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Újra veszélyben a Kriterion 
 
 A romániai kormányzat újabb akciót indított a Kriterion nemzetiségi 
könyvkiadó megszüntetésére.  Mint többször jelentettük, az ilyen próbálkozások 
évenként megismétlődnek.  1984-ben és 1985-ben egy, a Központi Bizottság által a 
könyvkiadóhoz delegált politikai vizsgálóbizottság hosszas kihallgatásokat 
foganatosítva próbálta bebizonyítani -- természetesen eredménytelenül --, hogy a 
Kriterionnál államellenes könyvek jelennek meg. 
 
 Az idén a román hatóságok változtattak taktikájukon.  Jelenleg egy 
úgynevezett gazdasági vizsgálóbizottság tartózkodik a könyvkiadónál, melynek 
személyi összetétele megegyezik a korábbi, politikai vizsgálóbizottságéval.  
Vezetője pedig az a Dulea nevű, szélsőségesen soviniszta pártfunkcionárius, aki 
egyben az úgynevezett Szocialista Nevelés és Kultúra Tanácsának, vagyis a 
cenzúrahivatalnak az alelnöke. 
 
 Mint megtudtuk, a bizottság eldöntött szándéka, hogy a könyvkiadó 
vezetőségét gazdasági vétségekért fogja felelőségre vonni.  E célra Pusztai 
Jánosnak A csapda című, a cenzúra által a múlt évben, a nyomdai szedés közben 
betiltott művére eddig elköltött kiadási költségeket szemelték ki.  A kézirat 
megjelentetésére kiadott összeg mintegy 85.000 lej, ami -- a fegyelmi eljáráson 
túl -- Domokos Géza igazgatót, Botár Emma, a kiadó szépirodalmi részlege azóta 
nyugdíjazott főszerkesztőjét és Egyed Péter szerkesztőt terhelné. 
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 A Kriterion egyébként 1986-ban csak 30 kötetet jelenthet meg a Romániában 
élő nemzetiségek nyelvén, s ezek 80%-a is a román nyelvből való fordítás.  Ezzel 
párhuzamosan a pártvezetés letiltotta az Erdélyi magyar szótörténeti tár 4. 
kötetének és a Romániai magyar irodalmi lexikon 2. kötetének a kiadását.  Kányádi 
Sándor egy régebben leadott gyermekvers-gyűjteménye kiszedett példányai hónapok 
óta a kiadó raktáraiban hevernek és könyvárusi forgalmazásukra semmi remény. 
 
 A Kriterion munkatársaival az illetékes pártszervek nyíltan közölték, hogy 
az elkövetkezőkben ne is számítsanak arra, hogy Romániában megjelenhet bármilyen 
kortárs magyar irodalom, történelmi, vagy néprajzi mű. 
                                                                           




