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I. 
 

AZ ÉVTIZEDES FOLYÓIRAT 
 

Beke Sándor főszerkesztő lapja, a Székelyudvarhelyen 1990 és 1999 között 
megjelenő Székely Útkereső, mint a címe is jelzi, elsősorban a székely etnikum ere-
detével, történelmével, néprajzával, nyelvével, jeles múltbeli és jelenkori képvise-
lőivel, jövőjével, sajátos jellemvonásaival foglalkozik. Ez a színvonalas, olvas-
mányos, tudományos igényességgel és szaktudással, az olvasó iránti empátiával 
szerkesztett folyóirat tehát „székelycentrikusnak” nevezhető, de ez korántsem je-
lent kizárólagosságot. A „székely” jelző ellenére a folyóiratban megjelent anya-
gok sokoldalúságról tesznek tanúbizonyságot. Foglalkoznak a tágabb értelemben 
vett erdélyi magyarság sorsdöntő kérdéseivel, de hasábjain színvonalas néprajzi, 
irodalomtörténeti, zenei, vallásos és szociográfiai tárgyú publicisztikai írásokat is 
találunk, gyermekeknek szóló irodalmat és nem utolsó sorban szépirodalmat. 
 

Történelem — múlt és jelen 
 

A folyóiratban megjelent hosszabb tanulmányok, esszék, cikkek zöme törté-
nelmi témához kapcsolódik. A székely népcsoport történetét tárgyaló hosszabb 
tanulmányokon kívül, illetve azok mellett a szerzők foglalkoznak a moldvai, 
gyimesi és hétfalusi csángók eredetével, szellemi értékeivel és általában az erdélyi 
magyarságot érintő, kisebbségi sorsban élő népünk problémáival. Ezzel párhu-
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zamosan az összmagyarságot érintő hagyományok, értékek bemutatására is gon-
dot fordítanak: a folyóirat 1990-ben egy teljes számot Kölcsey Ferenc emlékének 
szentel, de Szent Istvánról, Széchenyi Istvánról, a magyar Szent Koronáról, 
Szent Lászlóról, Mátyás királyról, Károlyi Gáspárról is közöl a lap meg-
emlékezéseket, tanulmányokat, sőt, a trianoni határokon kívül eső — nem erdé-
lyi — tájakon, Erdélytől és az anyaországtól igen távol élő magyarok sorsa, szel-
lemi értékei sem maradnak ki a szerzők érdeklődési köréből: Mikor szólal meg az 
ötágú síp? (1990/3), cikkek a magyarok III. világtalálkozójáról (1992/5–6.), Hírek 
Kárpátaljáról (1992/1–2–3.). 
A székelyek eredetének kérdését több lapszámban folytatódó tanulmánysorozat-

ban tárgyalja a folyóirat. 
Róth András Lajos bevezetője a folyóirat első számában Balás Gábornak A 

székelyek nyomában című művéből való terjedelmes válogatáshoz szól, de magya-
rázatot ad arra is, miért tartotta szükségesnek a szerkesztőség a továbbiakban is a 
székelység témakörét érintő számos cikk, esszé, hosszabb tanulmány megje-
lentetését. „Tesszük ezt annál inkább, mert a »kik vagyunk? — mik vagyunk? — 
miért vagyunk?« kérdéskör feszítően szegeződik felénk, és már a majdnem kétsé-
ges »lenni vagy nem lenni« drámai bizonytalanság határát érintette, de a megvál-
tozott körülmények és a magunk kovácsolta lehetőségek során a továbbiakban 
ekképp tevődik fel mindannyiunk kérdése: miként legyünk tovább?” 
A múlt kutatása, megközelítése így is nagyon nehéz, mert forrásaink szegénye-

sek, és általában a tárgyalt események után keletkeztek (ez más, nagyobb nemze-
tek történelmére is vonatkozik). Mégis szükség van arra, hogy a székelység gyö-
kereit kutatva visszanyúljunk a régmúltba, térben és időben. E kérdéssel a szak-
irodalom általában a két világháború között foglalkozott, de a Székely Útkereső el-
ső számaiban közölt Balás Gábor tanulmánykötet csak 1984-ben jelent meg (a 
200 éve született Kőrösi Csoma Sándor emlékére). A mű mindenekelőtt megha-
tározza a székelység fogalmát: „...a magyarság egyik, magyarságát megtagadni 
nem akaró népcsoportja, amely amióta tudunk róla, mindig magyarul beszélt, bár 
történelmileg nem volt épp mindig a többi magyarokkal egyforma sorsa, és ezért 
nem egy különleges sajátossága alakult ki.” Ezekről a néprajzi, nyelvi stb. sajátos-
ságokról többször szó van a folyóirat székely tárgyú írásaiban. A szerző felsorolja 
a székelyek eredetére vonatkozó hiedelmeket, sokszor egymásnak ellentmondó 
elméleteket, utal Anonymus, Kézai Simon krónikáinak idevágó megállapításaira, 
melyek nyomán sok történész, irodalmár, régész, nyelvész elindult, de a kutatások 
jelenleg is folynak. A szerző régészeti leletek, helynevek, rovásírásos emlékek és lo-
gikai következtetések alapján próbálja feltérképezni a székelység letelepedési 
pontjait, vándorlási útvonalait a letűnt avar birodalmon belül, a történelmi Ma-
gyarországon át a Kárpát-medence területén, amíg eljut a Háromszéki medencé-
be és más mai területeire. 
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A Székely Útkereső első számának a címlapja 
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Ferenczi István Gondolatok a székelyek korai történetéről című tanulmányában bí-
rálja Balás Gábor több megállapítását, és a legújabb szakirodalom eredményeire 
támaszkodva igyekszik az őstörténetet más megvilágításba helyezni. Hivatkozik 
Benkő Loránd magyarországi nyelvész véleményére is, aki szintén úgy látja, hogy 
Balás Gábor nézetei „nemzeti romantikával átitatottak”, azaz túlzottak, bár elis-
meri, hogy a székelyek eredetének kérdéséről folyó vita — amely a 17. század-
ban, a nemzeti szellem ébredése idején kezdődött — máig sem dőlt el. Egyetlen, 
de a legjelentősebb körülmény azonban biztos: a székelyek mindig magyarul be-
széltek és beszélnek. A hun-székely azonosság valójában csak legenda, ezt bizo-
nyítani nem lehet. Anonymustól indult el — tőle vették át a későbbi krónikák —, de 
adatai nem hitelesek. Attila (vagy Etele) és Csaba királyfi mondája is csak a nép 
ajkán élő, apáról fiúra szálló mese vagy inkább „költött, tudákos hun származás-
elmélet”, melynek semmilyen valóságalapja nincs. 
Egy másik, a folyóirat későbbi számaiban megjelent tanulmányában (A széke-

lyek származásáról) Ferenczi István mindenekelőtt arra keres bizonyítékokat, hogy 
a székelység nyelve mindig a magyar volt, a nyelvjárásbeli sajátosságok nem lé-
nyegesek, nem térnek el túl nagy mértékben más magyar területek nyelvjárásaitól. 
A székelyek tehát nem lehetnek török vagy bolgár eredetűek — ahogyan azt ko-
rábban hitték —, hiszen mind helyneveik, mind szavaik magyar eredetűek. 
Számtalan történelmi és nyelvészeti kutatás téves következtetésre jutott (elsősor-
ban török eredetet próbáltak kimutatni), de a tudomány mai állásfoglalása szerint 
a székelyek már a Kazár birodalomban — a honfoglalás előtt — együtt voltak a 
magyarokkal, ahol „sikil” néven külön, a törzsnél nagyobb etnikumot alkottak, 
majd a magyarokkal (a többi magyarral) együtt foglalták el mai hazájukat a Kár-
pát-medencében (jobban mondva: mai szülőföldjüket). 
A székelység eredetével, történelmével kapcsolatos mélyenszántó tanulmá-

nyok mellett kisebb cikkek, publikációk is foglalkoznak e kérdéssel. Igen érdek-
feszítő Fekete János A székely vértanúk című írása a folyóirat első évfolyamának 7. 
számában. Ez a — talán kevésbé ismert — történet az 1848–49-es forradalom 
leverését követő éveket idézi vissza, amikor a székelyek megpróbálták újból fel-
emelni a szabadság zászlaját. A szerző ismerteti a Makk-féle összeesküvést, a 
résztvevők titkos társaságát. Az osztrák kormány már 1851-ben tudott a titkos 
társaságról, de nem sietett, igyekezett minél több embert elfogni. Az összeeskü-
vés felgöngyölítése után, 1854-ben Marosvásárhelyen kivégezték Török Jánost, 
Horváth Károlyt és Gálffy Mihályt. A negyedik vezető nem várta meg, hogy hó-
hérkézre jusson és öngyilkosságot követett el, Vass Miklós volt a neve. 
Több megemlékezés foglalkozik a Székelyföld krónikása, Orbán Balázs alakjá-

val, halálának a centenáriuma alkalmából (1990). Imreh István A példázatot termő 
élet című cikkében „tiszteleg” Orbán Balázs életműve előtt, aki „nagy művével 
biztatást sugárzó modellt kínált elnyomott, megtörettetésre ítélt népének”. A to-
vábbiakban számba veszi a „nagy székely” hagyatékát. A folyóirat több ízben 
foglalkozik Orbán Balázs legendás alakjával. (Az 1990/4–5. szám az Orbán Ba-
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lázsról és a Székelyföld leírása című főművéről írott cikkekből és tanulmányokból 
tallóz.) 
Nem feledkeznek meg a szerzők a másik nevezetes székelyről, Mikes Kele-

menről sem. A folyóirat első évfolyamában Veress Dániel tollából olvashatunk 
értékes tanulmányt a Leveleskönyvről és szerzőjéről Zágoni Mikes Kelemen hazasze-
retete címmel. A száműzött kuruc honvágyáról szóló részeket emeli ki a fiktív le-
velekből, melyek révén Zágon a honszeretet, a honvágy jelképévé vált. Rámutat a 
levelek nyelvi-stilisztikai értékeire is, az élő beszédhez simuló természetes nyel-
vezetre. 
A magyarországi Z. Szőke Pál a folyóirat negyedik évfolyamában (1993/1–2–3.) 

szintén a székelyek történelmével foglalkozik Pogánykori kultikus és kulturális emlé-
kek a székelyeknél című tanulmányában. Jóllehet a kereszténység üldözte az ősi 
hitvilágot, az nem szívódott föl teljesen: a kultikus jelleg kulturálissá változott. A 
szerző elsősorban a rovásírásos emlékekre, az Énlakán talált feliratra és más fel-
fedezésekre hivatkozik. Kiemeli a székelyföldi hagyományok leghívebb őrzőjét, 
Csíksomlyót, ahol a dombon található három kápolna és a „székelyek szent kö-
vei”, a pogánykori áldozati emlékek jól megférnek a nagy katolikus ünneppel, a 
pünkösdi búcsújárással. 
A rovásírással foglalkozik Ferenczi Géza tanulmánya: Eszmefuttatás a magyar 

rovásírásról (II. évfolyam 3. és 4. szám). Rámutat arra, hogy az 1980-as években 
kedvelt olvasmánnyá, vita tárgyává váltak a magyar rovásírásról szóló közlemé-
nyek, de ezekbe sok tévedés csúszott be. Tárgyalja a rovásírás eredetét, melynek 
ótörök (türk) eredetét több érvvel — elsősorban egykori török feliratokkal — tá-
masztja alá. A mieink a 8–9. században, a kazár (kései türk) birodalomban sajátí-
tották el a rovásírást, melynek ábécéjét közli, majd beszámol 12 korai rovásírásos 
emlékünkről, melyek nagy részét a Székelyföldön fedezték fel. 
A székely rovásírásról Ráduly János is közöl tanulmányt a folyóirat utolsó év-

folyamában (1999). A Nemzeti kincsünk — a rovásírás című cikkből megismerhetjük 
az írástípusról szóló régi feljegyzéseket Kézai Simon, Kálti Márk krónikáiból, 
majd a székely-magyar rovásírásos emlékek lelőhelyeiről esik szó. 
A székelység mellett behatóan foglalkozik a folyóirat a csángó etnikum törté-

nelmével és jelenével. A második évfolyamban (1991/5–6.) tanulmányt közöl 
Szőcs János tollából A moldvai csángó magyarokról címmel (mely a következő évfo-
lyam 4. számában folytatódik). A szerző először a csángó népcsoportok kialaku-
lásának történelmi és földrajzi magyarázatával szolgál, munkájába a régészeti ku-
tatások eredményeit is beépíti. A 18. századtól csángónak nevezett népcsoportok 
ugyanis több helyen élnek: Moldvában, a Gyimes völgyében, Bukovinában és a 
Hétfalunak nevezett helységekben. Közülük a moldovaiak a 16. század végén 
még tiszta magyar falvakban éltek, de a századfordulón megismétlődő török-
tatár dúlások után a magyar lakosság megfogyatkozott, a magukra maradt katoli-
kus vallású csángók vagy görögkeletivé lettek, vagy teljesen elrománosodtak. 
Asszimilálódásuk fő oka az volt, hogy a moldvai magyaroknak nem voltak saját 
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papjaik. Többször fordultak panaszokkal az erdélyi püspökhöz, a magyar her-
cegprímáshoz, sőt a Szentszékhez is és „esdve kértek magyar papot”. Sajnos, 
anyanyelvük gyakorlásában már a múlt században korlátozták őket. A templom-
ban csak románul mondhatták el imáikat. Természetesen az iskolában is románul 
folyt az oktatás. Mikor végre kaptak saját vérükből való papokat, nem volt kö-
szönet benne, mivel e karrierista egyházfiak elárulták népüket. „A magyar nyelv 
az ördög nyelve” — állították éppen ők. 1946-ban megfordult a helyzet: 100-nál 
több anyanyelvű iskola és egy tanítóképző létesült. Kutatók, tudósok igyekeztek 
átmenteni a sokat szenvedett moldvai csángók magyar nyelvét, kultúráját. A rö-
vid fellendülés után, a 60-as években újból rájuk szabadították a nacionalistákat, 
a moldvai magyarság Európa legmegfélemlítettebb, legmegalázottabb etnikuma 
lett. Nemzetiségükért kiállni veszélyessé, néha életveszélyessé vált. A múltjukat is 
igyekeztek meghamisítani. A mintegy 80-90000-re becsült magyar anyanyelvű 
moldvai csángónak rövidesen csak a híre marad — véli a szerző —, és hogy 
ezért a helyzetért nemcsak a román nacionalizmus, hanem a magyar nemzet egé-
sze is felelős, mivel századokon át mostoha gyermekként, kitett árvaként kezelte 
ezt a népréteget, bár volt néhány kivétel is: kutatók, tudósok, akik sokat tettek ér-
tük, mint Domokos Pál Péter, Kallós Zoltán, Szabó T. Attila, Márton Gyula, 
Kós Károly és mások. 
Egy másik értékes tanulmányban Tankó Gyula a gyimesi csángókkal foglalko-

zik. A gyimesi csángók származástudata című írásában (1992/1–2–3.) e népréteg 
nyelvét, történelmét, folklórkincsét térképezi fel. E népcsoport őrzi magyarságának 
jegyeit: elsősorban zene- és táncművészete gazdag. Eredettudatának megőrzésé-
ért az egyház és az iskola igen sokat tett a diktatúra legnehezebb éveiben is. A 
tanulmány szerzője megszólaltatott néhány idős embert. Arra a kérdésre, hogy 
minek vallja magát, egy 78 éves csángó így válaszolt: „Én magyarul imádkozom, 
kárimkodom, álmodom s jajgatok. Hát akkor mé’ kérdi, hogy én mi vagyok?!” 
Az előző tanulmányt egészíti ki Tankó Gyula írása a folyóirat következő szá-

mában, a Szent László a gyimesiek tudatában. Közread néhány legendát saját gyűjté-
séből és egy korábbi kutató, Salamon Anikó 1970-es gyűjtéséből. Ezek közös 
elemeket tartalmaznak az Erdélyben keletkezett legendákkal a király csodatettei-
ről. Szent Lászlót mesebeli, emberfölötti tulajdonságokkal ruházták fel, de azért 
mesélnek a „hús-vér” királyról is, akinek felesége és gyermekei voltak. A szerző 
feltünteti az adatközlők nevét és történeteiket, ugyanakkor felhívja a figyelmet a 
helyi nyelvjárási sajátosságokra is. 
Más írásaiban Tankó Gyula följegyzi a karácsonyi kántáló és más dalok szöve-

geit, játékokat, népszokásokat, és ismét — ezúttal bővebben — tárgyalja a 
gyimesi csángók néptánc-formáit, a köszöntések, mondókák szövegeit. Mindezt 
a Gyimesi csángó népszokások című tanulmányában közli az 1993-as évfolyam két 
számában. 
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Balás Gábor tanulmánya a székelyek eredetéről 
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A Székely Útkereső 1992–93-as évfolyamai hangsúlyosan „csángó-központúak”, és 
ezzel valójában igen jelentős küldetést teljesítenek a szerzők és a szerkesztők, mi-
vel a magyarságnak egy kevéssé ismert, sőt elhanyagolt etnikumára irányítják a fi-
gyelmet. Ezt a célt szolgálja Ferenczi Géza tanulmánya is (A hétfalusi csángókról, 
1992/4. szám). A magyarságnak ezt az elenyésző csoportját helyezi el földrajzi-
lag, és közli a rájuk vonatkozó történelmi adatokat is. Hétfalu — amely hét kü-
lön községből áll — a Barcasági-síkságon, Brassótól keletre terül el. Ezek a 
csángómagyarok — akik valószínűleg a 11. században e tájon letelepített magyar 
és ótörök (türk) néptöredékek csoportjainak a leszármazottjai — kezdetben va-
lószínűleg határőrök voltak. A további évszázadok folyamán e falvak összetétele 
sok változáson ment át, mára már beolvadtak a tősgyökeres magyar lakosságba. 
A székelység és a csángó népcsoportok múltjának a kutatásáról szóló közle-

ményeket egészíti ki a magyarországi Bakay Kornél tanulmánya: Az államalapító 
Szent István király és a koronázási palást (1991/1-2. szám). Előbb az Árpád-ház — 
máig nem tisztázott — családtörténetét követi nyomon, azaz István király fel-
menőit sorolja föl, majd a magyar Szent Koronát teszi vizsgálat tárgyává a leg-
újabb kutatások alapján. A korona mellett az eddig ritkábban említett koronázási 
palást sorsáról és pontos leírásáról hosszabban értekezik a szerző. A Magyar Szent 
Korona védelmében című másik tanulmányában (1992-es évfolyam) Bakay Kornél 
pontos leírását nyújtja a szent ereklye történetének, mely 1945-től 1978-ig volt 
távol a hazától. Az ereklye sorsának, jelentőségének, őrzésének a részletes ismer-
tetése számos, eddig ismeretlen adattal lepi meg a téma iránt érdeklődő olvasó-
kat. 
A témához kapcsolódik Csihák Györgynek, a Zürichi Magyar Történelmi 

Egyesület elnökének Honfoglalásunk című tanulmánya (1992/5–6. szám), mely a 
történelemkutatás, a nyelvtudomány, a zenei anyanyelv tanulmányozása, a régé-
szet, az antropológia eredményei alapján vázolja fel őseink honfoglalásig megtett 
útját, majd Árpád mintegy félmilliónyi népességének honfoglalását a Kárpát-
medencében. 
 

Megemlékezések 
 

A Székely Útkereső szerkesztői számon tartanak minden jeles évfordulót. Már 
említettük, hogy az első évfolyam 7. száma Kölcsey Ferenc emlékét idézi. Babits 
Mihály 1939-ben írott megemlékezése nyitja a közlemények sorát, melyben a po-
litikus és a szónok Kölcseyt jellemzi. A Magvető rovat Mohács és Parainesis című 
műveiből nyújt ízelítőt és néhány versét közli (A szabadsághoz, Vigasztalás). 
Az első évfolyam Széchenyi Istvánról emlékezik halálának 130. évfordulója 

alkalmából (Egyed Ákos: Széchenyi István és a nemzeti önismeret). Fazakas István Páz-
mány Péter ébresztése (1990/6) című cikkében bemutatja a hatalmas tudású egyházi 
szónokot, és kiemeli műveinek logikáját, valamint a magyar prózai nyelv fejlődé-
sét döntő módon meghatározó szép, erőteljes, meggyőző stílusát. 
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A 4. évfolyam 1–2–3. számában több megemlékezést is találunk. A székelyudvarhelyi 

gimnázium alapítójáról, a 370 éve elhunyt Vásárhelyi Gergelyről közöl megemlé-
kezést Molnárné Hubbes Éva Emlékező sorok Vásárhelyi Gergelyről címmel. Ugya-
nez a lapszám foglalkozik Salamon Ernő költészetével. Nagy Irén, a cikk írója 
méltatja a munkaszolgálatra kötelezett és ott 1943-ban megölt „székely-zsidó” 
költő emberi és művészi értékeit, a szegénység „szépségének” és az együttélő 
népek testvériségének hangadóját. A cikket a költő Gyönyörű sors című verse egé-
szíti ki. 
E folyóiratszám Magvető című rovata emlékezik meg a 110 éve született jeles 

író, költő, építész és grafikus nagyszabású személyiségéről, Kós Károlyról. Az 
életmű ismertetése után Kós Károly Kiáltó Szó című, röpiratnak beillő felhívását 
ismerheti meg az olvasó, melyet a hatalomváltás után Erdély, Bánság, Körös-vi-
dék és Máramaros magyarságához intézett. Felhívása, melyben kétmillió magyart 
szólít fel a nemzeti autonómia megőrzésére, a békés munkára, építésre, ma is ér-
vényes lehetne. 
E lapszám megemlékezéseinek sorát Lőrincz József zárja Reményik Sándor — 

Erdély költőfejedelme című írásával. Még életében ezzel a megtisztelő címmel illették 
a költőt, a helikoni triász tagját, a Pásztortűz című folyóirat szerkesztőjét. A cikk 
szerzője ismerteti Reményik rövid életrajzát, versesköteteit, elemzi Az Ige című 
versét, majd idéz az együttélő népek testvériségét hirdető Egymás mellett soha? 
című költeményéből. 
A lap 1992/1–2–3. száma a 150 éve elhunyt Kőrösi Csoma Sándorról emléke-

zik meg. Kelemen Katalin Kőrösi Csoma Sándor emlékezete című írásában a nagy 
orientalista életrajzát és keleti útjának állomásait ismerteti, majd a Tibet kutatását 
megalapozó úttörő munkásságát méltatja. Tanulmányban emlékezik meg Gergely 
Róza Apáczairól (Apáczai Csere János, a pedagógus eszménykép) a folyóirat 
1995/1–2–3–4-es számában. Ismerteti Apáczai életútját, székfoglaló beszédeit, 
méltatja főműve, a Magyar Encyclopaedia óriási jelentőségét, valamint az anya-
nyelvi oktatásért vívott küzdelmét. Rámutat arra, hogy a pedagógiában is új utakon 
járt: szerinte a legfontosabb, hogy a tanár és a diák kapcsolatában a közvetlenség 
uralkodjon, a tanulókat önálló cselekvésre neveljék és mellőzzék az állandósult ok-
talan fegyelmezést, akárcsak a szabályok lélektelen szajkózását. Ezek a pedagógiai 
elvek a 17. században még teljesen újak és ismeretlenek voltak. 
A folyóirat 1996/1–2–3–4-es számában Keszeg Vilmos köszönti Nagy Olgát 

születésnapja alkalmából (Nagy Olga 75 éves). Méltatja a kiváló néprajztudós és író 
tudományos pályáját, a népi kultúra, a népmesegyűjtés és -kutatás terén elért 
eredményeit. 
Mikó Imrére emlékezik születésének 80. évfordulóján Kozma Mária. Megismer-

tet az 1977-ben elhunyt polihisztorral, aki életregényeket is írt Bölöni Farkas 
Sándorról és Brassai Sámuelről (Mikó Imre születésének 80. évfordulójára emlékezünk. 
1991/4). Ugyanebben a lapszámban olvasható Csomortáni Magdolna Károlyi 
Gáspár emlékezete című írása, mely a 400 éve elhunyt bibliafordítóról szól. 1590-
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ben látott napvilágot első teljes bibliafordítása négy év alatt készült el, amely az-
óta is felülmúlhatatlan. A cikk szerzője rámutat a bibliafordításnak az egységes 
magyar nyelv kialakulásában játszott döntő szerepére. 
Az 1990/2-es számban jelenik meg Egyed Ákos Mátyás király emlékezete című 

közleménye a nagy uralkodó halálának 500. évfordulója alkalmából. A cikk szer-
zője azt kutatja, hogyan értékeli Mátyást a történelemtudomány. Mátyás életrajzi 
adatainak és királlyá választása körülményeinek ismertetése után a törökök elleni 
sikeres hadjáratait méltatja, majd rátér az „igazságos” Mátyásról vallott felfogás 
elemzésére, igazolására, megokolására. 
A folyóirat 1991/5-6. számában több megemlékezés látott napvilágot. Cseke 

Péter Aki mindent előre látott című esszéjében Jancsó Béla munkásságát méltatja, 
aki az I. világháború után induló írónemzedék nagy ígérete volt, ma mégsem em-
legetjük egy sorban a legnagyobbakkal. Ennek okát boncolgatja a cikk szerzője. 
Az sem Jancsó Béla hibája, hogy nem sikerült tömegmozgalommá fejlesztenie az 
Erdélyi Fiatalok szerveződését. 
Kozma Mária emlékezik 200 éve született Katona József című cikkében a nagy 

drámaíróra. A Bánk bán sorsának jórészt közismert körülményeit ismerteti, majd 
rátér a dráma színpadra vitelének és a rendezői felfogások körüli vitáknak ke-
vésbé ismert problémáira. 
Mint már említettük, Kelemen Katalin a Széchenyi-évfordulót mél-

tatja ugyanebben a lapszámban (200 éve született Széchenyi István). Rámutat a nagy 
magyar író és politikus tisztánlátására, a közélet átalakításáért folytatott küzdel-
meire — a Hitel, Világ és Stádium című műveinek rendkívüli jelentőségére. 
A Székely Útkereső 1994-es és 1996-os évfolyamaiban jelennek meg az Erdélyi 

Gondolat Könyvkiadó friss kiadványait méltató írások. Ráduly János (Jövőbe néző 
könyvkiadó: Erdélyi Gondolat. 1994/l–2–3.) számba veszi a kiadó gondozásában ed-
dig megjelent köteteket, és méltatja a kiadó igazgatója, Beke Sándor érdemeit. 
Rámutat a kiadó sokoldalúságára, majd bemutatja az Elek apó Cimborája című 
gyermekirodalmi antológiát (Csire Gabriella válogatásában), valamint Nagy Olga: 
Barangolásaim varázslatos tájban. Cigány barátaim között és a Székely Útkereső Antológia 
című köteteket. 
Az 1996-os évfolyam 1–2–3–4-es számában ismét Ráduly János ismerteti az 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 1995-ben megjelent kiadványait, Németh Júlia pe-
dig Ötéves az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó című írásával hangsúlyozva, hogy a 
könyvkiadó a Székely Útkereső folyóiratból nőtt ki 1991-ben. A cikk szerzője fel-
sorolja a kiadó rangos szerkesztői gárdáját, élén Beke Sándor igazgatóval, aki — 
a sikerek ellenére — még sok, elsősorban anyagi természetű gonddal kénytelen 
megküzdeni. 
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Imreh István Orbán Balázsra emlékezik 



Székely Útkereső. Irodalmi és művelődési folyóirat. I. 27 
 

1999-ben elérkezett az ideje a Székely Útkereső 10 éves jubileumának, s egy-
ben a lapból kiadványsorozattá való „átalakulásának”. Ebből az alkalomból 
Beke Sándor főszerkesztő ünnepi beszédét közli a folyóirat utolsó száma: 
„…ünnepelünk — felemelt fejjel és búcsúzunk — felemelt fejjel” — írja a fő-
szerkesztő, majd bejelenti, hogy folytatják a folyóirat jogutódjának, a Székely Út-
kereső Kiadványok című sorozatnak a kiadását, ahol eddigi munkatársaik nagyobb 
lélegzetű írásaikat is publikálhatják. Arra is utal, hogy a folyóiratból nőtt ki az 
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. A 10 éves 
a Székely Útkereső című összegzésben olvasható sorok fejezik ki leginkább a lé-
nyeget: „Egyik kezünkben zászló, a másikban penna. Így lépünk tovább, fölcse-
rélve a lapszerkesztést a könyvkiadással.” Nem búcsú ez, hanem sikeres to-
vábblépés. 
 

A kisebbségi sors időszerű kérdései 
 

A fenti témáról számos cikk, esszé, hír, tanulmány jelent meg, főleg a folyóirat 
első évfolyamaiban (1990–91). Ide tartoznak az eddig már tárgyaltak közül főleg 
a csángó etnikum megmaradásáról szóló tanulmányok is. A számos rövidebb 
közlemény közül is kiemelünk néhányat. 
Az 1990/2-es számban jelenik meg Jules Michelet 19. századi francia törté-

nész ma is időszerű írása, mely az elnyomott lengyel népről szól Nem lehet egy 
nemzetet kiirtani címmel. Ugyanitt Róth András Lajos Múlt idő jelen időben? című 
cikkében a sztálini elnemzetlenítő politika embertelenségét hangsúlyozza. A té-
mához kötődik Szekfű Gyula 1931-ben közölt írása a Pásztortűzben, mely 
Széchenyi István nézeteit idézi föl a nemzetiségek jogairól, elsősorban az anya-
nyelvhasználattal kapcsolatban (Széchenyi a kisebbségi kérdésről — I. évfolyam, 4–5. 
szám). Kardalus János Mit jelent a székelyek útkeresése? című cikkében (1990/8–9.) a de-
cemberi fordulat utáni szellemi útkeresés szükségét hangsúlyozza, melynek a 
nagy elődök — Apáczai, Kőrösi Csoma Sándor, Benedek Elek, Orbán Balázs 
stb. — cselekedeteire és helytállására kell épülnie, szellemi és gazdasági újjászüle-
tést kell jelentenie. 
Balogh Edgár Erdélyi levél Párizsba című írásában (1991/3) válaszol Kende Péter 

Párizsban kelt kiáltványára (Vissza a politikai nemzethez). Rámutat a Párizsban élő 
szerző súlyos tévedésére, mely szerint törölni kívánja a „nemzetiség” fogalmát, va-
gyis a székelységet a román nemzetközösségbe sorolja be. Ezzel az elmúlt kor, a 
diktatúra „román államnemzet” és „magyar nemzetiségű románok” fogalmait 
szentesítené, nem ismerve pontosan a „nemzet” kifejezés tartalmát sem. 
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A diktatúra és a fordulat emlékképei 
 

A folyóirat 2. évfolyamában (1991) a szerkesztőség új sorozatot indít Visszaemléke-
zések egy sötétebb korra címmel, azzal a céllal, hogy amit eddig csak suttogva vagy sehogy 
sem mertek elmondani az emberek, azt most kibeszélhessék, kiírhassák magukból. 
Ezzel az ajánlással indítja a sorozatot Róth András Lajos (1991/1–2.). (Mivel ezek az 
emlékek még igen közeliek és tovább kísértenek, a folyóirat szépirodalmi rovata, a 
Magvető is nagymértékben ezekből az élményekből „táplálkozik”, erről a későbbiekben 
bővebben szólunk.) A bevezető sorok után Páll D. Erzsébet visszaemlékezése követ-
kezik A szenvedés tisztít címmel. Leírja egykori „kuláksága” miatti kálváriáját, melyet be-
teg édesanyja helyett vállalt magára egészen fiatalon. Az újabb nemzedékek számára 
szinte elképzelhetetlen, mennyit kellett szenvedniük az egyes társadalmi kategóriákba 
önkényesen besoroltaknak — a semmiért. „Sokszor úgy éreztem, hogy halálra vagyok 
ítélve” — írja a szerző. Mégis megőrizte életét s emberségét. Azért maradt meg, mert 
bízott Istenben és szerette az embereket. 
Nem kevésbé megrázó a II. évfolyam 4. számában megjelent írás Simon G. 

Anna tollából (Lépteik elnémultak, már hiába várjuk). Katonafiának és egy másik 
kiskatonának a haláláról számol be az édesanya, melyért egyértelműen a katona-
ság alatt elszenvedett visszaélések, a kegyetlen bánásmód, konkrétan egy szadista 
hajlamú káplár kínzásai a felelősek. 
A folyóirat 4. évfolyamában emlékezik vissza Deme János az 1989. decemberi 

temesvári eseményekre Kétarcú esztendő című írásában, mely méltán nevezhető irodalmi 
riportnak. Leírja a Tőkés László imaházánál kezdődő eseményeket és a letűnő hatalom 
brutális közbeavatkozását. Ezután hosszan idézi az eseményekben részt vevő Csőke 
Andrást, aki katolikus létére a református lelkipásztor egyik védelmezője volt, édesapjá-
val együtt. A hiteles beszámolóból megismerjük név szerint a temesvári forradalmáro-
kat, ugyanakkor olyan információkhoz jutunk, melyeket addig csak félig-meddig, hallo-
másból ismertünk. Ugyanennek a számnak a Magvető rovatában Cseke Péter Korfordulós 
újesztendő címmel felidézi az 1989. december végi kolozsvári eseményeket. Ezeknek 
ő is pontos kronológiáját adja. A szerzők rámutatnak arra, hogy mindkét városban 
együtt harcoltak a magyar, román és más nemzetiségű emberek. 
E rovatban jelenik meg Kardalus János Párhuzamok című cikke is (1991/1–2–3.). A 

cikk szerzője párhuzamot von a diktatúra éveiben és a rendszerváltás után kialakult 
nemzetiségi politika között. Megállapítja, hogy 1989 decembere előtt csak Hargita me-
gyében 41000 magyar anyanyelvű fiatal tanult kényszerűségből román tannyelvű iskolá-
ban. Szerinte 1991 végén sem tartunk sokkal elébb: a nacionalizmus létezik, mint a dik-
tatúra idején, mert az ország vezetésében nem történt igazi változás. A szerző arra biztat, 
hogy ne veszítsük el bizalmunkat, az európaiságnak győznie kell. 
Talán semmi sem fejezheti ki erőteljesebben a diktatúra nyomasztó emlékét, 

mint Kányádi Sándor Könyvjelző című verse, amely a folyóirat első, induló számá-
ban olvasható. A vers alcíme: Az újfasizmus ellen. A költemény nyilván a rend-
szerváltás előtti időkben keletkezett, mivel a költő a műveit és őt magát is üldöző 
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alantas erőket jellemzi — tiltakozása jeléül: „becsöngetnek éjnek évadján / és be-
surrannak mint a patkány / szimatolnak szaglásznak körbe / majd polcostól döntik a 
földre / és gyanúsított könyved örvén / elhurcol téged is a törvény”. 

 
Zene és képzőművészet 

 
A folyóirat elsősorban Erdély zenei múltjával foglalkozik Benkő András több 

lapszámban folytatódó, rendkívül tartalmas, a komolyzene iránt érdeklődők szá-
mára érdekes, értékes és tanulságos, sőt, hozzátehetjük: hézagpótló tanulmányá-
ban. Bevezető soraiban a jeles zenetudós hivatkozik az utóbbi évtizedekben 
megjelent zenetudományi kötetekre, melyek felölelik az egyetemes és a magyar 
zene történetét, kérdéskörét, de az erdélyi zene történetéhez általában nem jutot-
tak el. Ezt a hiányt igyekszik pótolni — és tegyük hozzá: sikerrel — Zenetörténe-
tünk című tanulmánya a folyóirat 1991-es, 1992-es és 1993-as évfolyamaiban. 
E nagyszabású tanulmány a honfoglalás előtti zenei hagyományok tárgyalásá-

val kezdődik. A szerző Vargyas Lajos A magyar zene őstörténete című munkájára és 
egyéb forrásokra utalva mutat rá a rokon népek zenéjével való kapcsolatokra, ha-
sonlóságokra. Ez vonatkozik azokra a népcsoportokra is, amelyekkel hosszabb 
ideig együtt éltek őseink, például a törökökre és egyes ázsiai népekre. 
A szerző hivatkozik Bartók és Kodály idevágó kutatásaira, felsorolja az ősi 

műfajokat: sámánének, munkadal, regősének, dudanóta stb., majd rátér az ősi öt-
fokúság (pentatónia) és a kvintváltó stílus magyarázatára. A tanulmány követ-
kező részében a szerző a középkor zenéjéről értekezik. Felsorolja az egyházi ze-
ne mintegy 20 énektípusát, amely hosszú időn át az egyházzenei gyakorlat alapját 
képezte (alleluja, himnusz, litánia, passió, Te Deum, zsolozsma stb.), majd a mise 
változatait és tételeit részletezi (rekviem, missa solemnis). Rendkívül érdekes a 
középkori zenetanítás-tanulás módozatainak bemutatása, valamint a gregorián 
zene jelentőségének a kiemelése. A középkorban a zenetanítás egyenrangú volt a 
mértannal, csillagászattal, számtannal, és az iskolákat be lehetett kapcsolni az 
egyházzenei gyakorlatba. Ezt írásos adatok tanúsítják. A szerző hosszan idéz a 
Váradi Statútumból, mely az éneklőkanonokok jogairól és kötelezettségeiről szól. 
A továbbiakban az egyházi zenének a világi zenére, a népdalra gyakorolt hatását tár-

gyalja a tanulmány szerzője. Erre vonatkozóan is találunk erdélyi feljegyzéseket, melyek 
között elsősorban a Szent Lászlóról szóló énekek kerülnek szóba. Ezután a 15-16. századi 
vokális zenével, a kóruskultúrával foglalkozik a szerző. Rámutat arra a körülményre, hogy 
a többszólamú templomi kórus egész Európában elterjedt, így az erdélyi katolikus püs-
pökség színhelyén is. Erről is vallanak az írásos emlékek. Az erdélyi fejedelmi udvar mind 
a hangszeres, mind a vokális zenét felkarolta. A szerző ismerteti Palestrina — a római 
Szent Péter-bazilika karnagya — és Báthori István fejedelem, valamint unokaöccse, 
Báthori Endre kapcsolatait. Tárgyalja a gyulafehérvári fejedelmi udvar kóruskultúráját, a 
fejedelem számára komponált 21 madrigált és e madrigálok stílusát. 
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Tanulmány Mikes Kelemenről a folyóirat hasábjain  
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A 16. század zenei életét jellemzik a várak közelében élő igricek, regösök, he-
gedősök, síposok, lantosok, ritkábban gajdosok (jokulátorok) dalai, szerzemé-
nyei. Jellemző volt ez Erdélyben is. Benkő András kiemeli Szabolcsi Bence zene-
történész hosszú névsorából azokat az énekszerzőket és -mondókat, akik nevük 
alapján erdélyieknek, bánságiaknak, partiumbelieknek tekinthetők. A mintegy 25-
30 név felsorolása után kitér Tinódi Lantos Sebestyén munkásságára, akinek 
Cronica című kötete 1554-ben jelent meg Kolozsvárott. A szerző a 16. század kö-
zepétől divatba jött (a Kriza János és Kodály Zoltán gyűjtéséből ismert) virág-
énekekről is szól, amelyek az egyház szigorú tilalma ellenére terjedtek el. 
Az erdélyi fejedelmi udvar zenei életét tárgyalva különféle hatásokkal kell szá-

molni — mutat rá a szerző —, hatott rá Mátyás reneszánsz udvara, majd a len-
gyel és az olasz muzsika, később az osztrák császári udvar is. Az Izabella királynő 
és fia, János Zsigmond uralkodása idejéből fennmaradt források élénk zenei élet-
ről vallanak. János Zsigmond maga is jó lantos és orgonista volt. Az ő udvarában 
zenélt Bakfark Bálint, az európai hírű lantművész, akinek a király birtokot is 
adományozott. 
Ez a színes, gazdag zenei élet a 18. század elejétől szinte nyomtalanul eltűnt, 

részleteredményekben tükröződő hatása azonban nyomon követhető továbbra 
is, egyes szálai pedig a 20. századig vezetnek el — állapítja meg Benkő András. 
E tartalmas, alapos, nagy hozzáértésről tanúskodó tanulmányon kívül Benkő 

András két nagy zeneszerzőről is megemlékezik a folyóirat hasábjain. Az 
1991/1–2. számban Verdiről közöl cikket (Verdi), a zeneszerző halálának 90. 
évfordulóján. Először a hatalmas Verdi-irodalmat ismerteti, operáinak magyar 
nyelvű szövegkönyveit, majd az olasz zeneszerző életéről és művészetéről szóló 
külföldi és magyar irodalmat. Ugyancsak 1991-ben, az 5–6. számban jelenik meg 
Benkő András Liszt-évfordulón című írása a világhírű magyar zongorista és zene-
szerző születésének 180. évfordulója alkalmából. Cikkében ismerteti a Lisztről 
szóló irodalmat, a művészt méltató, Erdélyben megjelent írásokat, sőt a rá vonat-
kozó román nyelvű irodalmat is. 
Ugyancsak Benkő András tollából származik a Szász Károlyra való visszaem-

lékezés (A múltra emlékezünk, miközben a mára gondolunk) a folyóirat első évfolya-
mának 4–5. számában. A szerző méltatja az 1989-ben, 74 éves korában elhunyt 
marosvásárhelyi főiskolai tanár és zongoraművész zenepedagógiai munkásságát, 
műveit (Énekeskönyv, Zeneelméleti könyv stb.). 
A folyóiratban két közismert, híres ének történetével is találkozunk. A Csendes 

éj (Stille Nacht) című karácsonyi ének keletkezéséről, szerzőjéről a budapesti dr. 
Domonkos János írása szól: Egy dal, mely meghódította a világot. A folyóirat közli a 
dal szövegét is (1992/5–6.). 
A másik híres „dalról”, a Székely Himnuszról Gábor Dénes értekezik az 

1997-es évfolyamban (Gondolatok a Székely Himnuszról). A tanulmány a himnusz 
mint műfaj meghatározásával indul, majd a Magyar Himnusz és a Szózat kerül 
szóba a Székely Himnusz előtt, mely jóval később, 1921-ben keletkezett. A cikk 
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szerzője bemutatja a szövegíró, Csanády György és a zeneszerző, dr. Mihalik 
Kálmán életútját, majd ismerteti a himnusz keletkezésének a körülményeit: az I. 
világháború után Magyarországra kivándorolt székelyek a budai hegyekben éne-
kelték először, onnan került át Erdélybe. Az érdekfeszítő tanulmány mellett a lap 
közli a himnusz hosszabb és rövidebb változatait, valamint a Boldogasszony anyánk 
és Szent István királyhoz című énekek szövegét. Az 1998-as évfolyamban a Csángó 
Himnusz szövegét is megtaláljuk. 
Képzőművészeti tárgyú írások is fellelhetők a folyóirat hasábjain. Az első év-

folyam 1., 2. és 3. számában jelent meg Cseke Péter Hazatérő szavak című, 6 évvel 
korábban keletkezett tanulmánya, mely a Homoródszentmártonban nyílt állandó 
képzőművészeti tárlatot mutatja be. Felsorolja mind a 33 festőművész, grafikus, 
szobrász nevét, majd a továbbiakban a művészetek személyiségformáló hatását 
hangsúlyozza. 
Az 1991/1–2. számban Penckófer János kárpátaljai munkatárs interjúja olvas-

ható (A művészetnek szárnyalnia kell). A szerző közvetlen hangú beszélgetést foly-
tat a Beregszászban élő Benkő Györggyel, az ismert festőművésszel, aki elmeséli 
életét és pályakezdésének körülményeit. Ars poeticája: „a művészet a szubjektu-
mok megnyilvánulása, és annak szárnyalnia kell.” 
Lőrincz József költő és közíró is művészeti témához nyúl az 1991/1–2. lap-

számban Nagy Imre „fölzengő” fekete-fehérje címmel. Zsögöd nagy festőművészének 
képein általában a színek szimbolikája jut szóhoz, éppen ezért — véli a cikk 
szerzője — fekete-fehér rézkarcaival, fametszeteivel, tus- és ceruzarajzaival is kell 
foglalkozni. Rámutat arra, hogy Nagy Imre grafikai alkotásaiban szimbolikus je-
lentése van e két szín keveredésének, illetve egyik vagy másik szín uralkodásának. 
Legalább 20 darab fekete-fehérben készült Nagy Imre-alkotást elemez a szerző. 
 

Nyelvművelés 
 

Az anyanyelv ápolásával kapcsolatos írások 1994-től jelennek meg a Székely 
Útkeresőben. Az 1994/1–2–3. számban Ráduly János értékeli recenziójában 
Komoróczy György Magyar szavaink nyomában című kötetét, az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó kiadványát. A nyelvművelő cikkek fejezetekbe tömörülnek (Az egysé-
ges magyar nyelvért, A rendszerváltás nyelvi tükröződése, Paradicsompaprika és kéktök stb.). 
A recenzens kiemeli, hogy a könyv szerzője nyitott füllel jár a világban, az élő 
nyelvhasználatot figyeli. Mivel úgy tapasztalta, hogy nálunk a nyelvhasználat 
rombolói főként a szóhasználatot károsítják, elsősorban szavakkal, szókapcsolatok-
kal foglalkozik. A népi megnevezések, tájszavak használatát nem veti el, sőt nyel-
vünk gazdagodásának tekinti, de küzd a nyelvi babonák, a „túlzott” okoskodás 
ellen is. 
Kár, hogy Komoróczy nyelvművelő kötetéből nem jelentek meg részletek a 

folyóirat hasábjain, annál is inkább, mert az anyanyelvvel foglalkozó többi anyag 
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nem a mai nyelvhasználattal, a köznapi beszéddel, annak romlásával, igénytelenségé-
vel foglalkozik, holott ez szükséges és kívánatos lett volna. 
Mikes Kelemen Leveleskönyvének nyelvezetéről volt már szó az előzőkben (Veress 

Dániel: Zágoni Mikes Kelemen honszeretete). Ennek a témának részletesebb ta-
nulmányozását találjuk Lőrincz József írásában (Székely nyelvjárási sajátosságok, népköl-
tészeti hatások Mikes Leveleskönyvében. 1994/4–5–6., 1995/1–2–3–4.). A szerző rámutat 
arra, hogy Mikes leveleiben megtaláljuk a „székely szellemiséget”, anélkül, hogy ezt a 
törekvést eltúlozná. Sok székely tájnyelvi kifejezést használ. A cikk szerzője idézi a 
tulajdonképpeni, a jelentés és az alak szerinti tájszavakat a levelekből (e fogalmakat 
meg is magyarázza), idézi a Mikestől használt népies-régies igeidőket, bár lehet, hogy 
ez utóbbiak nemcsak tájnyelviek, hanem abban a korban köznyelviek voltak. A to-
vábbiakban foglalkozik a Leveleskönyv frazeológiai szókapcsolataival, a szólásokkal és 
közmondásokkal, s ezekből bőségesen idéz példákat is. Kiemeli, hogy Mikes néha 
latin szállóigéket vagy a székely népnyelvben is található latin-román kölcsönszava-
kat is használ (grácia, áér, boér stb.). Lőrincz József tanulmánya alapos vizsgálat 
nyomán készült, és nagy szakértelemről tesz tanúbizonyságot. 
A jónevű nyelvész és tudományos kutató, Murádin László A Homoród mentén cí-

mű tanulmánya (1994/4–5–6. és 1996/1–2–3–4.) földrajzi nevek gyűjtését és e ne-
vek eredetének kutatását tűzte ki célul. A legtöbb embert érdekli falujának neve, a 
név eredete, a névadás módja — vallja a neves nyelvész, s ezzel meg is fogalmazza 
tanulmányának tárgyát. A továbbiakban magyarázatát adja a Homoród névnek: a 
dombvonulattal szegélyezett folyómeder homorú, ezt a régi nyelvben homorónak 
mondták, a -d képző számos más földrajzi névben is jelen van. Ilyen módon közelíti 
meg a többi Homoród menti helységnév jelentését is, a folyó torkolatától kiindulva a 
forrásig, mert a völgy birtokba vétele is ebben az irányban történt. A kétrészes ta-
nulmány rengeteg értékes adatot, helynévmagyarázatot közöl, melyekből a 
Homoród menti lakosság megismerheti szülő- vagy lakóhelye nevének eredetét és 
felvilágosítást ad arról, hogyan kerültek a székelyek mai lakóhelyükre. 
Dánielisz Endre Ezer éves magyar szavak című tanulmánya (1995/1–2–3–4.) anya-

nyelvünk védelmének (amennyiben erre szüksége lehet) és dicséretének a jegyében 
született. A pedagógiai író, nyelv- és irodalomtörténész értékeli a mintegy 3000 évvel 
ezelőtt önálló útján elindult magyar nyelv első írásos szórványemlékét, az 1055-ben 
keletkezett tihanyi apátság alapítólevelét, mely az egész finnugor nyelvcsalád 
legrégebbi nyelvemléke. A latin nyelvű dokumentum több magyar szót, helynevet és 
egy egész magyar mondatot tartalmaz, ezekből többet is idéz a szerző, aki nyomon 
kíséri az azóta végbement nyelvi változásokat. 
A továbbiakban a hungarológusok 1991-ben, Szegeden tartott 3. kongresszusáról 

számol be, melyen részt vett, és finn meg észt nyelvészekkel cserélte ki tapasztalatait. 
Örömmel fedezték fel a rokon nyelvek közötti hasonlóságokat (melyeket azonban 
csak a nyelvfejlődés törvényeit ismerő szakemberek tudnak felismerni és értékelni). 
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Egyed Ákos (1990. május 17.) és Nagy Olga (1990. május 21.) 
kéziratainak kísérő levelei 

 

 



Székely Útkereső. Irodalmi és művelődési folyóirat. I. 35 
 

Írásának következő részében Dánielisz, anyanyelvünk értékeit bizonyítandó, 
világhírű nyelvészek, tudósok véleményeiből szemelget. A gyűlölködő, becs-
mérlő megjegyzésekkel (mert ilyenek is vannak) szembeállítja a világ legnagyobb 
nyelvzsenijének, Mezzofantinak a véleményét, aki az olasz és a görög után legin-
kább dallamosnak a magyar nyelvet tartja (Mezzofanti 108 nyelvet ismert). 
A befejező részben arra a kérdésre adja meg a nyelvtudomány eszközeivel ki-

következtetett választ, hogyan alakult ki az utóbbi évszázadokban számos válto-
zatból az „anyanyelv” szóösszetétel, valamint a ma már széles körben használt 
„édes anyanyelvünk” állandósulni látszó szókapcsolat. 
 

Néprajz- és folklórkutatás 
 

A néprajz- és a folklórkutatásra való ösztönzés jelentős helyet foglal el a folyóirat-
ban. Ezúttal is elsősorban a székelység és a csángó etnikum élő népköltészetére és a 
múltból megőrzött népi hagyományainak ápolására, népszerűsítésére esik a hangsúly. 
Nagy Olga már a folyóirat első évfolyamában (1990/3) tevékeny folklórgyűj-

tésre ösztönöz Gyűjtsünk népi elbeszéléseket! című cikkében. Arra a körülményre 
hívja fel a figyelmet, hogy a jelenlegi folklorisztika csupán a hagyományok ápolá-
sával foglalkozik, de nem képes új utakat törni és ezeken elindulni. Pedig a népi 
kultúra maga is alakul, változik. A falvak mai lakosait már nem a tündérmesék vi-
lága, hanem a hétköznapok valósága foglalkoztatja. A mai népi elbeszélő csa-
ládtagjait, szomszédait, barátait, ellenségeit mutatja be, azaz egyszerű eseménye-
ket, hétköznapi történéseket, de élményszerűen, megkapóan. Ezek — ahogyan a 
szerző jellemzi — mozaikszerű sztorik, melyek olykor bonyolult módon össze-
függnek egymással. Sok falusi ember szívesen ír, megnőtt a közlési vágy. A szer-
ző a falun működő tanárok, tanítók és más értelmiségiek részéről várná el ezt a 
gyűjtőmunkát, hiszen ők a hivatásos folkloristánál is jobban ismerik a népi való-
ságot és a mesélőkészséggel megáldott adatközlőket. 
A cél érdekében Nagy Olga a továbbiakban saját tapasztalataiból hoz példá-

kat. A folyóirat következő számában közli Egy megrázó népi elbeszélés című írását 
(l990/4–5.), egy kolozsi (Kolozs megye) asszony vallomását, az 1991/3-as szám-
ban pedig a még szomorúbb eseményeket feltáró Gyilkosok című írását. 
A néprajz fontosságát hangsúlyozzák az Erdély határain túli kutatók is. A ma-

gyarországi Balázs Géza nyelvész és folklorista A mai folklórműfajok gyűjtéséről cí-
mű írásában szintén „igaz” történetek gyűjtésére ösztönöz: ezek lehetnek családi 
beszélgetések, gyermekek játszótéri szóbeszédei, civakodásai, perpatvarok, új, 
most születő szólások, közmondások, nyelvi tréfák, viccek, önkéntes „elszólá-
sok”, gyakori beszédmozzanatok, köszönésformák stb. A szerző anyanyelvünk 
gazdagságát, ötletességét, életrevalóságát látja ezekben a beszédmozzanatokban, 
de még nem olvasott e témában semmilyen tanulmányt. (Cikkét 1991-ben publi-
kálta, de — tudomásom szerint — azóta sem jelent meg ilyen jellegű gyűjte-
mény, pedig ez a városi, sőt nagyvárosi „folklórra” is vonatkozik.) 
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Ugyanebben a lapszámban (1991/1–2.) kapunk hírt a Csehszlovákiai Magyar 

Néprajzi Társaság megalakulásáról Liszka József tollából. A Társaság elnöke feltárja 
hosszú távú programjukat, amely az általános iskolai tanulók népi kultúrával való 
megismertetését is magába foglalja. Ennek érdekében megalakult a társaság Pe-
dagógiai Munkacsoportja. Más, hasonló vállalkozásuk a Néprajz mindenkinek című 
előadás-sorozat beindítása a pozsonyi rádió magyar műsorában. 
Egyéves fennállása óta a hazai Kriza János Néprajzi Társaság is bebizonyította 

létjogosultságát — állapítja meg Balázsi Dénes népművelő, folklórgyűjtő tanár 
Merre tart a Kriza János Néprajzi Társaság? című cikkében (1991/4). Magalakulása 
óta másfélszázan csatlakoztak a Társasághoz; 17 szerző 34 dolgozata érkezett 
hozzájuk. A cikk beszámol a Társaság vándorgyűléseiről és egyéb tevékenységi 
formáiról. 
Érdekes néphagyományról számol be ugyanebben a lapszámban Tankó Gyula 

gyimesfelsőloki néprajzos tanár Gyimesiek a pünkösdi búcsún című közleményében. 
A gyimesi csángók vallomása szerint: Róma után a legszentebb hely Csíksomlyó, 
és életük legszebb álma, hogy legalább háromszor vegyenek részt a csíksomlyói 
búcsún. A hosszú utat gyalog teszik meg, hogy a csodatevő Szűz Máriától üdvös-
séget nyerjenek. Ezután a szerző részletes leírását adja a Mária-szobornak, ismer-
teti a búcsú lefolyását, hatalmas vonzóerejét. 
A folyóirat 4. évfolyamának két részében jelent meg Zsigmond Győző hivatá-

sos néprajzkutató, nyelvész és főiskolai oktató gyűjtése Felsőboldogfalvi történeti nép-
hagyomány címmel. Az anyagot a szerző 1983–84-ben kezdte gyűjteni, majd 1993–
94-ben folytatta. Elsősorban történeti mondákat, de egyszerű helynévmagyarázatokat 
is közöl több faluból a helyi kiejtés szerint. 
Székely népszokásokat tárgyal Barabás László, a jeles marosvásárhelyi néprajzku-

tató Karácsonytól Pünkösdig című, tudományos igényességgel megírt tanulmányában 
(IX. évfolyam). Részletesen bemutatja a karácsony és újév körüli szokásokat, a bet-
lehemezést, kántálást, „istvánozást”, „jánosozást”, „aprószentekelést”. Színes, 
érdekes a farsanghoz fűződő játékok, hagyományok leírása is. A húsvéti népszo-
kások általában a feltámadáshoz és a tavaszhoz kapcsolódnak, ilyen a húsvéti (ta-
vaszi) határkerülés. Végül a pünkösdi királyválasztáshoz, királynőjáráshoz, 
májusfaállításhoz, a kapuk virággal való díszítéséhez kapcsolódó népi hagyományokat 
térképezi fel, megjelölve mindenütt a tájegységeket, helységeket, ahol e 
hagyományok ma is élnek. 
Ide kapcsolódik Ráduly János két recenziója Nagy Olga köteteiről, melyek az 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában jelentek meg (1994/1–2–3.). 
Nagy Olga Barangolásaim varázslatos tájban (Cigány barátaim között) című könyvé-

ben a „varázslatos” jelző nem a természetre, hanem a társadalmi rétegre vonat-
kozik. A kötet szerzője számára világossá vált a cigány mesekincs jelentősége. 
Őszinte barátság fűzi ezekhez az emberekhez, bár vannak különbségek az egyes 
cigány közösségek között. Kutatómunkája során gyakran találkozott az ősi világ-
látással, melyet egyes közösségek megőriztek. Megfigyeli az élő, eleven mese-
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mondást is, a mesélő és a hallgatóság viszonyát. A kitűnő néprajztudós sok sze-
retettel, magas hőfokon ír „cigány barátairól”. 
A másik Ráduly-recenzió szintén Nagy Olga-műről szól. A mű címe: Népi vál-

tozatok szerelemre és házasságra. Ez a téma egyidős az emberiséggel. Az erotikus, az 
obszcén megnyilvánulások és a pornográfia között a szerző minőségi különbsé-
get tesz. A recenzió szerzője szerint ezek közé éles határ nem vonható. Ő 
„egészséges népi erotikának” nevezi a szerelemnek és a házasságnak Nagy Olga 
által csokorba szedett változatait. 
Ráduly szerint Nagy Olga könyve rendhagyó, mert olyan szintézist teremtett, 

amely — egyelőre — egyedülálló, mind a magyar, mind az európai folklorisztikában. 
A könyv szerzője — állapítja meg a recenzens — a népi próza hatalmas tár-

házából meríti anyagát. Gyakran az adatközlő „elszólásaira” figyel föl, mert ezek 
lényeges összefüggésekre hívják fel a figyelmet. A könyv legterjedelmesebb két 
részének címe: Készülve a házasságra és Ifjúsági „szervezetek”. A házasságra való ké-
szülés, a munkára nevelés, a szexuális felvilágosítás a parasztcsaládban is megtör-
ténik. Az ifjúsági „szervezetek” a falu közösségében keletkeztek: népszokások, 
fonó, vizita, farsangolás, táncmulatságok ezek, ahol a fiatalok összejönnek, is-
merkednek, szórakoznak. 
A mű külön szól az asszonyi kiszolgáltatottságról. A nő diszkriminációnak 

van kitéve; jellemző, hogy a „furfangos”, „csapodár”, „makrancos” jelzőkkel 
csak a lányokat, asszonyokat illetik, férfiakat soha. 
Ide kívánkozik Ráduly Jánosnak egy másik recenziója is az 1996-os évfolyamból 

Nagy Olga Pályakép fénnyel és árnyékkal című emlékiratáról. A mű alcíme: Egy néprajzos 
emlékei. Nagy Olga saját életéről, műveiről tesz vallomást. Nyolcadik osztályos korá-
ban látta először kinyomtatva a saját nevét, de hivatásos kutatóvá csak a kolozsvári 
Folklór Intézet munkatársaként vált. Népmesegyűjteményei 1955-től látnak nyom-
dafestéket, de sok akadályt kellett leküzdenie művei megjelenése előtt. Ezek életének 
„árnyékai”. Beszél a folklórgyűjtés és -feldolgozás módozatairól is. Megvallja, hogy 
„igaz történetei” hozták számára a legtöbb sikert, köztük a legnagyobbat, az 1975-
ben megjelent Kiszáradt az én örömem zöld fája című könyvét, mely a legjobb adatköz-
lő, Győri Klára önéletírását tartalmazza. 
 

Gyermekirodalom 
 

A népköltészeti gyűjtés szoros kapcsolatban áll a gyermekirodalommal: me-
sékkel, mondókákkal, versikékkel, mivel ezek jelentős része is szájról szájra terje-
dő, egykori ismeretlen szerzőtől eredő anyag. 
A gyermekek mindenekelőtt a mesét kedvelik, ami az ősi időkben tudomány 

is volt, vallás is, az ősember első költői műve — állapítja meg Nagy Olga A sok 
ezer éves mese című esszéjében. A mesék keletkezésében az ősember képzelete 
játssza a legnagyobb szerepet, de számításba jön a világról szerzett tapasztalata is.  
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A mesében mindig tanulságok rejlenek, melyek közül a döntő, hogy a jónak le 
kell győznie a gonoszat, az embernek diadalmaskodnia kell a hétfejű sárkány fö-
lött. Mesék a világ minden táján keletkeztek, és sok százezer éven át terjedtek to-
vább. A mese nemcsak a gyermekekhez szól, felnőttek is szívesen olvassák, hall-
gatják ma is. A sárkányokat és más szörnyeket a félelem hozta létre. Az ősember 
nem ismerte a természet törvényeit, a szelek, viharok, villám stb. titkait, még a 
sötétséget is gonosz szellemnek hitte. Aztán megteremtette képzeletében a „sza-
badító hőst”, aki legyőzi a gonosz erőket. Ilyen volt Prométheusz vagy a magyar 
mesekincsben Fehérlófia, Borsszem vagy Babszem Jankó stb. Ezek a hősök em-
berfölötti tulajdonságokkal rendelkeznek. De így győz a képzeletben a gyengék, 
szegények, kiszolgáltatottak igazsága is. Hamupipőke azért győz, mert kiderül, 
hogy ügyesebb, rátermettebb, mint mások, meg azért is, mert szegény, megalá-
zott, kiszolgáltatott. (Nagy Olga: A sok ezer éves mese, 1991/4, Hogyan születtek meg 
a sárkányok és társaik?, 1991/5–6, Hamupipőke igazsága, 1992/4, Példaképünk a hős, 
1992/5–6.) 
A Székely Útkereső gyermekekhez szóló rovata már az első számokban jelen 

van Benedek Elek Csicser című székely történeti mondafeldolgozásával és Fábián 
Imre Katalinka férjhez megy című állatmeséjével, valamint Weöres Sándor, Fábián 
Imre, Ferenczes István és Papp Attila gyermekverseivel. Az 1990-es évfolyam 
utolsó számában a világ népeinek a meséiből kapunk ízelítőt (egy bolgár és egy 
lett népmesét). Gyermekverset közöl Fábián Imre, Papp Attila, Mészely József, 
Beke Sándor, Ráduly János és a magyarországi Cseh Károly. A következő évfo-
lyamokban is inkább a versek vannak túlsúlyban: Beke Sándor, Ráduly János és 
Buzogány Árpád tollából. 
Gyermekverset írni komoly feladat, nagy felelősség, mert a jövő generáció ol-

vasóvá nevelése áll vagy bukik azon, mennyire sikerül megkedveltetni a gyerme-
kekkel a ritmust, a rímet, a képes beszédet, és az is, hogy fognak-e serdülő-, ifjú- 
és felnőttkorban verseket olvasni gyermekeink, esetleg írni is. Ezt a célt szolgál-
ják a fent említett szerzők és társaik a gyerekekhez szóló hangulatos lírai dara-
bokkal, melyek a folyóirat 1991-es, 1992-es, 1993-as, 1996-os, 1998-as évfo-
lyamaiban a Gyermekeknek című rovatban jelentek meg. 
A prózai anyagot, a meséket talán még szívesebben fogadják a legifjabb olva-

sók. A gyermekek számára a mesék nyújtotta relaxációs hatást a pszichológusok 
is nagyra értékelik, de ezen túlmenően — mint Nagy Olga idézett tanulmánya is 
rámutat — a mese útmutatást, tanácsot is ad, beleépül a gyermek életébe. 
A folyóirat 1997-es és 1998-as számában Benedek Elek történelmi mondái 

olvashatók: A kápolna harangja és a Szent Anna tava. Mindkettő a Szent Anna-tó 
keletkezéséhez fűződő legendára épül. Az 1998-as évfolyamban olvasható Csire 
Gabriella Megszólal az aranycsengő című, gyermekkori élményből táplálkozó karco-
lata. Az író szeretett volna hinni a karácsonyi angyalban, bár észlelnie kellett, 
hogy a megszólaló csengő csak egy csörgőóra. Ezt azonban nem árulta el szülei-
nek, hogy ne rontsák el egymás örömét, közös játékát a szeretet ünnepén. 
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A gyermekirodalom három kortárs szerzője — Nagy Olga, Csire Gabriella, 

Marton Lili — saját életének egy-egy emlékezetes eseményét meséli el a folyóirat 
gyermekeknek szánt lapjain. 
Nagy Olga Egy gyermekkori emlék című írásában (1992/1–2–3.) fölidézi 1931 

szilveszter éjszakáját, amikor tízévesen, édesapjával kézenfogva csatlakozik az éj-
féli feltámadási menethez Mezőpetri nevű falujukban. Az éjféli istentisztelet han-
gulata egész életében végigkíséri, mert ekkor érintette meg lelkét először az Isten 
jelenléte s a felismerés, hogy örökre egy néphez, egy közösséghez tartozik. 
Csire Gabriella Felvinci nyár című visszaemlékezésében (1993/4–5–6.) nagyapja 

gazdag gyümölcsöskertjét mutatja be, ahol a vakációit töltötte, és soha nem tu-
dott betelni a Maros menti táj szépségével. Amikor egyszer a vihar bekényszeríti 
a házba, felmegy a padlásra, és ott egy utazótáska könyvet talál, melyekről kide-
rül, hogy édesapja diákkori olvasmányai voltak. Katarzisként éli át az olvasás örö-
mét, s jegyzi el magát életre szólóan a könyvek — az irodalom — gyümölcsös-
kertjével. 
A harmadik önéletrajzi írásban Marton Lili emlékezik Benedek Elekre (Találkozá-

som Elek nagyapóval. 1995-ös évfolyam, 1–2–3–4. szám). Leírja, hogy 1924-ben Be-
nedek Elek Többsincs királyfi című mesejátékát mutatták be Kolozsváron. Az előadás 
után Elek nagyapó elbeszélgetett vele, a gimnazista kislánnyal, mivel már ismerte 
néhány írását, sőt, egyet közölt is lapjában, a Cimborában. A nagy mesemondó írásra 
biztatja a kislányt, mert tehetségesnek találja. Ezután is irányította pályáján, közölte 
írásait, levelezett vele, sőt, saját fényképével is megajándékozta. 
 

Vallásos tárgyú cikkek és költemények 
 

A rendszerváltás után a vallás nem volt többé tabutéma. A folyóirat már az el-
ső évfolyamától kezdve közöl ilyen tárgyú publicisztikát és szépirodalmat. 
Szimonidesz Lajos nagy, négyrészes tanulmánya, A magyar vallás (1990/4–5., 

6, 7, 8–9.) alapos, részletes, tudományos igényű vallástörténeti közlemény. Az ál-
lamalapításig megy vissza a történelemben, a lázadó Koppány legyőzéséig, mely 
István király uralkodásának első nagy eseménye. Részletesen ismerteti az egyház 
— néha erőszakos — térítési módszereit, melynek következtében újabb pogány 
lázadásokkal kell leszámolnia a 11. században. Ezek egyikének esik áldozatul 
Gellért püspök. Tanulmányának III. részében a szerző részletesen jellemzi a po-
gány magyarok szokásait, szertartásait, bár ezeket az adatokat a kereszténységben 
gondosan megsemmisítették, a kalandozó magyarság néhány adatára támaszkod-
hat a kutató. Ezeket a krónikákból ismerhetjük meg. Az adatokat a valláskutatók, 
történészek a ma is élő néphagyományokkal, népszokásokkal próbálják kiegészí-
teni, de majdnem ezer évet így is nehéz fölidézni, áthidalni. Segít ebben a nyelv-
tudomány, a helynévkutatás, a kölcsönszavak, a mesék, babonák, szólások szám-
bavétele, és mindenekelőtt az asztrológia, mely őseink idejében is létezett, mert 
hittek az égitestek hatalmában. A kutatók így felfedezték a sámánizmus gyöke-
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reit, melynek maradványai a Luca széke, a Gergely-napi szokások, a kísértetjárás, 
a boszorkányhit, a kuruzslás stb. Külön története van a magyar vallásnak a 
moldvai magyarok között, akiknek megtérítése kevesebb sikerrel járt, még a 17. 
században is megtalálhatók náluk a pogányság, a sámánizmus jegyei. A szerző 
részletezi a bűbájosok (jövendőmondók) szertartását. Nyomon követi azokat a 
kísérleteket, melyek során az ősi vallást hol egyik, hol másik keresztény vallással 
próbálták azonosítani, sőt az emberiség ősvallásának akarták nyilvánítani az úgy-
nevezett „Magyar Mythológiát”. Minden ilyen próbálkozás délibábkergetés, az 
ősmagyar vallás lényege a primitív természetimádás volt, egy nomád nép Isten 
után való áhítozása — vonja le a következtetést a szerző. 
A vallási megújhodást hirdető írások már az első évfolyam második számában 

megjelennek. Dr. Tőkés István Feltámadás című cikke nemcsak azért időszerű, mert 
húsvét körül keletkezett, hanem azért is, mert a szerző Krisztus feltámadásával, a ha-
lál legyőzésével azt akarja bizonyítani, hogy Krisztussal együtt mi is feltámadunk, új 
életlehetőségeink teremtődtek. Le kell győznünk mind a kisebbségtudatot, mind az 
erőfitogtatást, de főként a „magyar széthúzást”, a szórványosodást. A társadalom 
nem azonos az egyházzal, de a feltámadott Úr jelképének egységben kell tartania a 
hívőket és a nem hívőket: ez az új életre támadás parancsa. 
Ugyanebben a lapszámban (1990/2) közöl cikket Kovács Sándor főesperes 

Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája címmel. A csíksomlyói búcsúról már volt szó az 
eddigiekben a népszokások kapcsán. A főesperes írásából is megtudhatjuk, hogy 
pünkösdkor mintegy 20-30000 ember szokott a hargitai zarándokhelyen össze-
gyűlni, és a templom fő vonzereje a XV. században ismeretlen mestertől szár-
mazó, hársfából készült, 2,28 méter magas Mária-szobor, melynek csodatevő 
erőt tulajdonítanak. 
Az 1990-es évfolyam 8–9. számában is találhatók vallásos tárgyú írások. 

Joseph Ratzinger bíboros — XVI. Benedek pápa — Adventi gondolatok című 
eszmefuttatásában az advent jelentőségét hangsúlyozza. Advent a hit és a remény 
ideje, gyógyír, elsősorban mai ifjúságunk borúlátó szemlélete ellen. Advent az 
emlékezés ideje is, ami szintén gyógyító hatású. Szól az emberek elidegenedé-
séről: ezt is enyhítheti az advent, mely a csend ideje is, amire nagy szükség van a 
modern élet hajszájában. 
A bíboros szép, szívhez szóló, meggyőző írását két nagy költő verse követi: 

József Attila Karácsony és Babits Mihály Karácsonyi ének című költeményei össz-
hangban vannak az ihletett prózai értekezéssel. 
Ugyanebben a lapszámban olvasható György Attila írása A keresztény hitről. A 

szerző azok számára kíván eligazítást nyújtani, akik most lépnek az istenkeresés 
útjára, hiszen általános tapasztalat bizonyítja az emberek vallási járatlanságát. Hi-
tünk és életünk Isten ajándéka — vallja a szerző —, hiszen nem véletlen, hogy 
életünk örvendetes vagy fájdalmas eseményei fordítanak bennünket Isten felé. 
Arra is rámutat, hogy a keresztény élet nem mentesít sem a küzdelemtől, sem a 
szenvedéstől. Írását Sík Sándor sokatmondó négy versszakával zárja. 
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György Attila másik cikke, az Isten léte, a folyóirat 1991/1–2. számában olvas-
ható. A szerző azt igyekszik bizonyítani — Szent Ágoston, János apostol, Pascal 
és mások szavait is idézve —, hogy az atomkorszakban sem szabad elveszíteni 
istenhitünket. Minden, ami csak létezik, mástól kapja létét, az egész világ ajándék, 
tehát kell lennie ajándékozónak is — hangsúlyozza. A hit és a tudomány világa 
nem zárja ki egymást. 
A folyóirat következő számában (1991/3) Hajdú Gábor magyarországi szerző 

folytatja az előbbi gondolatot. Hit című lírai hangú írásában a hit erejét megka-
póan szép parabolával érzékelteti: ha akarna, repülni tudna, mint a madár, és új 
életre tudná kelteni az ablaka előtt tavaly kiszáradt akácfát. 
A vallásos tárgyú költemények közül a folyóirat induló számából kiemelkedik 

Békés Gellért Húsvét című verse, mely Jézus feltámadásáról szól. 
Beke Sándor nagylélegzetű poémája, a Téged kereslek az 1995-ös 1–2–3–4. 

számban jelent meg. A költeményhez, mely a Magvető rovatban jelent meg — 
szokás szerint —, előzetes bevezető is tartozik Ábrahám János tollából Az isten-
kereső poéta címmel. Kifejti, hogy a költő újabb tanúbizonyságát adja annak, hogy 
— immár tételes megfogalmazásban is — istenkeresőként elindult a hit mentsvá-
ra felé. A „trükkös szemfényvesztők” korában, „düledező kártyaváraink” között 
nem marad más lehetősége a magára maradt embernek, mint az, hogy Istent ke-
resve próbáljon megoldást találni gondjaira-bajaira. Nincs más lehetőségük azok-
nak, akik számára már csak a szülőföld maradt meg „a kozmosz sötét kráteré-
ben”, mint az, hogy a hit útját járják. 
E bevezető sorok után következik a lélegzetelállító poéma, mely megállás, pi-

henő nélküli egyetlen óriási körmondat. Tulajdonképpen két gondolati egységre 
tagolódik. Az első rész egészen a vers utolsó három soráig terjed, mert csak itt 
kapunk választ az első részben nyitva hagyott — de sejtett — kérdésre: kire vo-
natkozik ez a lázas keresés. 
A széles mederben áradó első rész a „kereslek” igével indul, mely összesen 85 

alkalommal tér vissza a szövegben, tehát a költemény kulcsszava: összeköti a 
szerteágazó gondolatokat, megakadályozza a figyelem szétszóródását. Az ige 
után mindig a keresés helye, anyaga következik, hiszen Isten mindenben ott talál-
ható: a természet, a világegyetem legapróbb és legnagyobb jelenségeiben, „az útra 
hullt / nyárfalevelek / erecskéiben” vagy „a csillagok éjszakai / fecsegésében”, az 
ásványokban, a kémiai kötésekben, a konkrét és elvont fogalmakban, az Igében, a 
Szentírásban, Mózes kőtáblájában, a Jordán keresztelő vizében, Jézus cso-
datételeiben, a szerelemben, a türelemben és türelmetlenségben, az auschwitzi gáz-
kamrák falaira tapadt tekintetekben, a kenyér ízében és a halál sikolyában. 
A vers utolsó szavaiból derül ki, hogy akit annyira keres a költő az egész vi-

lágmindenségben, az maga az Isten: „Istenem / Téged / kereslek…” 
A szabadverset rövid, néha egy-, két-, vagy háromszavas sorok alkotják. A központo-

zás szándékolt elhagyása ad további lendületet a gördülő költeménynek. Figyelemre 
méltó a költő rendkívül gazdag szókincse és tájékozottsága a világ dolgait illetően. 
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Szociográfia és pedagógia 
 

Szociográfiai cikkek, tanulmányok is helyet kapnak a folyóiratban. Bálint 
László segédlelkész a folyóirat első évfolyamában megjelent írásában — A család-
nak vissza kell térnie Isten teremtő tettének eredetéhez (1990/7) — a családi szeretet és 
összetartozás mellett emeli fel szavát. A család megtartó erő — melyet súlyosan 
aláás a válás és a disszidálás, de legfőképpen az abortusz, amit a szerző közönsé-
ges gyilkosságnak tart. 
Két igen értékes, tanulságos szociopedagógiai tárgyú tanulmányt közöl a fo-

lyóirat az 1990-es évfolyamban. A szerzők nagy tapasztalatú tanárok. A 4–5. 
számban megjelent írás címe Az illemváltás sikeréért Lőrincz József tollából. Érde-
kes, újszerű témához nyúl: a falusi és a városi illemszabályok közötti különbsége-
ket veszi számba. A személyiség kialakulásának egyik fontos tényezője a kultúra-
váltás, de ez gyakran elkerüli a pedagógusok figyelmét, így a városba került falusi 
gyermekeket felkészületlenül éri, hogy a városiak más konvenciók, illemsza-
bályok szerint viselkednek. A szerző — pontokba foglalva — összehasonlítja a 
kétféle viselkedés normáit, melyek sokszor ellentétben állnak egymással. Jó eset-
ben mindkettőt ismerjük, így mindenütt alkalmazkodni tudunk a környezethez. 
Minden aktív pedagógus, szülő, nagyszülő, nevelő számára hasznos lehet 

Gálfalvi Sándor Amikor a selejt bűn című kétrészes pedagógiai tanulmánya (l990/7 
és 1990/8–9.). A szerző joggal hiányolja a gyermekotthoni nevelésre vonatkozó 
pedagógiai irodalmat, azt igyekszik pótolni, tegyük hozzá, sikerrel. Cikkéből 
nemcsak a gyermekotthonok pedagógusai tanulhatnak, hanem minden nevelő. 
Esettanulmányokat közöl a mindennapi gyakorlatból, melyek egyértelműen bi-
zonyítják, hogy minden gyermek elsősorban védettségre vágyik. A védettség két 
összetevője: anyagi és érzelmi védettség. Az elsővel nem foglalkozik, mert annak 
— szükségszerűen — meg kell lennie (a tárgyalt esetben a gyermekotthon biz-
tosítja). A nevelés alapfeltétele, de eszköze is az érzelmi védettség biztosítása. 
Nevelni csak az tud, aki a gyermekkel érzelmi kapcsolatot tud létesíteni, aki meg-
közelíthető, „megszólítható”. A nevelőnek ismernie kell a gyermek egyéniségét, 
képességeit, ismernie kell a múltját, a családjában, az iskolában, a gyermekközös-
ségben elszenvedett esetleges sérelmeit, kitaszítottságát stb. Így minden gyermek 
egyéni bánásmódot igényel. Az érzelmi védettség hiánya pszichés károsodásokhoz 
vezethet, márpedig a nevelés az életünk olyan területe, amelyben nem fogadható 
el a selejt. 
A szociográfia témájához kapcsolódik Ráduly János recenziója Cseke Péter 

Korfordulós újesztendő című (1994/1–2–3.) kötetéről. A riportkötet gazdag élmény-
anyagot dolgoz fel. Kötetének magvát azok az írások képezik, amelyek 1989 ka-
rácsonyának döntő napjait és a forradalmat követő hónapokat elevenítik föl. 
Legterjedelmesebb riportja (Egy szerkesztő feljegyzéseiből) sajátos, újszerű kifejezése-
ket tartalmaz: önszervező társadalom, az azonosságtudat fokozatai, gyanakvás 
helyett párbeszéd stb. A felszabadult rádiózás forró napjai című riport a ma-
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rosvásárhelyi véres március riasztó eseményeit eleveníti fel. A szerző arra töreke-
dett, hogy minél több tanút megszólaltasson. Rajtunk marad a bélyeg? című írásá-
ban a bukaresti „bányászjárást” közvetett úton mutatja be: a Kibéden élő bá-
nyásznyugdíjasokat szólaltatja meg. 
Cseke Péter riportjai a jövő felé nyíló utakat is megvilágítják — állapítja meg a 

recenziót záró soraiban Ráduly János. 
 

Interjúk 
 

A folyóiratban számos interjú jelent meg, ezek közül az irodalom és művelő-
dés tárgykörébe tartozókból emelnék ki néhányat. 
Róth András Lajos a Korunk főszerkesztőjével, Kántor Lajossal készített inter-

jút (1991/3). A cím a riportalanytól származik, és a beszélgetés lényegét fejezi ki: 
Nemzetiségünk jövőjéről akar szólni a következő hónapok és évek Korunkja. Kántor Lajos 
utal a Korunk hatvan éves hagyományára, európai hírnevére, de arra is, hogy a 
rendszerváltás számukra is szemléletváltást jelent. Fel kell adniuk a világnézeti 
kizárólagosságot, különböző ideológiákat kell megütköztetniük a folyóiratban. 
Fő törekvésük a magyar nemzeti kisebbség öntudatának ébren tartása. 
A folyóirat 1994/4–5–6. száma négy interjút közöl Komoróczy György tollá-

ból Beszélgetés kortárs magyar írókkal címmel. 
A Beszélgetés Cseke Gáborral önéletrajzi adatokkal indul. Cseke Gábor elmondja, 

hogy családjában hagyomány volt a művészetek iránti érdeklődés, noha édesapja ma-
tematika professzor volt. A sokoldalú író először publicisztikai és kritikai írásokat kö-
zölt, majd verset, regényt, riportot, mindig attól függően, hogy milyen mondanivaló 
„feszült benne”. Újabban azonban könyv- és lapszerkesztői munkája mellett nemigen 
jut ideje az írásra. A politikai témák „riadóztatják”, mivel — szerinte — túl sokan be-
szélnek, okoskodnak, szerepelnek, akiknek inkább hallgatniuk illene. 
A Beszélgetés Kozma Máriával című interjú a negyedszázada folyamatosan jelen 

lévő írót üdvözli, és az egy évvel ezelőtt megjelent, A jóság síró vágya című kétkö-
tetes regényéről faggatja a szerzőt. Közben szóba kerül az aktuális politika, ami 
az írónő szerint már nem egyéb közhelynél, mert mindenki politizálni akar. Me-
gyei könyvtárigazgatóként szembesülnie kellett olyan esetekkel, amikor a funkci-
óba kinevezett embereken szinte órák alatt bekövetkezik a személyiségtorzulás, rá-
adásul semmilyen más modellt nem tudnak követni, mint amit 1989-ig megis-
mertek. Ezekről az esetekről, ilyen embertípusokról szól a regénye, mely a romá-
niai rendszerváltás előtti és utáni időkben játszódik. Az interjúban szó esik az 
írónő stílusáról is. Kozma Mária megvallja, hogy e tekintetben két példaképe 
van: Kosztolányi Dezső és Gellért Sándor. A továbbiakban Kozma Mária, mint 
a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó szerkesztője saját meglátásairól szól. 
Sajnálja, hogy számtalan, a szépirodalom követelményeinek, színvonalának nem 
megfelelő kéziratot vissza kell utasítania.  
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Szerinte aki tollat ragad, megérdemelné, hogy legalább családja, ismerősei köré-
ben terjeszthesse munkáját, annál is inkább, mert — akinek pénze van — megje-
lentethet bármilyen dilettáns „művet”. „Az irodalom mindaddig marad fenn, míg 
valaki még egy könyvet ír, míg valaki még egy könyvet elolvas” — vallja az író-
nő. 
Komoróczy harmadik interjúja egy „rendhagyó pálya története”, vagyis Beszél-

getés Nagy Olgával. Felméri a néprajztudós és író életútját: a falusi tanítónőből új-
ságíró lesz, az Utunkhoz, majd a Dolgozó Nőhöz kerül, de úgy érzi, hogy nem iga-
zi újságírói alkat. Nagysikerű ifjúsági regényeket ír, melyekhez a modellt elsősor-
ban saját négy gyermeke szolgáltatta, és hét meséskönyvet jelentet meg. Csak 
ezután lesz a Folklór Intézet munkatársa, néprajzkutató. Több mint félévszáza-
dos pályafutása során a szakma nem kényeztette el, de sok értékes ember figyelt 
fel rá, köztük Féja Géza, aki 1972–78 között szellemi támasza lett és intenzíven 
levelezett vele; több mint félszáz levelet küldött Budapestről Nagy Olgának Ko-
lozsvárra. Még tíz kiadatlan kötete vár megjelenésre, ezek gondozását az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó vállalta fel. Az írónő ezt személyesen Beke Sándor igazga-
tónak köszöni meg. 
A negyedik interjú Beszélgetés Ráduly Jánossal, „a rovásírás szerelmesével” címet vi-

seli. Ezúttal is életrajzi adatokról értesülünk, majd a korai — iskoláskori — ver-
sekről, műfordításokról esik szó. Megtudjuk, hogy bentlakó nagyobb diákként 
már rendszeresen gyűjtött népdalokat, balladákat társaitól. 1962-ben Kibédre ke-
rül magyartanárként. Azóta él a Maros megyei községben, ott gyűjtötte első köte-
tének anyagát — elsősorban cigány adatközlőktől —, mely Kibédi népballadák 
címmel jelent meg 1975-ben. A nagy sikerű kiadványt több kötet követi. Közben 
meséket is gyűjt, eddig hat meséskönyve jelent meg, 275 feljegyzett meséjéből 
240 (az interjú készítésének időpontjáig). Műveli a gyermekvers és a műfordítás 
műfaját is, de az utóbbi években a rovásírás felé fordult érdeklődése. Három év 
alatt 40 ilyen tárgyú közleménye jelent meg. Cikkeit Rovásíró őseink címmel szer-
kesztette kötetbe. 


