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Szokás volt régebb, bár rég kiment 
divatból, hogy egy-egy folyóirat fél-
éves, egész évi számait beköttették, az-
tán könyvként került az olvasó polcára, 
úgy hát füzetként, laponként nem há-
nyódott, amiből esetleg éppen tűzgyúj-
tónak valót is ki lehet hasítani. Pesti 
antikváriumokban láttam utoljára ilyen 
módon megbecsült lappéldányokat, ám 
éppen a székelyudvarhelyi közkönyvtár 
raktáraiban járt legtöbb ilyen folyóirat a 
kezemben.  

Ha a gyűjtemény megvan, ép és 
egész, akkor már csak a halogatás kizá-
rásán múlik, hogy beköttessük, na meg 
azon is, hogy kerül-e hozzáértő, aki ezt 
megtegye? Persze e klasszikus megol-
dást kicselezhetjük éppen, különböző 
megmódolású irattartó mappákba téve 
a lapszámokat, de az már nem könyv… 
Nem bizony, csak gyűjtemény.   
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Eleve könyvként adta ki a székely-
udvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó a Székely Útkereső Kiadványok so-
rozatban a lap teljes gyűjteményét, való-
színűleg arra gondolva, hogy az egykori 
lapszámok kevés olvasónál maradhattak 
mind meg. A belső borítón is megjelöl-
ték mintegy a gyengébbek, mondhatjuk 
azt is, hogy az ifjabb olvasók tájékozta-
tására, hogy reprint kiadás, a szerzőségi 
adatokat feltüntető oldalon pedig a kö-
vetkezőt olvashatjuk: Ez a kiadvány a 
Székelyudvarhelyen 1990 és 1999 kö-
zött megjelent irodalmi és művelődési 
folyóirat, a Székely Útkereső tíz évfolya-
mának a kollekciója.  

Nyilvánvaló a szándék a kiadó és az 
egykori főszerkesztő Beke Sándor ré-
széről: a lapban egykor közölt anyagok 
ma is értéket képviselnek, a mai nap szel-
lemi körforgásában helyük, szerepük 
van, ezért készen, bekötve tette az olva-
sók asztalára. És ha már a „leltározásnál” 
tartunk, említsük meg a folyóirat egykori 
szerkesztőit is: Balázsi Dénes, Csire 
Gabriella, Csomortáni Magdolna, Deák 
Zoltán, Gyöngyössy János, Kelemen 
Katalin, Kozma Mária, Lőrincz József, 
Pálhegyi Pál, Páll Szilárd, Ráduly János, 
Róth András Lajos, Szálassy János.  

Tartalmát, a műfajokat nézve a szép-
irodalom, nyelvészet, folklór mellett köz-
érdekű közleményt, alkalmi beszédet, esz-
szét, jegyzetet, könyvismertetőt, illusztrá-
ciós anyagot egyaránt találunk. A műfaji 
sokszínűség az első lapszámoktól kezdve 
megfigyelhető, a munkatársak számának 
gyarapodásával párhuzamosan.  

A lap típusából eredendően jelentős 
terjedelemben közölt klasszikus meg 
kortárs szerzőinktől, Apáczai, Babits, 

Benedek Elek, József Attila, Juhász 
Gyula, Kölcsey, Mikes Kelemen, Petőfi, 
Tamási Áron, Vörösmarty mellett 
Bözödi György, Zajzoni Rab István, 
Áprily, Bartalis János, Reményik, Sütő 
András és Farkas Árpád, Kányádi írásait 
olvashatjuk, ugyanakkor teret biztosított 
kevésbé ismert és kezdő szerzőknek is. 
A hazai magyar gyerekirodalom klasszi-
kusai közé tartozó Benedek Elek mel-
lett Marton Lili írását (éppen Elek apóra 
való emlékezését), Nagy Olgának a 
népmeséről írt esszéjét és kortárs erdé-
lyi szerzők munkáit olvashatjuk, Ráduly 
János, Papp Attila, Fábián Imre, Beke 
Sándor és P. Buzogány Árpád verseit, 
Csire Gabriella történeteit, László Lász-
ló mondafeldolgozását.  

Fontosak voltak a nagyjainkra – 
Károlyi Gáspár, Pázmány, Széchenyi, 
Apáczai, Kőrösi Csoma, Makkai Sán-
dor, Katona József, Nagy Imre, Mikes 
— emlékező írások, akárcsak a tanul-
mányok (a nyelvészettől, folklórtól a 
Szent Koronáig, Mátyás királyig, a szé-
kely körvasútig).  

A sárgás-barnás borító az évek múlá-
sára a papír természetes „viselkedésé-
vel”, a megsárgulással, megbarnulással 
figyelmeztet. Ha a 350 oldalnyi Székely 
Útkeresőt lapozgatjuk így, készen, be-
kötve, olyan nevek ötlenek szemünkbe, 
melyeknek viselői már nincsenek köz-
tünk, pedig alig jó évtizeddel ezelőtt az 
udvarhelyi folyóirat keltette szellemi ér-
tékáramlást tollukkal segítették: Balogh 
Edgár közíró, Ferenczi Géza és Ferenczi 
István régészek, Gálfalvi Sándor peda-
gógus, Kardalus János néprajzos, Veress 
Dániel irodalomtörténész, Vofkori Lász-
ló földrajztudós. 
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Az 1990 áprilisában létrehozott Szé-

kely Útkereső folyóiratot bevezető ta-
nulmánya címében már az egyetemes 
magyar művelődéstörténet részének ne-
vezi Barabás István, egy évtized múlva 
pedig, megszűnésével mondhatni átlé-
nyegült, a Székely Útkereső Kiadványok 
sorozat vitte tovább az eredeti elképze-
lést, témában megújulva: az irodalom, 
művelődés és művészet hármasa mellé a 
néprajzot és helyismeretet is társítva. 

Beke Sándor terjedelmes részben 
(Székely Útkereső — szellemi műhely a 
XX. század végén Erdélyben. Főszerkesz-
tői vallomás a folyóirat megszületésé-
ről és életéről) pillant vissza a lapterve-
zésre, a „valóra vált” álomra, sorolja fel 
a munkatársakat abból az időszakból, 
„amikor a szellemi útkeresés az erdélyi 
magyarság föleszmélésével, új művelő-
dési törekvéseivel találkozott”. Ezt 
tükrözik a témák: kisebbségi sors, tör-
ténelem és művelődéstörténet, néprajz, 
illetve szépirodalom, nyelvművelés, 
nem hiányozhatott a művészet, zene, a 
szociográfia, vallás sem. Hasonló fő-
szerkesztői áttekintést olvashatunk a 
Székely Útkereső Kiadványokról is.  

Brauch Magda tanulmánya A Szé-
kely Útkereső évtizede (1990–1999). Lap-
ismertetés, műelemzés, bel- és külföldi 
sajtóvisszhang címet kapta, részletesen 
áttekintve a lap anyagában tükrözött 
témákat, írásokat, illetve az első Szé-
kely Útkereső antológiát is. Bővebben  

 
 

elemzi az irodalmi anyagot és tárgyalja 
a lappal kapcsolatos méltatásokat, saj-
tóvisszhangot.  

Ezt követően terjedelmes részben ol-
vashatunk szemelvényeket a sajtóban ko-
rábban megjelent értékelésekből, méltatá-
sokból, majd időrendi mutató következik, 
illetve a Székely Útkereső teljes bibliográfiá-
ja lapszámok, és szerzők szerint is.  

A Székely Útkereső Kiadványok 
bibliográfiája mellett a könyvet név- és 
tárgymutató zárja, a könyvtesthez pe-
dig bő illusztrációs anyag is tartozik. 
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A Magyar, székely és csángó örökség cí-

mű kötettel közel azonos terjedelmű,  
400 oldalt meghaladó vaskos könyv ke-
rült ki a nyomdából a Székely Útkereső 
Kiadványok sorozat, illetve az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó közös kiadvá-
nyaként. A Székely Útkereső évtizedes 
„terméséből” dr. Brauch Magda állítot-
ta össze a kötetet és írt bevezető ta-
nulmányt hozzá.  

1990 első felében, amikor megjelent a 
folyóirat, a „rendszerváltozás utáni meg-
változott helyzetben a székelységnek, az 
egész romániai magyarságnak a szülő-
földön való megmaradás útjait, módoza-
tait kell keresnie és megtalálnia” — álla-
pítja meg. Talán ennek is tulajdonítható, 
hogy a közölt anyag jórészt székelyföldi 
szerzők tollából származik.  

Persze ez nem jelentette azt, hogy 
általános erdélyi, anyaországi témák ki 
lettek volna zárva a lapból. A tanulmá-
nyok mellett, meg kell említenünk, je-
lentős terjedelemben közölte klasszi-
kus meg kortárs szerzőink írásait, teret 
biztosított kevésbé ismert és kezdő 
szerzőknek is. Ez abból is látszik, hogy 
a könyv terjedelmének felét a líra meg 
széppróza teszi ki. Apáczai, Zajzoni 
Rab István, Áprily, Babits, Bartalis Já-
nos, Benedek Elek, Dsida Jenő, József 
Attila, Juhász Gyula, Kölcsey, Petőfi, 
Reményik, Vörösmarty és Farkas Ár-

pád, Horváth Imre, Kányádi nevei 
mellett olvashatjuk pl. Cseke Gábor, 
Éltes Enikő, Szűcs László, Váli József 
verseit, hogy csak a líránál maradjunk.  

 

 
 
A Cikkek, tanulmányok, esszék feje-

zetben számos témát fellelhetünk, a 
nyelvészettől, folklórtól a Szent Koro-
náig, Mátyás királyig, a székely körvas-
útig. Számukat tekintve — érthető 
módon — jelentős arányt képviselnek 
a nagyjainkra emlékező írások, így 
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Károlyi Gáspár, Pázmány, Széchenyi, 
Apáczai, Kőrösi mellett Makkai Sándor 
író, református püspök, Katona József, 
Nagy Imre és Mikes nagyságára emlé-
keznek.  

Jegyzéket találunk az antológiában 
szereplő írásokról, műfajonként és tel-
jes repertóriumot a Székely Útkereső írá-
sairól, a felhasznált illusztrációkról. A 
könyvet névmutatóval is ellátták.  
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A Brauch Magda által válogatott kö-

tethez írt előszóban ő maga fogalmazza 
meg a szándékot és okot is, amiért e kö-
tet kikerült a sajtó alól: a líra és epika 
mint gyermekekhez szóló irodalom nem 
csupán szórakoztató, hanem nevelő is.  

Ezért a kiadványt „elsősorban a kis-
gyermekeknek és a gimnazista korosz-
tálynak, de szülőknek, nagyszülőknek, 
tanítóknak, nevelőknek is” ajánlják. 

A hazai magyar gyerekirodalom 
klasszikusai közé tartozó Benedek Elek 
mellett Marton Lili írását (éppen Elek 
apóra való emlékezését), Nagy Olgá-
nak a népmeséről írt esszéjét és kortárs 
erdélyi szerzők munkáit olvashatjuk a 
nemrég megjelent kötetben, Ráduly Já-
nos, Papp Attila, Fábián Imre, Beke 
Sándor és P. Buzogány Árpád verseit, 
Csire Gabriella történeteit, László 
László mondafeldolgozását. Nem vé-
letlen, hogy az említett szerzők friss 
írásait nem csupán a hazai gyerekiro-
dalmi lapokban olvashatják a fiatalok, 

hanem az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó többüknek önálló kötetét is meg-
jelentette. 
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Hogy milyen a jó gyermekirodalmi 
írás, arról hosszan lehetne elmélkedni 
és akár vitatkozni is, ám elég annyit 
megjegyeznünk: a jó témával felér a 
pergő ritmusú, jó rímű vers, ám a kettő 
csak együtt teszi igazán emlékezetessé 
az írásművet. Előlegezzük meg: a digi-
tális technika, világháló használatának 
terjedése sosem fogja kiszorítani a pa-
pírra nyomott betű olvasását, mert an-
nak hangulata, varázsa van. A szülő, 

nagyszülő nem téved, ha ezt ajánlja a 
gyereknek, pontosabban ha ezzel a va-
rázzsal megismerteti, ebbe a bűvkörbe 
bevonja.  

A kötetben szereplő írások jegyzé-
két követően az antológia szerzőinek 
rövid életrajzát olvashatjuk, a Székely 
Útkereső könyvészeti leírása mellett 
pedig a folyóirat teljes repertóriumát is 
megtaláljuk a másfélszáz oldalas könyv-
testben.  

 

 
Székely�Útkereső�Kiºdványok�ÃSzékely�Útkereső�Kiºdványok�ÃSzékely�Útkereső�Kiºdványok�ÃSzékely�Útkereső�Kiºdványok�Ãntológiájºntológiájºntológiájºntológiájº����

 

MºgMºgMºgMºgyºr,�székely�és�csángó�örökségyºr,�székely�és�csángó�örökségyºr,�székely�és�csángó�örökségyºr,�székely�és�csángó�örökség����
Ã�Székely�Útkereső�Kiºdványok�Ãntológiájº�(1991–2006).��
«rdélyi�Gondolºt�Könyvkiºdó,�Székelyudvºrhely,�2008�

 
A terjedelmes, jóval 400 oldal fölötti 

könyv a Székely Útkereső Kiadványok 
sorozat, illetve az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó közös kiadványa, amelyet a 
főszerkesztő Beke Sándor állított össze, 
szerkesztett, ugyancsak az ő munkája az 
előhang, útmutató, valamint a sajtó-
visszhangot is ő válogatta. Rövid fő-
szerkesztői vallomásából az derül ki, 
1990 őszén miként indult a Székely Út-
kereső folyóirat Székelyudvarhelyen, az-
tán, később miként adták ki a majdani 
Székely Útkereső Kiadványok sorozat 
első füzetét. Ennek címe a következő 
volt: Vass László Levente: Egyedül az éj-
szakában. Hátrahagyott versek. 

Brauch Magda összefoglalója (A 
Székely Útkereső Kiadványok 15 évet átfogó 
antológiája) témánkénti csoportosítás-
ban tárgyalja a másfél évtized alatt ki-

adott füzetkéket. Ezek száma, az utób-
bi időszakban megjelent két kis könyv-
vel együtt (Brauch Magda: Téged keres-
lek. Beke Sándor istenes költészete. 
Székelyudvarhely, 2007 és P. Buzogány 
Árpád: A Székely Útkereső Kiadványok 
műhelyében. Hagyomány és helyismeret 
közelképben. Székelyudvarhely, 2007) 
meghaladja a húszat. A kötet címéül 
szolgáló Magyar, székely és csángó örökség 
alcímmel kezdi leltárba venni, milyen 
munkák, témák jelentek meg, és elsők-
ként a himnuszokat, a székely székek 
címereiről és Orbán Balázsról, vala-
mint Csíksomlyóról, illetve a csángók-
ról kiadott tanulmányokat ismerteti. Ez 
a sor természetes módon kiegészül 
Ráduly Jánosnak a rovásírásról (Nemze-
ti kincsünk: a rovásírás) írt összefoglaló-
jával. 
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Nem kell ahhoz különösebb magya-

rázat, mit is tekint(het) Brauch Magda a 
magyarok, székelyek és csángók közös 
örökségének, bár ha nagyon szigorúan 
vesszük, nyilván a magyaroknak és csán-
góknak a székek címereihez, a csángók-
nak a rovásíráshoz nem sok közvetlen 
közük volt, ám a közös örökség ke-
resztmetszetében helye van mindkét té-
mának. Azt ugyan vitathatjuk, bár nem 
itt a helye, hogy még milyen témáknak 
kellene helyet szorítanunk ezen alfeje-
zetben, ám ennek eredménye valószínű-
leg csak az lenne, hogy a témák száma 
sokszorozódna… 

A néprajzot ugyan elválasztja a nép-
szokásoktól és népi gyógymódoktól, 
bár nem sejthető, miért, és ugyanide 
lehetett volna sorolni a Nagy Olga 
népmesékkel kapcsolatos tanulmányát 
is (Hamupipőke igazsága avagy Mit tanul-
hattok a népmesétől?), ami a mesével kap-
csolatos. Líra és verselemzés külön 
téma, az élő népköltészet (P. Buzogány 
Árpád kőrispataki népdalgyűjtése, Gál-
falvi Gábor Székelykeresztúr környéki 
lakodalmi költészetet bemutató gyűjté-
se) szintén, végül az Eredeti góbé humor 
alfejezet zárja a sort.  

Összegzésként az antológia népraj-
zi, történelmi, művelődéstörténeti, val-
lási és irodalmi anyagának tudományos 
megalapozottságát és nyelvi igényessé-
gét emeli ki.  

350 oldalnyi válogatott szövegrész 
következik, ezt a függelék zárja, mely-
nek elején útmutatót találunk, a fő-
szerkesztőtől a többi szerkesztő nevé-
ig, terjesztéssel kapcsolatos adatokig. 
Majd az összes kiadvány bibliográfiai 
adatai következnek, illetve ugyancsak 
Brauch Magda munkája a sajtóvissz-
hangról szóló tanulmány. Ezt követi a 
sajtóvisszhangból válogatott rész, 
kezdve az első, egymondatos hírrel 
1991-ből, el egészen a külön kötetben 
megjelentetett tanulmányig (P. Buzo-
gány Árpád: A Székely Útkereső Kiad-
ványok műhelyében. Hagyomány és hely-
ismeret közelképben). Beke Sándor 
összeállításában időrendben találjuk 
meg a címek számát még el sem érő 
sajtóközléseket.  
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Pályºkép�Ács�Ferenc�festőrőlPályºkép�Ács�Ferenc�festőrőlPályºkép�Ács�Ferenc�festőrőlPályºkép�Ács�Ferenc�festőről����
 

Murádin�Jenő:Murádin�Jenő:Murádin�Jenő:Murádin�Jenő:����
Ács�Ferenc�ºz�impresszionizmus�erdélyi�úttörőjeÁcs�Ferenc�ºz�impresszionizmus�erdélyi�úttörőjeÁcs�Ferenc�ºz�impresszionizmus�erdélyi�úttörőjeÁcs�Ferenc�ºz�impresszionizmus�erdélyi�úttörője����

Literº-ƒeres�Könyvkiºdó,�
Székelyudvºrhely,�2008�

 
A székelyudvarhelyi Litera-Veres 

Könyvkiadónál jelent meg Murádin 
Jenő új könyve, Ács Ferenc az impresszio-
nizmus erdélyi úttörője címmel. A kiad-
vány a szövegközi fehér-fekete illuszt-
rációk mellett színes képmellékletet is 
tartalmaz.  

A belső-erdélyi részeken vele 
kezdődik a modernizmus, a festé-
szet frissítő megújulása — annak 
ellenére, hogy csupán pályája 
kezdeti, felívelő szakaszában 
tartozott az erdélyi művészet 
élvonalába — állapítja meg a szerző 
Ács Ferencről (1876–1949).  

Kolozsváron született, majd Bu-
dapesten Székely Bertalan tanítványa 
volt, Münchenben, ahol a bajor trón-
örökös által kitűzött pályadíjat egy 
önarcképpel nyerte el, a szabadiskolát 
fenntartó Hollósy Simon köréhez tar-
tozott, vele jött Nagybányára 1897-
ben, a táborverés második esztende-
jében. Kolozsvárra hazatérve a jó-
módú család műtermet hozott létre 
számára, ahol magániskolát indított 
(1908). Rendszeresen részt vett a bu-
dapesti műcsarnokbeli tárlatokon. 
Kiállított munkái bizonyítják, hogy 
tudatosan próbált túljutni az impresz-

szionizmuson (pl. felfokozott színek-
kel, foltokra egyszerűsödött képfelü-
let). 

Be nem teljesedett ígéretként, újra 
meg újra feldolgozott témák festője-
ként, illetve néprajzi indíttatású kalo-
taszegi meg a kincses várost megörö-
kítő képek szerzőjeként emlékeznek 
rá. Legtöbb munkája Kolozsváron 
maradt meg. 

 

 



P. Buzogány Árpád: A Székely Útkeresőtől a fényes napig 149 

Ãntológiº�º�pünkösdi�búcsúrólÃntológiº�º�pünkösdi�búcsúrólÃntológiº�º�pünkösdi�búcsúrólÃntológiº�º�pünkösdi�búcsúról����
 

CsíksomlyóCsíksomlyóCsíksomlyóCsíksomlyó����hºzºvárhºzºvárhºzºvárhºzºvár����
Ãntológiº�

«rdélyi�Gondolºt�Könyvkiºdó,�Székelyudvºrhely,�2008�
 
A Csíksomlyóról szóló, pontosabban 

a pünkösdi somlyói búcsúval kapcsola-
tos antológia anyagát Beke Sándor válo-
gatta és szerkesztette kötetté Csíksomlyó 
hazavár címmel. A kiválogatott szövegré-
szek az Erdély legfontosabb búcsújáró 
helyéhez kötődő tudnivalók mellett a 
vallási érzület szempontjából fontos do-
kumentumok, írások — beszédek, ta-
nulmányrészletek, szent énekek, szép-
irodalmi alkotások — által idézik fel és 
mélyítik el azt az élményt, amelyet csak 
az ünnepségen részt vevők ismerhetnek.  

Közönségesen hitnek nevezzük 
ezt az érzést, ami százezreket mozgó-
sít pünkösdkor. Éppen ennek a sok-
féle megnyilvánulását példázza e szö-
veggyűjtemény is, hiszen a régóta is-
mert vallási énekek mellett (ezekből 
bőséggel tartalmaz a kézirat) Nagy 
Irén, P. Papp Asztrik, Bajna György,  
Beke Sándor, Baricz Lajos és Remé-
nyik Sándor versei is olvashatók.  

A lírai vonulat erősségei a himnu-
szok, imák, vallási énekek. 

A somlyói búcsú történetét törté-
nelmi távlatban tárgyalja Boldizsár 
Dénes A csíksomlyói pünkösdi búcsú ere-
dete című tanulmányrészlete, kitérve 
azokra a történelmi körülményekre, 
előzményekre, amelyek közrejátszot-
tak abban, hogy a protestáns hadak a 
Csíki-medence ellen induljanak.  

Történelmi fordulat volt a csíki 
székelyek, meg egész Erdély római ka-
tolikus vallású lakói számára Márton 
Áron 1946. évi somlyói beszéde („Eu-
rópa a halálos bűn állapotában van”), u-
gyanis a nagy püspök a számára sze-
mélyesen, hívei számára meg közve-
tett módon veszélyt jelentő hatalmi 
beavatkozás árnyékában e vallásos ün-
nepen is az egyház szeretetre felszólí-
tó, megbékélést sürgető szavait tol-
mácsolta.  
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Más szempontból történelmi II. 
János Pál pápa 2004-es üzenete (Üze-
net Csíksomlyóra) a csíksomlyói pün-
kösdi búcsún résztvevőknek.  

Ugyancsak az utóbbi évek ünnepe-
inek üzenetét tolmácsolja Sebestyén 
Péter korábban erdőszentgyörgyi plé-
bános jegyzete (A csíksomlyói búcsú).  

Kovács Sándor akkori udvarhelyi 
főesperes írása történeti visszatekin-
téssel kezd (Csíksomlyó, a Székelyföld 
Rómája), P. Boros Fortunát egyház-
történész a somlyói kegyszobrot mu-
tatja be (A csíksomlyói kegyszobor törté-
nete). Tankó Gyula néprajzgyűjtő Gyi-
mesiek a pünkösdi búcsún című tanul-

mányában e fölemelő vallási élményt 
járja körül: résztvevők emlékeznek a 
búcsújárásra, a szerző pedig mint az 
egész naptári év legjelentősebb vallási 
eseményét tárgyalja a somlyói búcsún 
való részvételüket.  

Ugyancsak néprajzi tanulmány a 
Peti Lehelé, Ritualizált közösségi láto-
más: a moldvai csángók napba nézése cím-
mel. Közismertté vált már, hogy a 
moldvai csángók Babba Mária-várása 
a hitélmény egy különleges megnyil-
vánulása, amelynek „szentségét” u-
gyan profanizálja a sajtó meg a kíván-
csiskodók részvétele, de jelentőségét 
nem csökkentheti.  
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Képek�º�Gyimes�völgyéből�

Fotogrºfii�din�vºleº�Ghimeşului�
Pictures�from�Ghimes�

HMKK�Könyvek,�Csíkszeredº,�2005�
 
Így kezdődik egyik ismert ének, és 

Cseke Gábor szerkesztő ezt a sort vá-
lasztotta a Képek a Gyimes völgyéből al-
címet viselő fényképalbum címéül. 
2004  szeptemberében kilenc fotográ-
fus járta napokig a vidéket, az ott ké-
szített felvételekből válogatták a 
könyv anyagát. 

Balázs Áron Gyergyószentmiklós-
ról, Bálint Zsigmond Marosvásárhely-
ről, Danis János Gödöllőről, Erdély 
Bálint Előd Székelyudvarhelyről, Nagy 

P. Zoltán és Szabó Attila Csíkszeredá-
ból, Szentes Zágon Kolozsvárról érke-
zett, Ádám Gyula és Incze László a tá-
bort szervező Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ munkatársai.  

Az albumhoz bevezetőként Orbán 
Balázs, Ferenczes István, Cseke Gábor 
és Krebsz János szövegeit használták 
fel, a Gyimeseket bemutatandó. A fo-
tósokról Cseke Gábor ír, külön-külön 
jellemezve mindegyikük érdeklődését 
— témákat, látás- és láttatásmódot. 
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A völgy három nagy települése köz-
igazgatásilag megosztott terület: Gyi-
mesfelsőlok és Gyimesközéplok Har-
gita megyéhez tartozik, ám Bákó 
megyéhez csatolták valamikor Gyimes-
bükköt,  nyilván  e döntés egyértelműen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mutatja (ez esetben is) az akkori rend-
szer viszonyulását a csángókhoz, meg 
általában a nem többségi nemzettest- 
hez tartozókhoz. Ez azonban nem tud-
ta szétszakítani az egy hagyományból 
táplálkozó csángóinkat… A festői kör-
nyezet és viselet, az önellátáson alapuló 
gazdaságaik mindennapjainak kemény-
sége, ünnepeik sokszínűsége, rendkívül 
gazdag dal- és tánckincsük lenyűgöző. 
Csupán azoknak couleur locale, „helyi 
szín”, akik felületesen ismerik. Remél-
hetőleg ennek a fotótábornak a képei is 
segítenek elmélyíteni a róluk való isme-
reteinket, és nem az általános megfo-
galmazások szintjén, hanem a néha kü-
lönös, de mindenképpen sajátos han-
gulatú felvételekkel. Ezekből csupán 
szűk válogatás ezen album anyaga. 
Mégis olyan fényes nap, mint a címben  
hivatkozott énekbeli: úgy süt csángó-
inkra, hogy „közelebb melegedhes-
sünk” hozzájuk.  
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Brºuch�Mºgdº�
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«lmºrºdt�imák«lmºrºdt�imák«lmºrºdt�imák«lmºrºdt�imák.�.�.�.�ƒersek����
«rdélyi�Gondolºt�Könyvkiºdó,�Székelyudvºrhely,�2003�

 
Rövid, tömör, aforizmaszerű verse-

ket, leszűrt élettapasztalatokból eredő 
megfogalmazásokat közöl lírai formában 
a szerző Elmaradt imák című kötetében 
(Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székely-
udvarhely, 2003). Korábbi köteteiből is-
mert, bőbeszédűen áradó poémái után 
szokatlanok ezek az újszerű költői meg-
oldások, de a stílusváltás minden igazi 
költő életművében természetes, elkerül-
hetetlen és pozitív jelenség. 

A kötetcím istenes versekre utal, ám 
ehhez képest a versanyag jóval hetero-
génebb képet mutat, bár a vallásos té-
ma is jelen van, olykor kissé váratlan, 
meghökkentő formában és tartalom-
mal: a költő nem egyszer az isteni igaz-
ságszolgáltatásnak „kiszolgáltatott” em-
ber helyzetét jellemzi: „Ver az Isten / 
Magas égből / jéggel dobál — / Fejbe 
vágnak szitkai” (Jégeső), Füstbe szálló 
testeddel / boldogan egyesülnek / a 
krematórium fölött / gomolygó felle-
gek” (Abszurdum). 

Ilyen „abszurdumok” napjainkban 
is fenyegetnek: „Képernyőn néztem 
végig / a terrortámadást, / túszok ha-

lálát, / gőzölgő vértócsát, / családta-
gok könnyes arcát / mentőautók 
nyüzsgését / a késő őszben” (Elmaradt 
imák), de ezért kell a mai embernek is 
Istenhez fordulnia, és megköszönnie a 
csendes hétköznapokat. 

 

 


