi tanyára, 
vízimalmot építenék, és naphosszat hallgatnám a saját kis Ni-
agarámat.

– Sokan vallják, hogy a reggeli munka az igazán termékeny. 
Ön mikor ír?

– Ez jobbára alkati kérdés. És a körülmények határozzák meg 
végül. Volt idő, amikor – a hétvégeken – estétől reggelig írtam. 
Mostanra szándékosan állítottam át a bioritmusomat a nap legko-
rábbi szakaszára. Izgő-mozgó, nyüzsgő ember vagyok, nem férek 
a bőrömben. Hajnalban már pattan ki a szemem, mint a rugós 
bicska. Hét órára rendszerint elkészülök a napi porciómmal, aztán 
jöhet az ilyen-olyan jelentéktelen, de szükséges rutinmunka.

– Mi van a fiókban, mikorra várható új Bölöni-kötet?

– Évente összeáll egy-egy kisprózai könyvecskének az anya-
ga. Kiadóm nincs. A gazdasági krízis beálltáig lapom részvé-
nyes alapon adhatott némi jutalékot a tagoknak, azokból a sze-
rény összegekből nyomattam ki munkáimat. Hát ennek is vége. 
Tértijegy az ablakon túlra című kötetem egy székelyudvarhelyi 
kiadónál várja a rendes feltámadást. Önéletrajzi jellegű írásai-
mat gazdag képanyaggal Szélrózsa kankalin címmel adnám ki, 
a könyv nyomdakész, csak kiadóra vár.

– Milyen írói álneveket használ?

– Az utóbbi időben tartósan a Damján B. Sándor nevet írom a 
cikkeim alá, ha a tudósításban valamiképpen a nevemmel magam 
is előfordulok. Damján falum nevének az eredetére utal (Dányán 
a Szent Damjánból jön, valaha kolostor állt ott, és Damján volt a 
védőszentje), a B. Bölönit jelenti, Sándor pedig anyai nagyapám 
emlékét hordozza, aki apám helyett volt az apám.
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Bölöni Domokos (Dányán, 1946. augusztus 11.) ro-
mániai magyar író, a marosvásárhelyi Népújság művelődési 
rovatának szerkesztője. Maros megyében (volt Kis-Küküllő 
vármegye), a közigazgatásilag Bonyha községhez tartozó, 
Dányán nevű faluban született. Dicsőszentmártonban járt 
középiskolába. 1973-ban román–magyar szakos oklevelet 
szerzett a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán, majd 17 
éven át a sóvidéki fazekasfaluban, Korondon tanított. Volt 
községi könyvtáros, iskolaigazgató, irodalmi kör szervezője 
stb. Nős, három gyermek édesapja és három unoka nagyap-
ja. Első írása 1974-ben jelent meg a kolozsvári Utunk című 
irodalmi hetilapban. Kisprózái a bukaresti Ifjúmunkás és 
Előre, a marosvásárhelyi Új Élet és Igaz Szó, a csíkszeredai 
Hargita, valamint a Brassói Lapok című kiadványokban je-
lentek meg. Első kötete a bukaresti Kriterion Kiadó Forrás-
sorozatában látott napvilágot, Hullámok boldogsága címmel 
1980-ban, Bajor Andor és Szilágyi István ajánlásával. 1985-
ben Hét vége című novellájával elnyerte az Igaz Szó szépiro-
dalmi folyóirat novellapályázatának első díját. (A történet 
eredeti címével – Parasztnovella –  szerepel a szerző egyik 
kötetében.) 1986-ban szintén Bukarestben adták ki újabb 

novelláskötetét, A szárnyas embert. 1990 tavaszán visszatért 
Marosvásárhelyre; a Népújság című napilap munkatársa, a 
művelődési rovat szerkesztője. 1993-ban két írása elnyerte 
a Magyarok a Magyarokért Alapítvány pályázatának első 
díját próza kategóriában. 1998-ban szülőfalujáról írt mun-
káját nagydíjjal jutalmazta a budapesti Magyar Napló (A 
magyar társadalom önképe az ezredfordulón címmel meg-
hirdetett pályázatán). A Népújság mellett létesült Impress 
Kiadó első köteteként adták ki 1992-ben Harangoznak 
Rossz Pistának című könyvét. További kötetei: Egek, har-
matozzatok! (Válogatott novellák, 1995), Dégi Gyurka pon-
tozója (Kisregény, 1998), Bot és fapénz (1999), A próféták 
elhallgattak (2002), A nevető gödör (2004), Jézus megcibálja 
Pricskili Dungónak a fülét (2006), Széles utcán jár a bánat 
(2007), Elindult a hagymalé (2009), Micsobur reinkarnáci-
ója (2010), Küküllőmadár (2011). Ír tévéjegyzetet, glosszát, 
tárcát, recenziót, karcolatot, novellát. Több száz oldalnyi 
krónika, riport, művelődési cikk és jegyzet jelent meg neve 
alatt a Népújságban és más erdélyi lapokban. 1990 óta tagja 
a Romániai Írók Szövetségének, 1999 óta pedig (ezredik-
ként!) a Magyar Írószövetségnek.
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