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Kányádi Sándor nyilatkozata a román Írószövetségbõl 
való kilépésérõl 

 
 
 Mint már jelentettük, Kányádi Sándor erdélyi magyar költõ, az Õt ért 
sérelmek, valamint a Romániában élõ magyar kisebbség jogfosztott helyzete 
miatti tiltakozásul kilépett a román Írószövetségbõl.  Mivel az Írószövetség -
- a pártszervek utasítására -- nem volt hajlandó tudomásul venni Kányádi 
döntését, ezért a költõ most egy újabb egyértelmû nyilatkozatot tett, melynek 
magyar és román nyelvû szövegét megküldte a szervezet vezetõségnek. 
 
 Kányádi 1929-ben született az Udvarhely megyei Nagygalambfalván 
(Porumbenii Mari).  Több verses és dráma kötete jelent meg;  fordításai 
ismertté tették nevét messze a magyar nyelvterületen túl is.  Munkásságát több 
díjjal és széleskörû nemzetközi megbecsüléssel honorálták mind Romániában, 
mint pedig külföldön. 
 
 Kányádi Sándor nyilatkozatát az alábbiakban teljes terjedelemben 
közöljük: 
 
 

Nyilatkozat 
 
 
 Alulírott Kányádi Sándor, kolozsvári lakos, a Napsugár 
szerkesztõségének tagja, ezennel megerõsítem, amit ez év június 2-kán az 
Írószövetség elnökének táviratilag tudomására hoztam.  Ne tekintsenek, nem 
tekintem magam többé írószövetségi tagnak.  Harminc évi tagság és több mint 
tizenöt évi választmányi tagság után a következõ, csak nagyjából fölsorolt 
okok miatti tiltakozásul szántam el magam erre a lépésre. 
 
 -- Az utóbbi három évben az Írószövetség két ízben tagadta meg 

hozzájárulását ahhoz, hogy külföldi meghívásoknak eleget tegyek.  
1985 õszén a Magyar Írók Szövetségének elnöke hívott meg, hogy 
Budapesten megjelent Arghezi fordítás kötetemet a gyermek-
könyvhónap alkalmából bemutassuk.  Két hónapi hitegetés után sem 
küldtek papírt, hogy az útlevélkérést beadhassam.  Ez év tavaszán 
meghívtak a rotterdami nemzetközi költõtalálkozóra, névre szóló 
meghívóval, mint M. Sorescu barátomat és kollégámat.  Sorescu ott 
volt.  Én ugyancsak két hónapi hitegetés után s a hollandok 
áldozatkész telefonálgatása -- több mint hússzor hívtak --, 
közbenjárása ellenére is itthon maradtam. 
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 -- 1983-ban "Öt kolozsvári román költõ" címmel antológiát 

szerkesztettem az Európa Könyvkiadó számára. A velem együtt öregedõ 
román kollégáimnak szánt baráti gesztusomra azzal vádoltak, hogy 
nem azt akarom-e ezzel az antológiával bizonyítani, hogy csak a 
volt Osztrák-Magyar Monarchia területén van igazi román költészet.  
Tiltakoztam is, eléggé indignáltan az Írószövetség elnökénél, igaz 
csak telefonon.  Az antológia azóta is kiadatlan, magam és román 
kollégáim bánatára, és tegyük hozzá, az Írószövetség szégyenére. 

 
 -- Nem kívánok egy szövetségben lenni olyan tagokkal akik 

magyarellenes és antiszemita írásokat publikálnak és hiába vannak 
magyar lapjaink, ha se jogunk, se módunk a tisztes védekezésre. 

 
 -- Nem kívánok olyan Írószövetség tagja lenni, mely egyik alapító 

tagjának, Kós Károlynak a nevét engedi kitörölni a kiadványokból, 
tankönyvekbõl.  Amikor tiltakoztam az elnöknél, mint az írók 
emlékét ápoló bizottság tagja, azt a választ kaptam:  "E de sus" 
("Föntrõl van").  Azóta is tûnõdhetem, hogy vajon a hivatal akkor 
tévedett-e, amikor három ízben is magas kitüntetéssel jutalmazta a 
romániai, de az egyetemes magyar irodalomnak is közismert 
nagyságát, vagy akkor, amikor nevét, centenáriuma alkalmából 
kivonta a forgalomból. 

 
 -- Nem kívánok egy szövetségben lenni olyan tagtárssal, aki Petõfi 

Sándort nyíltan nacionalistának nevezi az Írószövetség lapjában.* 
 
 -- Nem kívánok cölöphöz szíjazott szomszédtörzsbeli indiánként, 

kipöckölt szájjal hallgatni, írószövetségi tagként asszisztálni 
alkotmányunkban és pártdokumentumokban is többszörösen deklarált 
nemzetiségi, emberi jogaink semmibevételénél, nemzetiségi 
identitásunk föladására kényszerítõ intézkedések elszomorító 
látványánál.  (Nemzetiségi humán líceumok megszüntetése, a 
nemzetiségi tankönyvkiadás elsorvasztása **, nemzetiségi egyetemi 
végzõsök csak román nyelvterületekre helyezése stb.)  Még 
sorolhatnám, de ez is elég ok arra, hogy ne tekintsem magam, ne 
tekintsenek többé írószövetségi tagnak. 

 
 Maradok továbbra is tisztességes állampolgár, a román nép és az együtt 
élõ nemzetiségek barátságának ápolója, költészetünknek a kedvezõtlen 
körülmények ellenére is hûséges magyar tolmácsa. 
 
 
 
 Kolozsvár, 1987. július 14. 
 
 
                                Kányádi 
Sándor 
 
 
 
 *  Titus Popovici cikkérõl van szó, melyet a bukaresti Romania 
Literara közölt.  Lásd bõvebben:  HPT 52/1987. március 27.  (A  HPT jegyzete.) 
 
 ** Szeptember elejétõl megszüntetik a kolozsvári és temesvári 
fiókszerkesztõségeket, vagyis a magyar, német és szerb tankönyvkiadás 
bázisait.  (Kányádi Sándor jegyzete.) 




