
18

Az egykori Aluta, később Acta, majd 
Acta (Siculica) évkönyvek után a 2007-
ben megújult külsővel jelentkező Acta Si-
culica révén a Székely Nemzeti Múzeum 
tudományos évkönyvsorozata 1968-tól 
máig nyomon követhető.

Az évkönyv négy évvel ezelőtti tartal-
mi, formai és koncepcióbeli megújulása 
reális igényként jelentkezett intézményi 
szinten. A több mint 130 éves múltra visz-
szatekintő intézmény számára presztízs-
kérdésként tevődött fel, hogy a legna-
gyobb székelyföldi múzeumként egy rep-
rezentatív, a székelységet illetően átfogó 
szakmai periodikává emelje évkönyvét.

Az Acta Siculica elsősorban az intéz-
ményben zajló, a történelmi Székelyföld-
re irányuló tudományos kutatások ered-
ményeinek közzétételét teszi lehetővé. Az 
évkönyv belső tagolódása hagyományo-
san a Székely Nemzeti Múzeum tudo-
mányos osztályainak struktúráját követi. 
Az általánosabb muzeológia, a természet-
rajz, régészet, történelem és néprajz feje-
zeteinek szerzői között saját szakem-
bereink mellett a székelyföldi múzeumok 
és más, romániai és külföldi tudományos 
intézmények, szakmai fórumok Székely-
földdel foglalkozó kutatóit is megtalál-
hatjuk, s ebben az értelemben az Acta 
Siculica a legnagyobb, székelyföldi kuta-
tásokat évi rendszerességgel közreadó 
tudományos teljesítménnyé vált. 

A diszciplínák alapján tagolódó, feje-
zetekbe sorolt tanulmányok szerzőinek 
meghívását, a beérkezett dolgozatok el-
sődleges szakmai ellenőrzését, szerkesz-

tését szakos munkatársaink, esetenként 
külső kutatók végzik, akik kérdéseikkel, 
javaslataikkal, észrevételeikkel elősegítik 
a dolgozatok minél szakszerűbb véglege-
sítését. Ennek a struktúrának megfelelően 
a muzeológia fejezetet Boér Hunor és 
Kinda István, a természettudományt Kocs 
Irén és Barti Levente, a régészetet Bordi 
Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László 
és Sztáncsuj Sándor József, a történelmet 
Boér Hunor, Csáki Árpád és Demeter 
Lajos, a néprajzot Kinda István és Szőcs-
né Gazda Enikő szerkesztik. A munká-
latok összehangolását és koordinálását 
főszerkesztői minőségben Kinda István 
végzi.

Neves szakemberekből álló szer-
kesztőbizottságunknak köszönhetően az 
Acta Siculica évkönyvek rangos szakmai 
védnökség alatt állnak. 2008-tól a termé-
szettudományi fejezetért Sárkány-Kiss 
Endre (Kolozsvár), a régészetért Benkő 
Elek (Budapest) és László Attila (Iaşi), a 
történelemért Egyed Ákos (Kolozsvár) és 
Kósa László (Budapest), a néprajzért Po-
zsony Ferenc (Kolozsvár) felkért szer-
kesztőbizottsági tagokként kezeskednek. 
Tanácsaikkal a tanulmányok beváloga-
tását, a vitás esetek eldöntését és általában 
a szerkesztői munkát segítik. A néprajz fe-
jezetet Tánczos Vilmos (Kolozsvár) lek-
torálja, és keressük a lektorálás megoldá-
sát a többi diszciplína vonatkozásában is.

Az évkönyvsorozat tipográfiai megol-
dásai hosszas egyeztetések, viták során 
alakultak ki. A borító megtervezését Keö-
peczi Sebestyén József 1941-ben készített 

múzeumi címertervének felhasználásával 
Mednyánszky Emese és Méder Lóránt vé-
gezték. A nagyformátumú, impozáns kö-
tet kéthasábos tördelést enged meg, és na-
gyobb táblák publikálását teszi lehetővé.

A kiadványokat az igazgatói előszó 
vezeti be, amely egyben a múzeum hiva-
talos éves jelentése is. Ezt a szakmai feje-
zetek követik, majd a kötet végén a meg-
emlékezések kapnak helyet. Dolgozato-
kat publikálunk magyar, román, angol és 
német nyelven, fontosnak tartjuk viszont, 
hogy a törzsanyag magyar nyelven jelen-
jen meg. Minden közleményhez két, a 
dolgozattól eltérő nyelvű összegző kivo-
nat kapcsolódik. 

Az Acta Siculica köteteinek teljes 
anyagát a megjelenést követően a Székely 
Nemzeti Múzeum honlapján (www. 
sznm.ro) is közzétesszük, nyomtatott pél-
dányait számos hazai és külföldi könyv-
tárba, közgyűjteménybe eljuttatjuk.

Eddigi munkánk volumenét a követ-
kező számszerű adatok érzékeltetik: a 
2007-es évkönyv 785 oldalon 51 dolgoza-
tot tartalmazott, a 2008-as 704 oldalon 43-
at, a 2009-es 736 oldalon 45-öt, a 2010-es 
732 oldalon 40-et. A kötetek átlag leütés-
száma 3,5 millió. A kiadás költségeit in-
tézményünk fenntartója, Kovászna Me-
gye Tanácsa fedezi.

Jelentős előrelépés kiadói politikánk-
ban, hogy az Acta Siculica 2010-ben a 
bukaresti Felsőoktatási Tudományos 
Kutatás Nemzeti Tanácsa (CNCSIS) által 
jegyzett kiadvánnyá vált (CNCSIS-kód: 
982). Igyekszünk felnőni ahhoz a meg-
tisztelő elismeréshez, amely szerint év-
könyvünket egyetemi tanárok, szakem-
berek és kutatók az erdélyi magyar tudo-
mányos élet egyik legjelentősebb fóruma-
ként emlegetik.

Kinda István
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Hogy P. Buzogány Árpád hullámhosz-
szára tudjak hangolódni Vidám emberek a 
csend birodalmában címet viselő faluri-
portos könyve olvasásakor, fellapoztam a 
szerző hasonló témájú könyveit. 

A 2003-ban megjelent A falut di-
csőítem kötet alcíme népismereti írások-
nak nevezi a közölt anyagokat. A szerző 
azonosul az egyik adatközlő kijelenté-
sével: „Mind jókedvemből írtam…”. Ez 
az alaphang végigkíséri mind a négy kö-
tetet. A figyelemfelkeltés nem öncél. 
Tárgyszerű világossággal írja le a megis-
mertetni kívánt foglalkozásokat. Bevallja 
indíttatása okát is: „Tisztelettel, alázattal 
és megbecsüléssel forduljunk mindahhoz, 
ami népünk jobb, teljesebb megismerését 
segítheti”.

A Kihúzza a töviset az ember kezéből 
2005-ben jelent meg. Alcíme – Riportok, 
interjúk népi mesterekről és mesterségek-
ről – jelzi, hogy szerzőnk hűséges az 
előbb kinyilatkoztatott céljához, de műfa-
jilag szabadabb formát választ, mert a ri-
port műfaja nem köti a néprajzi dolgozat 
megszabott kereteihez. Megnevezi az ol-
vasóréteget is, akiknek szánja az írásait: 
„elsősorban a fiatalokra gondoltam, akik-
nek egyre kevesebb lehetőségük van átfo-
gó ismereteket szerezni bizonyos hagyo-
mányos, pár évtizeddel ezelőtt szélesebb 
körben űzött foglalkozásokról”. A szán-
dék is világos: „a kézműves tevékenysé-
gek, népi mesterségek szépségei, értékei 
felé irányíthatják fiataljainkat”. P. Buzo-
gány Árpád riportkönyve megszerkeszté-
sekor arra törekedett, hogy érdemükhöz 
mért elismeréssel és csodálattal adózzon 
Keresztúr fiúszék és Sóvidék „ügyes ke-
zű, találékony, szívós akaratú és kedélyes 
mesteremberei”-nek. Az olvasót „hangu-
latos beszélgetésekkel” akarja gyönyör-
ködtetni.

A 2007-ben kiadott Gyertek elé kalá-
kába! című kötet is a falujárás egyik feled-
hetetlen eredménye/emléke. A szerző fa-
luriportoknak nevezi az írásokat. Kertelés 
nélkül megmondja, hogy egy kistérség, 
Siménfalva község, az Alsó-Nyikó mente 
falvairól akar helyzetjelentést előterjesz-
teni. Alaposan felkészült a dologra. For-
rásmunkákat böngészett, kérdőívet állí-
tott össze. Célja: „A múlt ismeretében úgy 
beszélgetni a jelenről, na meg a közel-
múltról, hogy a jövő felé is kacsintgas-
sunk”, mely „nem éppen szívderítő a fo-
gyó lakosságú kis falvakban”. A bevezető 
gondolatokból azt is megtudjuk, hogy az 

Udvarhelyi Híradóban való közlésükkor 
a riportok veszítettek eredetiségükből: 
„én meg néha keserű, máskor varázslatos 
hangulatukat is igyekeztem betűkbe ön-
teni, bár a tördelés során – mindig a tények 
tiszteletét érvényesítve – éppen a líraibb 
hangulatú részekből kellett húznunk a ter-
jedelem miatt”. A 2005-ös árvíz rombo-
lása után sem szűnik az író ragaszkodása a 
hazai tájhoz. Szerzőnk lelkesen biztat a 
megjelenített falvak látogatására: „Látni 
kell ezeket a falvakat a tél szorításából 
szabadulva, tavaszi életmámorban, nyár 
eleji ragyogásban. Hogy magunkénak 
érezhessük.”

P. Buzogány Árpád negyedik faluri-
portos könyvének címe – Vidám emberek 
a csend birodalmában – elgondolkodtató. 
Nem lep meg a vidámság emlegetése, hi-
szen a szerző már megjelent könyveiben 
is hangsúlyozódik a jó hangulat felmuta-
tásának igyekezete. Derűlátóan indul egy 
olyan birodalomba, ahol a csend nem csu-
pán a megelégedettség, a békesség, a jó 
hangulat otthona? Csupán a címszöveg 
dallamossága vonzotta szerzőnket? A 
csend sugallhatja a szomorú véget, a lassú 
pusztulást is? Talán optimizmusának kö-
szönhetően társítja P. Buzogány Árpád a 
vidámságot a csenddel? Lássuk a ripor-
tokat!

Korábbi kötete egyik riportjában mint 
forrást emlegette szerzőnk Bözödi 
György Székely bánja c. történeti és szo-
ciográfiai munkáját. Más kor, más hely-
zet, más műfaj és más hozzáállás a Bözödi 

Györgyé! Miért emlegetem én is Bözödit? 
Nézzük csak, mit ír a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon (I. köt. Buk., 1981. 
280.): „a 30-as évek falujának, a világ-
gazdasági válság embertelenítő nyomo-
rának, a kisebbségi sorban tengődő er-
délyi falunak hiteles rajzát adta”.

Mi a közös Bözödi György és P. Bu-
zogány Árpád életében és írói tevékeny-
ségében? A szülőföld: Bözöd és Gagy a 
Székelyföldnek egymástól macskaug-
rásra található két faluja. A vidék: Kő-
rispatak, Bözödújfalu, és a többi Gagy 
menti, Nyikó menti stb. székely falu. A 
néprajz, a népismeret, a történelem és a 
székely nép élete és sorsa iránti ragasz-
kodás, valamint mindkettőjük felelősség-
tudata ezek iránt, ami alkotásaikban fo-
kozott erővel és szenvedéllyel jelenik 
meg. Ha szabad így emlegetnem, a mester 
és a tanítvány viszonya lenne a legmeg-
felelőbb besorolás P. Buzogány Árpád 
számára. Kitüntetés és egyben kötelezett-
ség is.

Most következnének a különbségek!
Bizonyára mementónak tartja P. Bu-

zogány Árpád azt a bélyeget, amellyel a 
székely romantika művelői Bözödit illet-
ték: „nyomor-romantiká”-val operál, 
hogy a közfigyelmet felkeltse. Ne vitas-
suk Bözödi igazát! Mikor és miért ria-
dóztatott Bözödi György? A Trianon utáni 
Nagy-Romániában, az 1929–1934-es 
évek világgazdasági válságának nyomo-
rát nyögő székely nép sorsára való odafi-
gyelés érdekében lármázott Bözödi. A kö-
zömbös szemlélők lelkiismeretét akarta 
felrázni. „Féltő szeretetből fakadó tárgyi-
lagossággal tárta az olvasó elé az erdélyi 
magyarság e sok romantikus legendával 
övezett csoportjának valóságos sorsát és 

ÖRÖKSÉGÜNK V. évf. (2011) 1. sz.

A Székely Nemzeti Múzeum
Acta Siculica évkönyvsorozata

P. Buzogány Árpád: Vidám emberek
a csend birodalmában.

Faluriportok Udvarhelyszékről*

Kovács Regina (Sándortelke)
P. Buzogány Árpád felvétele

Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk. Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk.

0

5

25

75

95

100


