
Sokak mellett magam is saját halot-
tamnak tekintem Kántor Lajost, akinek 
híve és munkatársa voltam évtizedek 
óta. Diáktársak voltunk a Ref. Kollégi-
umban, úgy emlékszem együtt jártunk 
az Önképzőkörbe, ahonnan számos jeles 
ember indult  a sors irányította tekervé-
nyes írói, művészi munkára.  Érte tar-
toztam a régi Korunk köréhez, ott vol-
tam minden általa rendezett képkiállítá-
son. A változáskor, az RMDSZ alakítá-
sakor a huszonhét tagú szervezőbizott-
ság vezetőjeként jobb keze voltam. A 
Magyar Színház előtt, az utcán véglege-
sítettük egyszerűsítve a tagbelépési nyi-
latkozatott. Ő mutatott be az általa alapí-
tott Kolozsvári Társaságban, amikor 
tavaly nyáron hazatértem néhány napra. 
Rábíztam az Erdélyi Szépmíves Cég 
összeszedett régi és új dokumentumait s 
terveztük, hogy alkalomadtán, megjelent 
emlékiratomnál bővebb, teljesebb és 
szebb kiadású könyvet szerkesztünk 
ezen erdélyi hungarikumunk emlékének 
méltó őrzésére. Az idén hármas-
regényem kéziratából harminchat oldalt 
olvasott, de már  nem mondhatta el vé-
leményét róla. Közéleti tevékenységével 
példát mutatott. Nagy veszteségünk az ő 
korai halála. Amikor mások babérjaikon 
csücsülnek, ő megrendült egészségi 
állapotához képest rengeteget dolgozott, 
könyvei mutatják, hogy alkotóerejének 
teljében volt. Két esztendővel fiatalabb 
volt nálam, de felnéztem rá, komolysága 
és megbízhatósága miatt voltam és ma-
radok a híve. Nehéz szívvel kísértük ki a 
Házsongárdba. 

Kántor Lajos 1937-ben született, a kolozsvári 
református kollégiumban kezdte középiskolai 
tanulmányait,  a Bolyai Tudományegyetemen 
szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári 
diplomát, 1979-ben a Babes-Bolyai Tudomány-
egyetemen doktorált. 
1959-től a kolozsvári Korunk folyóirat irodalmi 
szerkesztője. Az 1989-es fordulat után a Korunk 
főszerkesztője. 1993-ban megválasztották a Ma-
gyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) 
elnökévé, 2013-tól a Magyar Tudományos Akadé-
mia külső tagja. Kritikáit, irodalmi publicisztikáját 
az Utunk, az Igaz Szó, A Hét, a Romania Literara, 
a Gazeta Literara, valamint a Steaua közölte. 
Tanulmányai a Korunk, a Valóság, a Kortárs, az 
Új Írás, a Napjaink, a Tiszatáj, a Nagyvilág, az 
Élet és Irodalom, az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, az Irodalmi Szemle, a Híd, az Új Symposion 

folyóiratok hasábjain, valamint napilapokban 
jelentek meg. 
Csaknem hetven önálló, illetve általa szerkesz-
tett kötete jelent meg. 
Kántor Lajos több díj birtokosa, egyebek mellett 
1992-ben Joseph Pulitzer-emlékdíjjal, 1998-ban 
József Attila-díjjal, 1999-ben Pro Literatura 
díjjal, 2004-ben Széchenyi-díjjal, 2012-ben Látó
-nívódíjjal, 2015-ben Magyar Örökség díjjal 
tüntették ki. 
 

Jancsó professzor fia, Jancsó Miklós 
ismert kolozsvári ember volt. Fiatal-
emberként helyét kereső fiatal színész 
korában találkoztunk. Első regénye-
met, a Köszönöm, jól vagyok címűt 
tervezte színpadra állítani. Vagy más-
fél hónapig a Magyar Színház környé-
kén, a sétatéri padok valamelyikén 
találkoztunk rendszeresen, hogy átbe-
széljük a teendőket, miként alkalmaz-
zuk színpadra Jó Jenő történetét. Né-
hány oldalnyi kéziratom tanúskodik 
arról, hogy komolyan dolgoztunk. De 
az idő nem kedvezett munkánknak, 
hiszen éppen regényem miatt kerültem 
a tiltottak listájára csaknem egy évtize-
dig. Megjelenését annak köszönhet-
tem, hogy Kacsó Sándor, az Irodalmi 
Kiadó vezetője, az RKP  két diktátor 
vezetőjének „melegcsákány váltása” 
idején beállott demokratikusnak mon-
dott félévében a Forrás sorozat legna-
gyobb példányszámú könyveként kiad-
ta regényemet. A diktatúra proletár-
burzsoáziának nevezhető kegyeltjei a   
könyvemet összevásárolták és nyilvá-
nosan elégették. Jancsó Miklóst vala-
kik lebeszélhették arról, hogy velem 
dolgozzék. Színjáték  akkor nem lett 
belőle. Később megírtam, de nem volt 
szerencsém. Csurka István olvasta, 
amikor új színház vezetésével bízták 
meg, egymásután  nég darabom bemu-
tatását ígérte. Sajnos ebben megakadá-

Sokasodnak hallottaink 
a Házsongárdban 

lyozta a halál- 
Jancsó Miklós a színészet helyett az 
írást választotta, az én koromban is-
mert Tomcsa Sándor követő, a Bajor– 
Sinkó– Zágoni hármas után, akit sike-
rült néhányszor egyszerre színpadra 
állítanom az országosan ismert és ked-
velt Ifjúmunkás Matinékon, Jancsó 
írásainak humorával segített a megke-
serített erdélyi magyar olvasókat a 
humor orvosságával  vigasztalni. Ko-
rai halála újabb pótolhatatlan veszte-
sége az egyre gazdagodó kolozsvári 
művelődési életnek. 
Jancsó Miklós 1946. augusztus 12-én született 

Kolozsváron, itt is érettségizett a Brassai Sámu-
el Középiskolában 1964-ben. 1968-ban fejezte 
be tanulmányait a marosvásárhelyi Szentgyör-
gyi István Színművészeti Akadémián, ezt köve-
tően a Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz 
szerződött, ahol 2001-ig tevékenykedett. 1996-
tól a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen és a 
Protestáns Teológián oktatott művészi beszédet. 
2004 októberében doktorált, dolgozatának címe: 
Csiky Gergely színpadi világa. 2016-ig a Pro-
testáns Teológián retorikát oktatott.  1989-től 
rendszeresen publikált, műfajai: humoreszk, 
rövid próza, színpadi jelenetek, egyfelvonásos-
ok. Anyanyelvápolással, színháztörténettel 
foglalkozó írásait az erdélyi magyar sajtóban 
közölte. 2008-ban a Román Írószövetség tagja 
lett. 1996-ban A játék a halállal című egyfelvo-
násosa EMKE-díjat nyert. 2010-ben Reményik 
Sándor-díjjal tüntették ki.   
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