
Márton Béla

Megkésett értékelő

A Hazanéző című folyóirat születésének 20. évfordulója
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Kivételes szervezőerő hozta létre 
és tartotta életben húsz éven át. Ko-
rondon, ebben a székely nagyközös-
ségben volt olyan értelmiségi réteg, 
amely támogatta Ambrus Lajos tanár, 
főszerkesztő gondolatait, javaslatait, 
szerzőmunkáját. Húsz éven át sikerült 
folyamatosan sóvidéki, székelyföldi ta-
nulmányokat, költői-írói alkotásokat, 
természettudományi, néprajzi írásokat, 
kézműves alkotások színes, fekete-fehér 
fényképeinek hosszú sorát közzétenni. 
A szerkesztők gondoskodtak a folyó-
irat megnyerő, tetszetős kivitelezéséről, 
a közlemények olvasmányosságáról, s 
ugyanakkor szakmai megbízhatóságá-
ról. A főszerkesztő nyitott volt az olyan 
szerzői ajánlatokra, amelyek magvas 
gondolatokat tartalmaztak a Sóvidék-
ről meg a székelységről. Eleven kapcso-
latot tartott fenn a tehetséges, hűséges 
munkatársakkal. Szerkesztői, író-olva-
só találkozókat szervezett távoli váro-
sok közönségével. Ezáltal egyre növelte 
az olvasók táborát. Az oda meghívott 
munkatársak szóban is elmondták a 
folyóirat sajátosságait, célkitűzéseit. 
Az ilyen találkozók új munkatársakat 
nyertek meg egy vagy több “székely 
téma” megírására, közzétételére.

A folyóirat mindig felkarolta a sóvi-
déki képzőművészek alkotásait. Nem-

csak a nemzetközi hírű festőművésze-
ket, szobrászokat, grafikusokat mutatta 
be, hanem a fiatal tehetségeket is. A fo-
lyóirat sok országba eljutott, így a mű-
vészeket, írókat széles körben megis-
merték, gyönyörködtek alkotásaikban. 
Kellő gondot fordított a hagyomány-
őrző, tehetséges korondi fazekasok 
bemutatására, stílusbeli sajátosságaik 
értékelésére. Támogatta Bandi Dezső 
iparművész korondi tanfolyamait, me-
lyeken fiatalok sokaságát tanította a 
tálak, korsók, bokályok igényes formá-
lására-díszítésére.

Teret, helyet adott az olyan szocioló-
giai, néprajzi tanulmányoknak, ame-
lyek részletezően bemutatták a nagy-
községben zajló szociális, társadalmi 
változásokat (harc a piacért, építkezési 
láz, gazdagok-szegények arányának a 
változásai, a pénzszerzés árnyoldalai, 
stb.). Hazanéző könyvsorozatot jelente-
tett meg zömében sóvidéki szerzőktől; 
lehetőséget teremtve figyelemre méltó 
témák bővebb kifejtésére. Ezek a köny-
vek a mai olvasó elé tárták ősi mon-
dáinkat, a székely-magyar rovásírás 
történetét, a Sóvidék növényvilágát, 
madárfajait, vadon élő- és házi-állatait, 
stb. Mindezekért elismeréssel adózunk 
Ambrus Lajos főszerkesztőnek, a mű-
vészeknek, íróknak és költőknek!
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