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II. 
 

Irodalom 
 

Művek, pályaképek, könyvbírálatok 
 

A Székely Útkereső irodalmi és művelődési lapnak indult, és mindvégig az is 
maradt. Tág teret biztosít a szépirodalomnak is, klasszikusok, kortárs vagy éppen 
debütáló írók, költők műveiből minden lapszámban közöl. Elsősorban Beke 
Sándor főszerkesztő rovata, a Magvető vállalkozott erre a feladatra, mely a művek, 
részletek bemutatása előtt minden esetben közöl rövid előzetes ismertetőket a 
szerzőről és a műről, melyek irodalomkritikusok tollából vagy az irodalmi lexi-
konokból származnak. A Magvetőben közölt írásokon kívül is föllelhetők az egyes 
lapszámokban szépirodalmi anyagok. 

Ezt a gazdag szépirodalmi — s a rá vonatkozó irodalomtörténeti és -kritikai 
— anyagot teljességgel felmérni lehetetlen. Így inkább csak szemelgetni, válo-
gatni lehet belőle, kiemelni egy-egy különösen érdekes, megragadó, a valóságot 
realisztikusan vagy újszerűen, de mindenképpen figyelemfelkeltő módon ábrá-
zoló költeményt, elbeszélést vagy olyan regényrészletet, amely érdekességével az 
egész mű elolvasására ösztönöz. Ennek megítélése tagadhatatlanul nem nélkülözheti a 
szubjektivitást. Egyébként a szépirodalomhoz kapcsolódó anyagokról (megemlékezések, 
recenziók stb.) az előzőkben is gyakran volt szó az egyes témakörökben, ezek 
ismétlése itt fölösleges volna. 
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Líra 
 

„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
És áhítattal ejtsétek a szót, 
A nyelv ma néktek végső menedéktek.” 

(Reményik Sándor: Az Ige) 
 

Ezzel a — címlapon közölt — versidézettel indul a folyóirat első száma, mely 
Reményik szavaival a követendő célt is meghatározza: ez pedig az anyanyelvünk 
épségben, szépségben való megőrzésére irányuló törekvés. Időszerű követel-
mény volt ez a rendszerváltás utáni hónapokban, években — s ma talán még 
időszerűbb. Klasszikus és kortárs lírikusaink költeményei — melyek a folyóirat 
hasábjain 10 év alatt megjelentek — is elsősorban ezt a célt szolgálják, természe-
tesen a versolvasóknak nyújtott művészi élmény és egyéb „útravalók” mellett. 

A Székely Útkereső lírájának egyik részét a klasszikusoktól közölt versek alkot-
ják. Köztük Reményik Sándor, verseinek időszerű, konkrét, világos, félreérthetet-
len üzenete okán, a legnépszerűbb, a legtöbbet idézett. Az első évfolyamban még 
találkozik az olvasó A legszebb szó című versével, mely szerint ez a szó a „testvéri-
ség”. A „menni vagy maradni” témaköre szerepel Reményik Erdély magyarjaihoz 
című versében, melyet 1918 őszén írt, és arra buzdít: itthon kell magyarnak ma-
radni (1992/1-2-3.) Az 1992/5-6. szám címlapján találjuk Vissza ne élj! című ver-
sét, melyben arra int, hogy a magyar zászlót és himnuszt soha ne fordítsuk más 
népek ellen. Bethlen Gábor halálának 300. évfordulójára írja Az álorcás magyar 
című versét, melyben a nagy fejedelmet jellemzi: „Ki váltogatott száz álarc alatt / 
Híven hordozta s változatlanul / Örök egy arcát, faját, Istenét.” (1993/1-2-3.) 
Az 1998-as évfolyamban is található három Reményik-vers: Nagy magyar télben, 
Egyszer talán mégis vége lesz, Decemberi virágok, melyekben a könnyen felismerhető 
jelképeké a vezérszólam.  

A klasszikusok közül többször szerepel Babits Mihály (Erdély című verse az 
1992/4-es szám címlapján található), Dsida Jenő (Részlet a Psalmus 
Hungaricusból); Jékely Zoltán (Enyeden ősz van című verse az 1993/4-5-6. szám 
címlapján), József Attila (már említett karácsonyi versével), Salamon Ernő (Gyö-
nyörű sors — 1993/1-2-3.). Az utolsó évfolyam címlapján az utolsó két szakasz 
olvasható Vörösmarty Mihály Szózat című ódájából. 

A folyóirat 1996-os évfolyamában Ráduly János ismerteti A Cenk árnyékában 
című kötetet, mely a Brassói költők antológiája alcímet viseli. Jelen vannak itt verse-
ikkel mindazok a — többnyire az idősebb nemzedékhez tartozó — költők, akik-
nek közük volt Brassóhoz vagy a város környékhez. Kötetnyitóként Apáczai 
Csere János verstörténeti értékű, hexameterekben írt verse olvasható a folyóirat-
ban — Ráduly bevezetője után —, majd a Petőfi utáni népiesség szellemében al-
kotó Zajzoni Rab Istváné. Ezt követi a XX. század eleji Áprily-líra, majd Bartalis  
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formabontó szabadversei, és a hagyományok ötvözői: Szemlér Ferenc, Jancsik 
Pál, Ritoók János, Apáthy Géza és „a legbrassóibb”, Lendvay Éva. Végül a 
„posztmodern” kategóriába sorolt fiatal költők — Bencze Mihály, Vass László 
Levente és Beke Sándor — zárják a sort. 

Ráduly János dicséri a brassóiak kezdeményezését, mert kötetükkel példát 
mutattak arra, hogy érdemes volna a többi településnek, tájegységnek is ilyen 
versösszeállítással jelentkezni. 

Érthetően nagyobb mértékben és terjedelemben foglalkozik a folyóirat a kor-
társ és a fiatal erdélyi költőkkel, bár életkoruk, s az, hogy hova valók, hol tevé-
kenykednek, a lapból nem mindig derül ki (és az olvasótól nem lehet elvárni, 
hogy ezzel pontosan tisztában legyen), szerencsére viszont a versek megírásának 
idejét általában feltüntetik, vagy magából a versből kiderül, hogy a rendszerváltás 
előtt vagy után keletkezett. A központi téma: a magyarságtudat és az anyanyelv 
megőrzése bármilyen körülmények között a kortárs költőknél is érvényesül, akár-
csak korábban, de a forma, a kifejezésmód korszerűbb, modernebb, gyakoriak a 
szabad- vagy prózaversek. 

Mivel a Székely Útkereső kortárs versanyaga rendkívül gazdag, itt csak szemel-
getésre van lehetőség, ami azonban, remélhetőleg, betekintést nyújt a folyóirat lí-
rai anyagába, lehetővé teszi értékeinek fölbecsülését. 

Kétségkívül legismertebb kortárs költőnk, Kányádi Sándor az, akinek a neve a 
folyóirat első két évfolyamában fémjelzi a lap szépirodalmi oldalait. Az akkor 
még Kolozsváron élő költő három alkalommal is szerepel a folyóiratban Könyv-
jelző (1990/1), Öreg iskola ünnepére (1990/7) és Szürke szonett (1991/1-2.) című ver-
seivel. 

Már az első lapszámokban gazdag versanyaggal találkozunk a Székely Útkereső-
ben. Kiemelkedik közülük Kovács András Ferenc Az lovának szól című, a kuruc 
versek stílusában írt költeménye. Az archaizálásával jelzi, hogy abban az időben 
keletkezett, amikor a lélekben rejtőző szavakat még nem lehetett kimondani. Itt 
olvashatók Lőrincz József és Deák Zoltán nosztalgikus hangvételű versei. Cseke 
Gábor Hűlő ház című költeménye olyan korszakról szól, amikor csak az otthon 
nyújtott viszonylagos menedéket a világ elől. A „menni vagy maradni” időszerű 
kérdése Tompa Gábor Vers-levél-töredék eltávozott barátaimhoz című versében fo-
galmazódik meg. 

Az 1990/8-9. lapszám különösen gazdag versanyagban. A Magvető rovatban 
közölt művek — novella és versek — szerzőjéről Szőcs Géza bevezető írásából 
megtudjuk, hogy Vass Levente mindössze 24 évesen, 1979-ben hunyt el. Verseit 
— melyekből néhányat közöl a lap — Szőcs Géza dór oszlopokhoz hasonlítja, 
melyek a mélység és a magasság felé törnek, de személytelenek, azaz mindenki-
hez szólnak: „ki tudja hol vagyok én / limában / afganisztánban / honnan a fé-
nyek alkonyomon / talán iljics lámpák / a pulzus mózes fáklyái // add menekü-
lésem a pusztából” (A házba minden állat visszatér). 



30 Sajtótörténet  

Ugyanebben a lapszámban kapunk hírt arról, hogy Üzenetek a Holnap városából 
címmel válogatás jelent meg Budapesten hét váradi költő verseiből. Bevezetőjé-
ben Ugron Levente elmondja, hogy ezek a versek „a Hatalommal néznek farkas-
szemet”. A költők keresik a kiutat a reménytelenségből. Ezt fejezik ki Gittai Ist-
ván, Fábián Sándor, Pataki István, Máté Imre, Szűcs László, Sall László, Zudor 
János kötetbe szedett, többnyire hagyományos stílusú versei. 

Nagy Gáspár Utazás című verse elé Görömbei András ír előzetest (1991/1–
2.). Megtudjuk, hogy a magyarországi költőt a hetvenes-nyolcvanas években 
megpróbálta elhallgattatni a hatalom. A prózavers a ferihegyi repülőtéren elszen-
vedett megaláztatását idézi fel. 

Az 1991/3. lapszámban Lendvay Éva közli az édesapja, Szemlér Ferenc emlé-
kére írott verseit (A szomjazóhoz, Egyszercsak szó nélkül, Önéletrajz). Cseh Károly 
költészetéről Hajdu Gábor ír lírai hangú bevezetőt, de magáról a költőről nem 
tudunk meg semmilyen adatot. Versei azonban árulkodnak, egyrészt arról a kor-
ról, amelyben születtek, másrészt a költő tehetségéről: „se menny, se pokol felé / 
nem vezet út / csak kiutak / valahová / ideiglenesen.” (Kor(a) sötét) 

Mint már láttuk, az anyaországi költők is helyet kapnak a folyóiratban. Csiki 
László A monológ című versében József Attilát parafrazálva hasonlítja össze az ő 
korát a maival, és nem lát lényeges különbséget (1991/5-6.). Ugyanitt Váli József 
és Balla Zsófia hagyományosabb stílusú verseivel találkozunk, melyek a szülő-
földről, az otthonról szólnak. 

Jancsik Pál Sorok Brâncuşi Végtelen oszlopára című verse a lap 1992-es évfolya-
mában a művészi alkotás lényegét ragadja meg: az oszlop végtelensége nézőjé-
ben, az emberben mégis folytatódik. A költő másik három verse a folyóirat 
1998-as évfolyamában szerepel. A Hóból a hattyú játékos hangulatú, az Összmagyar 
vers szokatlan felépítésével és hangjával ragadja meg az olvasót: az ismétlődő rí-
mek egyhangúsága még a vers végén felcsillanó reményt is kétségessé teszi. Bal-
ladaszerű költeménye, a Török rab Hunyad várában szokatlan módon az ellenséges 
katona szomorú, tragikus sorsát beszéli el. 

Az 1994/1-2-3. lapszám Éltes Enikő három pasztellszerű, hangulatos leíró 
versét közli (Vasárnap délután, Nagyanyám tavasszal és Amikor kiegyenesedve álmo-
dunk). Mindhárom költeményt a költő istenhite és természetszeretete hatja át. 

Nagy Irént, „a szókimondó költőt” Ráduly János recenziója mutatja be (Nagy 
Irén verseskönyve. 1993/4-5-6.). A recenzens szerint a költőnő Reményik Sándor 
nyomdokain halad — ezt bizonyítja a Marasztaló című verse; jellemzői a 
pátosztalan hang, a realisztikus képsorok. Kötetének címe: Mégis. Versek (Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó. Székelyudvarhely, 1993). Játékos ritmikájú versei — mint 
a Tavaszi játék, Téli hasonlat — Áprily hangvételére emlékeztetnek. 

A folyóirat 1997/1-2-3-4-es számában viszontlátjuk Nagy Irén három versét. 
Megindító képet rajzol a csodákban reménykedő, vigaszra váró, de a hosszú gya-
logúttól alaposan elfáradt falusi asszonyról (Csángóasszony a búcsún). Hazafelé alko-
nyatban című versében végigkíséri édesapját egykori útján a mezőről hazafelé, a 
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Honvágyban a nyár érkeztével a falusi csend, a békés hangulat iránti vágyát fejezi 
ki. A pillanat hangulatának a megragadása, a pasztellszerű ábrázolásmód az imp-
resszionista költőkkel rokonítja. 

Beke Sándor költeményeiről hosszabban kell szólnunk, mert az ifjú költő nem-
csak tagadhatatlanul tehetséges, de rendkívül termékeny is: a folyóirat mindenik 
évfolyamában közöl verseket, melyek közül sokat a nyolcvanas években írt. A fo-
lyóirat megjelenésének 10 éve alatt is több önálló kötete (köztük nem egy gyer-
mekverskötet) jelent meg. A Madártemető, a Védtelen évek és a Téged kereslek című kö-
teteiről Ráduly János írt recenziókat a folyóirat 1993-as és 1996-os évfolyamaiban. 
A szakavatott méltatások kiemelik a szerző sokoldalúságát, tömörítő képességét, 
tárgyias látásmódját. Szólnak a későbbi „mammut-versekről”, a lávaszerűen höm-
pölygő nagy poémákról, melyek jellemzője a szenvedélyes önvallomás, a teljes élet 
költői megragadására való törekvés. Képzettársításaiban „a Juhász Ferenc-i nyelvi 
merészség éppúgy tetten érhető, akár a Nagy László-i tömörítés”, de szókapcsola-
tai eredetiek — véli Ráduly János. 

Beke Sándor már a kezdetektől elhatárolja magát mind a klasszikus elődöktől, 
mind kortársaitól, és megtalálja egyéni hangját. Akár önmagáról, akár a külső vi-
lágról ír, azt saját hangulatától, lelkiállapotától függően vetíti ki, adja át az olvasó-
nak, így sűrűn váltakozik verseiben a pesszimista és a bizakodó hang. Általában a 
szabadverset kedveli, de a folyóiratban közöl prózaverseket és hagyományos 
versformában írt költeményeket is. Témái változatosak, de uralkodó köztük a 
szülőföldhöz való ragaszkodás és az istenkeresés, illetve az istenhit (a Téged keres-
lek című poémájáról már bővebben szóltunk). 

A „menni vagy maradni” kérdésre már korán megfogalmazódott a költőben a 
válasz. Vendégek című prózaverse a folyóirat első évfolyamában és Háromsorosa az 
utolsóban, melyet még 1981-ben írt: „ittmaradni / a legszebb / lázadás.” 

A nyolcvanas években írott versei: Zsalugáteres ablak (érdekes, modern, ablakot 
formázó prózavers), A szavak árnyékában, a Vannak hajók a diktatúra sötét éveit 
jelenítik meg, melyekből nemigen lát kiutat a fiatal költő. Az Utószó helyett (In 
memoriam Karinthy Frigyes) Karinthy parafrázissal ismételget egy sort: „El-
mondanám, de félek, van-e még kinek”, mert e „szabadtéri színpadon / Aki nem 
sír, az kínjában kacaghat” (1991/4). A következő lapszámban A második végtelen 
című prózaverse egy sikollyal felérő, véget nem érő, különös életérzést ragad 
meg. 

Az ekkor még nagyon fiatal költő mégsem veszítheti el reményét, a jövőbe ve-
tett hitét, hogy ennek a helyzetnek változnia kell (hiszen ez a hit éltetett 
valamennyiünket). A Yesterday the arts died című versében — bár belátja, hogy a 
művészet nálunk ma nem létezik, és csak hamis próféták éltetnek „egy hőst” —, 
reményének ad hangot, hogy eljön még az idő, amikor lesz becsülete a művészet-
nek. Egykori magyartanára, Fóris Gyula emlékére írt Rózsakereszt című versében 
föleleveníti a Kazinczy idézetet, mellyel tanáruk biztatta őket: „Öcsémuram, le-
gyen bátor lélekkel.” Bizalom hatja át a Jövő időben — nyelvtan órán című versét is,  
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melyet az 1956-os magyar forradalom 30 éves évfordulóján írt: „...mi tenni fo-
gunk / mi hinni fogunk / mi örülni fogunk / mi nevetni fogunk ...” — ragozza 
diáktársaival együtt dacos elszántsággal és hittel. A jövőbe vetett remény csillan 
fel a Verset mond Zakariás Melinda, A havasi gyopár és Az utolsó megcímzetlen levél cí-
mű verseiben is (1991/1-2.). 

A folyóirat lapjain közölt, rendszerváltás utáni költeményeinek fő témája a 
szülőföldszeretet, az erdélyi magyarság sorsáért, megmaradásáért való aggódás. 
A szavak vérpadán című, 1990 márciusában írt alkalmi versét Sütő Andrásnak 
ajánlotta. A vers a marosvásárhelyi „fekete március” kapcsán keletkezett, ebben a 
székelyudvarhelyi költő állást foglalt és érzékenyen válaszolt a magyarságot ért 
bántalmakra, sérelmekre (1990/1). Nagyvárad és Ady Endre sétái című költeménye-
iben idegennek látja a várost, melyet „Balkán ősz ural”, mégis ott él Ady és Léda 
szelleme. Felidézi Ady alakját, elképzelve sétáit a párizsi bulvárokon, majd szülő-
földjén, az Érmelléken, a Kraszna partján (1997/1-2-3-4. és 1994/1-2-3.). 

Az 1997/1-2-3-4-es évfolyamban jelent meg Tüntető magnóliák avagy Ima Er-
délyországért című poémája. A költemény sodró erejű imádság a nagyvilágban élő 
minden magyarért San Franciscótól Új-Zélandig: „Könyörögj miértünk Uram / 
hogy gyógyuljon be a / magyar seb / ahol kinyílt.” Tüntetnek a magnóliák, mint 
a Kárpátok s a Tátra fenyői és a bácskai véres füvek, de tüntetnek a székely és 
magyar temetőkben is, ahol „a sírkövek álmában / magyarul énekelnek / a 
gyermek-leventék.” 

A folyóirat utolsó két évfolyamában (l998, 1999) számos nagy verse jelent 
meg. Szép, maradandó emléket állít nagyapjának (Nagyapám sírjánál), Tücsökszere-
nád című költeményét szüleinek ajánlja 1989-ben: a fabulabeli dologtalan tücskök 
nyara egyszer véget ér — biztatja kemény munkából élő szüleit. Szép istenes ver-
se a Gondviselőm. Érdekes, különös, hangvételében József Attila Elégiájára emlé-
keztető verse az Udvar, melyet még 1981-ben írt. Az 1800-ban épült ház udvara 
180 évének minden emléke megtalálható itt: a sivár, kopott környezet, a silány 
növényzet. A tárgyias felsorolás a reménytelenség érzetét kelti. 

Az Illyés Kingának ajánlott Erdélyi homály című verse 1995-ben keletkezett, de 
ennek ellenére — vagy éppen ezért — pesszimista hangvételű: „sosemlesz jö-
vőnk / a sohanincs hazában / az a Szürke Fal / ahol állsz mereven, / és fáj már 
benned a vers / az ómagyar ének, / hol szavaid fölött / egyre gyűl, / sűrűsödik 
/ az erdélyi homály.” 

Mégis, minden borúlátás ellenére a költő tudja, hogy az emberi élet nem múlik 
el értelem nélkül: „Életünk / egy-egy / szent szikra / mely egyszer / kipattan / a 
végtelenbe” (Szent szikra). 
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Próza 
 
A Székely Útkereső prózájának számbavétele rendkívül bonyolult feladat. A szép-

irodalmi szemelvényeket, regényrészleteket a szerző pályaképének rövid, tömör is-
mertetése előzi meg. Ide tartoznak az önéletrajzi vallomások, emlékiratok is és rész-
ben a régi nagyokról szóló megemlékezések, bár ezek nagy részéről volt már szó a 
Megemlékezések című fejezetben. A folyóirat prózairodalmát felosztani, rendszerezni 
is igen nehéz: vannak klasszikusoktól származó anyagok, vagy a régmúltban élt 
nagyságokról szóló írások mai szerzőktől, és vannak a közelmúltban játszódó törté-
netek, általában a diktatúra idejéből. Ezt a szükség diktálta felosztást követjük, tudva, 
hogy a régmúltat és a közelmúltat könnyű megkülönböztetni, de a kettő között van 
egy időszak, ami egyesek számára már történelem, tehát akár régmúlt is lehet (példá-
ul a II. világháború), mások számára viszont személyes élmény. Ilyenformán ez a 
felosztás csak az anyag áttekintését igyekszik megkönnyíteni — azét az anyagét, 
amelyet lehetetlen teljes egészében felmérni és elemezni. 

 
Régmúlt és múlt 

 
Már a folyóirat első két számában szerepel két székely klasszikus: Nyirő Jó-

zsef és Tamási Áron. Nyirő elbeszélése, A vén cigány egy világot járt cigányprímás, 
híres és közkedvelt muzsikus előre megérzett haláláról szól. Tamási Áron Szülő-
földem című önéletrajzi regényéből kiemelt részlet, a Beszédes út hazafelé amerikai 
útjáról való hazatéréséről szól, azt beszéli el, hogy Székelyudvarhelyen a csendő-
rök — már a hatalomváltás utániak — gyanúsnak találták, és nem engedték ha-
zamenni szülőfalujába. 

Az 1990-es évfolyam 3. számában Mikes Kelemen két leveléből közöl részle-
teket a folyóirat. Zsigmond Győző szól Mikes személyéről és stílusáról. A Leve-
leskönyv 14. levele még Drinápolyban keletkezett 1718-ban. Ekkor már bizo-
nyossá vált, hogy Franciaország nem fogadja be a bujdosókat. Mikes a törökök 
vendégszeretetét méltányolja és abban reménykedik, hogy életében még visszata-
lál tündérországnak nevezett szülőföldjére, Erdélybe. A 62. levél Rodostóban ke-
letkezett 1725-ben. Mikes ebben a levélben az otthoni állapotokról elmélkedik: 
nincs megelégedve azzal a neveléssel, amiben hazájában a fiatalok részesülnek. 
Szerinte a kollégiumokból tudatlan ifjak kerülnek ki, a „deák” nyelv ismerete 
nem elegendő az életben, de az iskolákban csak erre oktatják őket. 

Az 1990/6-os számban Kozma Mária Makkai Sándorra emlékezve című írásában 
megvallja, mit jelentett számára gyermekkorától kezdve az író, majd rátér az Ördög-
szekér című történelmi regény méltatására, amely 18 kiadást ért meg. A könyv meg-
jelenése idején, 1925-ben püspökhelyettes (1926-tól tíz éven át az erdélyi kerület 
református püspöke) „botrányos” témájú könyvének (testvérszerelemről szól) a 
hátterében húzódik meg a hatalom természetének vizsgálata. Ettől regény, ettől 
maradandó — véli Kozma Mária. Az emlékezés után a Magvető rovatban jelenik 
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meg Makkai Sándor A született nagyság című, 1929-ben kelt írása, mely a Bevezető so-
rok egy Bethlen Gábor tanulmányhoz alcímet viseli. Jellemzi a 17. századi nagy erdélyi, 
egykori híres fejedelmet: sajátja volt a rendkívüli életerő, az önfegyelem, s az el-
fogyhatatlan türelem. Ettől volt „nagy”. A szerző szerint a történetírás nem 
méltányolta kellően Bethlen Gábor eredeti, született nagyságát, kiemelte viszont 
hibáit: elsősorban önzőnek állította be, dicsőséghajhászónak. 

Balogh Edgár Intés a magányból című írása (1991/1-2.) rövid lírai vallomás az 
egykori száműzöttek — Mikes, Kossuth — elképzelt magányáról, melyhez a sa-
játját is hasonlítja. Mégis úgy érzi: ő is hagy örökül valami értéket az utókornak. 

Ugyanebben a lapszámban látnak napvilágot Bözödi György, Sütő András és Beke 
György vallomásai. Bözödi Ahonnan elindultunk című írása visszatekintés a XX. század 
első felében vele történtekre: megkapta a Baumgarten-díjat, barátja volt Kovács Kato-
na Jenőnek, körutazást tett Móricz Zsigmonddal és részt vett a balatonszárszói írói ér-
tekezleten. Ekkor kutatta Gábor Áron magánéletének eseményeit is. Sütő András a 
magyarok világban való szétszórtságáról értekezik. A világ minden táján hallani ma-
gyar szót, olyan országokban is, ahol azt sem tudják, a földgolyónak melyik pontján él 
a magyar nép. Írásának címe: A vámosok mindig éberek, ha sírhant rejlik a kézitáskában. 
Beke György Mosoly szaladt az arcomra című vallomása a hamis mosolyról szól, melyet a 
fényképészek megkövetelnek munkájuk közben. Pedig keserűséggel, gonddal jár, ami-
kor köteteinek megjelenését a hatalom sorra megakadályozza. 

Mikó Imre Egy öregúr baktat című írása részlet Az utolsó erdélyi polihisztor (1971) 
című művéből. Brassai Sámuelről, a régi Kolozsvár jellegzetes tudós-alakjáról raj-
zol hiteles portrét. Megeleveníti az öreg tudóst sétája közben, aki minden este 
pontosan 4000 lépést tett meg az „estebéd” előtt, majd hazatérve Monostor úti 
lakásába barátait várta, hogy elkezdődjék a „zenezsinat”. Megszólalnak a vonós-
négyesek, zongoradarabok. 

A folyóirat 1994-es évfolyamában részlet található Veress Dániel A megtévesz-
tett — Misztótfalusi Kis Miklós monológja az eklézsiakövetés után című művéből. Elöl-
járóban a Magyar Bibliofil Társaság vezetősége közli: a monodrámát abból az al-
kalomból tették közzé, hogy 1992-ben volt 300 éve Misztótfalusi Hollandiából 
való hazatérésének Kolozsvárra. A monodráma-részletből megismerjük Misztótfalusi 
életútját, munkásságát, nyomdájának nemzetközi hírét, betűmetsző művészetét 
és anyagi sikereit. Senki sem kényszerítette hazatérésre, de ő szeretett volna 
hasznára válni hazájának. Felvilágosult nézetei miatt a papság kikezdte, ekkor írja 
Mentség (1698) című röpiratát, melyben igazolja magát és nézeteit. Ezért kénysze-
rítik az eklézsia megkövetésére. A monológ a világszerte elismert nagy magyar 
nyomdász, betűmetsző művész, könyvkiadó és népnevelő lelkiállapotát tükrözi a 
rákényszerített megalázó bocsánatkérés után. A koldusnál is nyomorultabbnak 
érzi magát, mert életét, munkáját, minden szép szándékát meg kellett tagadnia. 
Fájdalma annál nagyobb, mert saját felekezete alázta meg. Csak abban remény-
kedik, hogy ez a megpróbáltatás is az Úr akarata szerint történt. 
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Munkatársak (Imreh István és Balázs Géza) kéziratküldő levelei 
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A folyóirat 1995-ös évfolyamában jelent meg részlet Nagy Olga Pályakép — 
fénnyel és árnyékkal című emlékiratából. A Néprajz- és folklórkutatásról szóló feje-
zetben írtunk róla. 

Az 1997-es évfolyam 1-2-3-4. számában olvasható egy részlet — Nagy Olga 
előszavával — György Zsuzsa Egy küzdelmes élet című kötetéből. A részlet rendkí-
vül megkapó, olvasmányos, gördülékeny stílusú. A falusi kislány sokat szenved 
édesapja és felnőtt bátyja durva bánásmódjától, de a verésektől édesanyja is csak 
félteni tudja, megvédeni nem. Már iskolás kora előtt keményen kell dolgoznia a 
földeken is, de édesanyjának ebbe se volt beleszólása. A szegénység, a kiszolgál-
tatottság regénye ez — amint Nagy Olga is megállapítja. 

A folyóirat utolsó évfolyama (1999) Benedek Elek önéletírásából közöl részle-
tet. Elöljáróban Csire Gabriella emlékezik a nagy mesemondóra. Ismerteti élet-
rajzát, sokrétű munkásságát méltatja, felsorolja műveit. „A kisbaconi írói műhely 
— az erdélyi magyar gyermekirodalom bölcsője — ma zarándokhely, a nagy me-
semondó Emlékháza” — fejezi be rövid, lényegre törő megemlékezését (Benedek 
Elek írói pályája). A továbbiakban részlet következik Benedek Elek Édes anyaföldem 
című önéletírásából. Elek apó nagy szeretettel jellemzi édesapját, a székely hu-
szárt, akitől az Őserőt örökölte. Felidézi családszerető apjának külső és belső tu-
lajdonságait, munkaszeretetét és mesemondó tehetségét. A falu összes gyer-
mekeivel jó barátságban volt, mert minden gyermeket szeretett. Elbeszélésébe 
beleszövi egy erdei gombászás történetét, melynek során nemcsak néhány kosár 
gombával, hanem két mesével is gyarapodott, nővérével együtt. A mesék meg-
gyökeresedtek lelkében, akárcsak a később hallottak. Így lett maga is később me-
semondó. 

 
Múlt és közelmúlt 

 
Az előzőkben volt szó arról, hogy a tárgyalt irodalmi anyag korszakokra való 

felosztása meglehetősen szubjektív módon történt, mert a múlt és a közelmúlt 
kinek-kinek mást jelenthet. Így ebbe az alfejezetbe olyan írások, recenziók, visz-
szaemlékezések kerülnek, amelyeknek a témája a II. világháborúnál nem nyúlik 
korábbra, de az anyag zöme a diktatúra éveivel foglalkozik. Mivel ez az irodalmi 
anyag rendkívül gazdag, a teljes felmérés helyett csak szemelgetni fogunk. 

A Székely Útkereső első évfolyamának 4-5. számában jelent meg részlet Lőrincz 
György Egy nagy ember árnyékéban című művéből, melyhez Mészely József ír beve-
zetőt. Ebben bemutatja a szerzőt, aki szerinte nem idillfestő, nem ámít, nem 
kendőzi el a problémákat. A bemutatott részlet realisztikusan ábrázolja a „nagy 
elvtársat”, aki közvetlen környezetével együtt egy eldugott erdészházba látogat 
— evés-ivás céljából. A többi, a „nagy embernek” alárendelt elvtárs azonban 
még ilyen körülmények között sem képes feloldódni, mert mindenkit feszélyez a 
nagyfőnök jelenléte. A helyzet tipikus: a beszélgetés akadozik, igazi emberi kap-
csolatról szó sem lehet. 
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Az első évfolyam 8-9. számában jelent meg Cseke Péter Van itt valaki? című 
recenziója Sütő András egyik (Istenek és falovacskák, 1973) gyűjteményes köte-
téről, melyben a Nagyenyedi fügevirág, a Perzsák és más esszék találhatók. Cseke ki-
emeli Sütő bátor kiállását nemzetiségünk létéért, irodalmáért, nyelvéért. Emiatt 
ez a recenzió 1985-ben nem jelenhetett meg a szerző Hazatérő szavak című, pub-
licisztikai írásokat és riportokat tartalmazó kötetében. 

Ugyanabban a számban lát napvilágot a fiatalon elhunyt Vass Levente Az út 
című novellája, amely jelképes üzenetet közvetít (miután két jóbarátról, egy józan 
életűről és egy állandó alkoholmámorban élőről van szó): „A reménytelenség: 
gyávaság. Remélni még akkor is kell, amikor minden veszni látszik, mert remény 
nélkül az élet megszűnik.” 

Csomortáni Magdolna recenziója (1991/1-2.) két kötetről szól. Méltatja Kán-
tor László Túlélő képek (1989) című kötetét, mely 34 erdélyi író vallomását tartal-
mazza. A könyv az 1988-as szellemi életünk tükre. A másik kötet, melyet Kántor 
László Lászlóffy Aladárral együtt adott ki, a Házsongárd (1989) címet viseli. Mind-
két könyv hiánypótló, mert az erdélyi magyar irodalom (utóbbi a házsongárdi 
temetőben nyugvó) klasszikusait mutatja be. 

Az 1991/4-es szám Magvető rovatában Kozma Mária írása jelenik meg Párbe-
szédek (töredék I) címmel. A szerzőt Csomortáni Magdolna mutatja be. A mű 
képzeletbeli párbeszédekből áll egy 300 évvel ezelőtt élt szerzetessel és egy másik 
pappal. A párbeszédek azt bizonyítják, hogy a népnek ma, 300 év elteltével is ta-
nítókra, gyógyítókra, vigyázókra van szüksége. 

A következő évfolyamokban (1991, 1992, 1993) a magyarországi Horpácsi 
Sándor több új kiadványról — regényről, kisregényről — mond véleményt. Ér-
dekes, egyéni szemléletmódja fölkelti a figyelmet, és ráirányítja a bemutatott mű-
vekre (amelyekkel viszont nemigen lehet találkozni a könyvesboltok polcain). 

Csiki László Magyarországra áttelepedett erdélyi író három kisregényét mu-
tatja be Horpácsi Rémes valóság című kritikája. A regények (Titkos fegyverek, A céda 
nyúl, Adam Adam…) a XX. századi abszurditásnak olyan mélységeit tárják fel, 
mint Kafka, Mrozek vagy Marquez. Ilyen helyzeteket csak egy erdélyi, azaz kelet-
közép-európai író vethetett papírra. A nagy Ő-ként emlegetett Adam Adam 
Ceauşescut jelképezi. Csiki a sajátos balkáni bolseo-fasizmust írja meg, ahol az 
iszonyat, a félelem, a megalázottság, a durvaság, a lelkek elsivárosodása a zsige-
rekbe ivódott, és tovább él, amíg a következő generációk ki nem heverik. A lap 
Csiki László A monológ című költeményét közli, mely ugyanazt a kort festi, mint 
itt tárgyalt kisregényei. 

Szintén Horpácsi Sándor ír kritikát Cseres Tibor Vérbosszú Bácskában című re-
gényéről. Kiemeli a könyv aktualitását (a délszláv háború idején írja recenzióját). 
Horpácsi véleménye szerint ez a könyv meg sem közelíti a Hideg napok színvona-
lát, egyrészt, mert Cseres „becsületbeli kötelességének” érezte csupán a megírá-
sát, másrészt az adatokat ennyi idő elteltével már nehéz volt összegyűjteni. 
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A regényrészlet (címe: Még egyszer Bezdánról) és a Hideg napok összevetése után 
— a Cseres Tibornak kijáró tisztelet és megbecsülés mellett — igazat kell ad-
nunk Horpácsinak. Egyébként a részletben egy fiatal leány számol be az 1944 
novemberében történtekről, édesapja és a többi magyar férfi meggyilkolásáról. A 
plébánosok adatai szerint 183 holttest került elő később csupán Bezdánban, de 
mások 350 magyar áldozatról tudnak. 

Horpácsi harmadik recenziója Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai író A Sátán faty-
tya című kisregényéről szól. A regény leleplezi a szovjet bolseo-fasizmust, a 
„Gulág-ország” rémtetteit. Horpácsi népballadához hasonlítja a drámaian tömör 
és mellbevágóan egyszerű cselekményt, mely a „malenkij robot” korába nyúl 
vissza, és egy fiatal lány tragédiáját tárja fel. A folyóiratban közölt részlet (Azon a 
télen) zaklatott, modern, szabad- vagy prózavershez hasonló formában (mely a 
múlt század eleji expresszionizmusra emlékeztet) érzékelteti a nyugtalan, felboly-
dult falu hangulatát azon a karácsonyon, amikor a férfiakat lágerbe hurcolták. 

Horpácsi ugyanebben az évfolyamban (1995) ír Bodor Ádám (Magyaror-
szágra áttelepedett erdélyi író) Sinistra körzet című könyvéről. Ez a „körzet” vala-
hol a román—ukrán határon van, Romániában. A diktatúra éveiben játszódó re-
gény főhőse a végsőkig elmegy mostohafiának megmentéséért: beépül a hata-
lomba, aljasságok eszköze lesz, célját mégsem éri el. „Bodor regénye azért félel-
metes, lidércnyomásos olvasmány, mert egy idő után aztán az olvasó is termé-
szetesnek tartja az abszurdumot” — vonja le a tanulságot a recenzens. 

A Könyvespolc című rovatban közölt kritika (1993/4-5-6.) szintén Horpácsi tol-
lából származik. Balla László kárpátaljai író két regényének — Azt bünteti, akit 
szeret és folytatása A nagy semmi — a bírálata során arra keres magyarázatot, hogy 
az elmúlt rendszert, a diktatúrát a művészet miért nem tudta még feldolgozni. 
Horpácsi szerint Balla könyvei csalódást okoztak, mert megkéstek, régebb kellett 
volna megjelenniük, de a szerző talán nem tudta vagy nem merte megírni, vagy 
nem látta a rendszer lényegét. Ezzel nincs egyedül, osztozik vele az egész kelet-
közép-európai értelmiség. 

Az említett művek ismerete nélkül nehéz véleményt mondani, de Horpácsinak ez-
zel a véleményével nem lehet egyetérteni. Egyrészt a diktatúra éveiben is jelentek meg 
bátor, szókimondó könyvek, gondoljunk elsősorban Sütő András munkásságára, de 
lehetne a sort folytatni, másrészt az előző kritikáiban, recenzióiban éppen ő beszélt 
olyan művekről, amelyek hiánytalanul leleplezik a múlt bűneit. Ezt teszi számos más 
lírai és prózai mű is, akár a diktatúra éveiben jelent meg (ha valahogy átment a cenzú-
rán), akár utána. Az írók Magyarországon is bátran feltárták a valóságot, elég, ha Nagy 
László Húsz óra című naplóregényére gondolunk, amely 1972-ben jelent meg. A meg-
jelenés időpontja is lényegtelen, az események után évtizedekkel is lehet jól (vagy rosz-
szul) írni valamiről, sőt, az időbeli távolság — az élmény leülepedése után — még 
hasznos is lehet a mű megírásakor, gondoljunk a Nobel-díjas Kertész Imre művére, a 
Sorstalanságra, de számos példát lehetne még elősorolni, ha erre itt hely és lehetőség 
volna. 
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A Székely Útkereső 4—5. számának a címlapja 
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E félig-meddig zárójeles közbeékelés után a továbbiakban is az elmúlt rendszer-
ben játszódó művek rövid ismertetéséről lesz szó, mert ezek teszik ki a folyóirat 
irodalmi anyagának zömét. Igen érdekes, és részben tipikusnak mondható 
Lendvay Éva író és költő önéletrajzi írása, a Kövek között (1991/5-6.). Elvált szü-
lők gyermeke, apja katolikus, édesanyja zsidó. A válás után anyjával marad, az 
asszony magányának egyetlen feloldójaként, anyja „kíméletlen” szeretetének, ké-
nyeztetésének, egyszersmind féltékenységének és zsarnoki hatalomvágyának ki-
téve. Ez a helyzet sokak számára valahogy nagyon ismerős lehet, mint ahogyan 
az is, hogy az írónő nem tudja, hova tartozik. Félig zsidó, félig katolikus, magyar, 
de igazából mindenütt idegennek érzi magát. 

A folyóirat 1992/5-6. számában Bekerített csend, feketeség címmel Lőrincz József 
ír recenziót Lőrincz György Kiment a fény a szememből című prózakötetéről, mely a 
támasz nélkül maradt Hargita megyei öregek életkörülményeibe nyújt betekintést 
a hetvenes évek derekától 1982-ig tartó időszakban. A társadalom elégtelenre 
vizsgázott az öregek megbecsülése terén — vonja le a szerző a következtetést —, és 
az a szomorú, hogy ez a helyzet a rendszerváltás után sem változott. 

Ugyanennek a lapszámnak a Magvető rovatában részletet találunk Cseke Gábor 
Érkezett egy levél című regényéből, melyet 1982–83 között írt (a könyv akkor nem 
jelenhetett meg). Egy magányos öregasszony mondja el benne emlékeit, melyek 
közül a legérdekesebb, hogy egyszer majdnem eljutott Bécsbe operaénekes lá-
nyával együtt, aki meghívást kapott a bécsi operaházba. Az utazást a személyzetis 
főnök megakadályozta ugyan, de néhány napig anya és lánya utazási lázban égett, 
és jólesett nekik még környezetük irigysége is. 

Az 1994-es évfolyam 4-5-6. számának Magvető rovatában négy elbeszélés kap 
helyet a Romániai Magyar Szó Előszoba pályázatán (1993–94) feltűnt fiatal írók 
tollából. „Furcsa történetek ezek: a mai ifjúság felfokozott lelkiállapotának, labilis 
idegrendszerének tükörképei. Legalábbis ilyeneknek tűnnek” — véli Cseke Gá-
bor az írásokhoz fűzött előszavában, viszont „...meg kell tanulnunk az ő szemük-
kel látni a világot” — vonja le a tanulságot. 

Levinschi Szávuly Attila Téli varázs című írásában egy különös történetet mesél 
el, egy fiatalember látomását, melyet végül már valóságnak tekint, és ez okozza 
vesztét. Bartis Imre Hideg című novellája sem kevésbé szokatlan történet. Egy 
lány a könyvtárból hazafelé tartva a hideg miatt a legrövidebb utat akarja válasz-
tani, de közben eltéved, furcsa, soha nem látott utcákon bolyong, amíg egy isme-
retlen férfi meg nem fenyegeti. A történet szándékoltan befejezetlen. A harmadik 
írás szerzője ifj. Dezső Géza, a novella címe: Műtét. Ez sem kevésbé irreális vi-
lágba vezet, azzal a különbséggel, hogy egy beteg ember (semmit sem tudunk 
meg róla, még a nemét sem) félelmes látomásai kelnek életre a műtét előtti órák-
ban, percekben és — talán — a műtét utáni ébredéskor. Czerják Gyöngyi A bo-
hóc című elbeszélésében a közeledő vizsgák miatt kerül különös lelkiállapotba egy 
fiatalember. Visszatérő álmában mindig bohóc volt, ezt valóra akarja váltani. 
Megfelelő öltözéket vásárol, és — a vizsgaidőszak után — a hálóteremben mu-
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lattatja a hirtelen összegyűlt közönséget. Miután magához tér, nevetése megállít-
hatatlan sírássá változik. 

Az 1995-ös évfolyamban Forró Miklós emlékiratával találkozik az olvasó. A 
megható történet címe: Kopjafa a messzi idegenben (Édesanyám emlékei). A történet 
a II. világháború utolsó hónapjairól szól. A család Ausztriába menekült a már 
nagybeteg édesapával. A tűrhető körülmények és a gondos ápolás ellenére édes-
apja elhunyt, és örökre ott maradt a számára felállított kopjafa alatt. Idővel a csa-
lád többi tagja hazatért, a szerző csak képről ismeri édesapját és a sírt. Felnőtt-
ként két teljes évig jár útlevél után, míg kilátogathat édesapja sírjához. Ekkor még 
áll a kopjafa, melyet a helyi pap pogány szimbólumnak tekintett, ezért el kellett 
takarni élősövénnyel. Kifizeti a sír használati jogát 1995-ig, de amikor a rend-
szerváltás után újból Ausztriába látogat, megtudja, hogy a pap még 1986-ban fel-
számoltatta a sírt, kivágatta a neki szemet szúró kopjafát, a szülőföld drága jel-
képét, édesapja nyugalmának őrzőjét. 

Az 1996-os évfolyamban olvashatunk könyvismertetőt Ábrahám János Picula 
I. Szegényember csikója hamar ló című regényéről, mely az erdélyi magyar cigányok 
sorsát, sajátos életformáját örökíti meg egy Torda-Aranyos megyei híres cigány-
prímás, Picula élettörténete alapján. Ehhez a világhoz nem tudtunk előítéletek 
nélkül közeledni, pedig századok óta együtt élünk a cigány etnikummal. „Picula” 
is sokat szenvedett a diszkriminációtól, de öreg korára töprengeni kezd azon: 
muszáj-e hinni az előre elrendeltség, a sorscsapás mítoszában? Ábrahám János 
alkotásában nem a fikció játssza a főszerepet, írása inkább dokumentum értékű, 
hiszen Picula, családtagjai és társai a „valót és az igazat” mesélik el — állapítja 
meg könyvismertetőjében Ráduly János. 

A regényből részletet a folyóirat 1998-as évfolyamában olvashatunk. A részlet 
címe: Amikor én voltam a Nap. Picula egyes szám első személyben mesél — be-
szédstílusa modern, mai kifejezésekkel tűzdelt (talán túlságosan is) — gyermek-
koráról. Az iskolában a János vitézt adták elő, és a próbákon egy ideig a Nap sze-
repét játszotta, majd elvették tőle egy csúnya, púpos kislány kedvéért (a nagy 
aranyszínű palástban nem látszott a szereplő). A tanító néni csak a nyomorék 
kislányt akarta megvigasztalni, de a cigánygyerek ezt faji megkülönböztetésnek 
érezte. Ez azért is fájt neki, mert nagyanyja mindig azzal vigasztalta, ha szomorú 
volt: „Ne búsulj, rád is süt a Nap!” Így valósággal napimádóvá vált. Ez az eset 
döntő jelentőségűnek bizonyult az életében, elhatározta, hogy nem hagyja magát 
többé megalázni. „Rájöttem, hogy az ember nem az, amit vele tesznek, hanem az 
— legyen az jó vagy rossz —, amit ő tesz” — vonja le a tanulságot, miután az 
előadáson, ahol egy felhő szerepét játszotta, „viharfelhővé” változva letaszította 
helyéről a Napot megszemélyesítő kislányt. 
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Következtetések 
 
A Székely Útkereső tíz évfolyamának a feltérképezése — természetesen — a 

teljesség igénye nélkül történt, és így akaratlanul is magában hordozza a szubjek-
tivitás veszélyét. Talán mégis sikerült felmutatni a rangos folyóirat életképességét, 
értékeit, rámutatni igényes sokoldalúságára. Bár mindenekelőtt — mint a folyó-
irat címe is jelzi — a székelységhez szólt, ezen túlmenően volt mondanivalója 
minden magyarul beszélő, anyanyelvét szerető olvasó számára. Erdély határain 
innen és túl. Szerkesztői, munkatársai is sokfelől „szegődtek” a folyóirat szolgá-
latába: Erdélyből, a Partiumból, Bánságból, a Felvidékről, a Délvidékről, Ukraj-
nából és nem utolsó sorban az anyaországból. Írásaik fő jellemzője a szellemi ér-
ték, a magas színvonal, a nyelvi igényesség, ami jól megfért az olvasmányossággal 
és közérthetőséggel. A folyóirat szerzői világosan és szabatosan, ködösítés nélkül 
adták át mondandójukat, üzeneteiket az olvasóknak, akik — legalábbis többsé-
gükben — nem a sorok között, hanem egyenesen és közvetlenül a sorokból sze-
retnek és akarnak olvasni, tanulságot levonni. A folyóirat szerkesztősége tisztá-
ban volt ezzel a követelménnyel, ugyanakkor a történelmi kor, a megjelenés ideje 
is kedvezett az egyenes beszédnek. 

„Az ige és a hit értékére és hatalmára buzdítottunk és figyelmeztettünk. Arra, 
hogy a kiejtett és leírt szónak »súlya« van életünkben és arra, hogy hit nélkül nem 
lehet élni, bármennyire is befolyásolna jól vagy rosszul a környező világ. Arra ta-
nítottunk és azt üzentük, hogy a kiejtett vagy a papírra vetett szót vállalnunk kell! 
Mint ahogyan mi is felemelt fejjel és egyenes gerinccel vállaljuk a 10 éves Székely 
Útkeresőben a nyomdafesték színébe öltöztetett szavakat” — vallja öntudattal a 
folyóirat utolsó számában, az ünnep és búcsú alkalmával Beke Sándor költő, a 
Székely Útkereső tehetséges, lelkes és kiváló szervezőképességgel megáldott fő-
szerkesztője. 

Mi se találunk találóbb szavakat. Hadd zárom ezzel a szép vallomással a ran-
gos folyóirat tíz évfolyamát elemző tanulmányomat. 

 
 

AZ ELSŐ SZÉKELY ÚTKERESŐ ANTOLÓGIA 
 
A Székely Útkereső című irodalmi és művelődési folyóirat 1990-ben indult út-

jára a Hargita megyei Székelyudvarhelyen, Beke Sándor újságíró, költő és iroda-
lomszervező irányításával. A 10 éven át megjelenő, színvonalas, tematikailag 
sokoldalúságáról ismert folyóirat ötödik évében már külön kötettel, antológiával 
jelentkezik, melyben helyet kapnak a folyóiratban korábban megjelent egyes írá-
sok, de teljesen új anyagok is, köztük a diktatúra éveiben született, de akkor nem 
közölhető, hézagpótló cikkek, esszék, tanulmányok. 



44 Sajtótörténet  

 
 

Tankó Gyula gyimesi csángókat bemutató tanulmánya 
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A Beke Sándor szerkesztésében 1994-ben megjelent Székely Útkereső Antológia va-
lójában történelmi, néprajzi, szociográfiai, zenei tárgyú írásokat, szépirodalmat és 
irodalomkritikát tartalmaz, de mindenekelőtt — a folyóirat induló számaiból vá-
logatva — az akkori legidőszerűbb kérdéseket veti föl. Ilyen tárgyúak Róth And-
rás Lajos Útkeresőben, Kardalus János Mit jelent a székelyek útkeresése?, Komoróczy 
György Magyar és székely, valamint a folyóiratban még nem közölt két tanulmány, 
Cseke Péter és Nagy Olga írása. 

Cseke Péter Szellemi légszomjból ocsúdva című írása részlet az 1990. május 27-én 
Homoródszentmártonban elhangzott beszédéből a XII. Homoródmenti Műve-
lődési Hét megnyitója alkalmából. Utal a sorsfordító időkre, a szellemi lég-
szomjból való szabadulás nagyszerűségére és egyben kezdeti nehézségeire, hi-
szen alaposan elszoktunk a teremtő gondolatok szabad légáramlásától. Kiemeli a 
Reményik Sándor által hangoztatott templom és iskola kettőségének döntő sze-
repét az előttünk álló feladatok megoldásában. 

Nagy Olga Provincializmus-e? avagy a gyökerek vállalása című tanulmányában a 
néprajzkutatás és a szociológia szempontjából vizsgálja és tisztázza a provincia-
lizmus fogalmát. A rezervátumszerű archaikus közösségek — főleg a Székelyföldön 
— ma is léteznek, ezek őrzik a leghívebben értékes népi hagyományaikat: költészetü-
ket, zenéjüket, táncaikat stb. Az archaikusabb állapotokat felmutató térségek sajátos 
vizsgálatra nyújtanak lehetőséget — és ez csak látszólag paradox helyzet, mert modern 
világunkban is gazdagítják az egyetemes művészeteket, ihletforrásként szolgálnak a 
nagy művészek számára (lásd például Bartók és Kodály zenéjét). 

Az antológiában hangsúlyos szerepet kapó történelmi tanulmányok egy része 
már a Székely Útkereső című folyóirat korábbi számaiból ismert. Ilyenek Bakay 
Kornél Az államalapító Szent István király és a koronázási palást, Szőcs János „Mi, 
Bákó vármegyebeli magyarok”, Tankó Gyula A gyimesi csángók származástudata, 
Ferenczi Géza A hétfalusi csángókról című tanulmányai és ide sorolható Kovács 
Sándor Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája című, inkább néprajzi tárgyú írása is. Új, a 
folyóirat hasábjairól még nem ismert, a Székelyföld történetéhez fűződő dolgo-
zatok Egyed Ákos, Szőcs István és Imreh István tollából származnak. 

Egyed Ákos Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés című cikkében az 1848. októ-
ber 16-18-i eseményre emlékezik. Ekkor az udvarhelyszéki Agyagfalván meg kel-
lett határozni a székelység helyét a magyar forradalomban. A cikk szerzője a 
nagygyűlés elnökétől, gróf Mikó Imrétől származó (addig alig kutatott) jelentések 
és egyéb levéltári források alapján közelíti meg az egykori eseményt. Ennek jobb 
megértése érdekében kitér a székely társadalomfejlődés bonyolult sajátosságaira, 
amelyek azonban nem akadályozták a magyar forradalomhoz való csatlakozást, 
de hangsúlyt kap az erdélyi népek szolidaritásának szükségessége is. Megbélyegzi 
a bécsi kamarilla népeket megosztó, veszélyhelyzetet teremtő politikáját. A nagy-
gyűlés határozatait tettek követik, de a kezdeti katonai sikerek után az akció ku-
darccal végződik. Ennek ellenére a nemzeti gyűlés mindmáig jelentős és 
számontartott esemény a székelység történelmében. 
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Szőcs István Újból a csíki székely krónikáról című tanulmánya 1980-ban keletke-
zett. A szerző tudományos alapossággal kutatja ezt az eléggé ismeretlen latin 
nyelvű nemzeti értéket, melynek eredeti meglétében sokan kételkedtek (többek 
között Aranka György is), mások kereken tagadták, hogy létezett volna. 1905-
ben Szádeczky Lajos véleménye alapján le is kerül a napirendről. A cikk szerzője 
felsorolja Szádeczky érveit, melyek szerint a Krónika hamisítvány, majd sorra 
megcáfolja ezeket. Kimutatja, hogy az utóirata szerint 1533-ban kivonatolt doku-
mentum számos adata történelemi és nyelvészeti szempontból hiteles, megma-
gyarázható. Bár eredetijét nem találták meg, ezek az adatok indokolttá teszik, 
hogy a tudomány újból fölvegye kutatásának fonalát. 

Imreh István Tanúságtétel a Hatod-perben című tanulmányának tárgya egy 1836-
ból származó perirat a Hatod — azaz három Bardóc fiúszéki (erdővidéki) és há-
rom sepsiszéki falu ügyében. Felsorolja a „tanúságtevőket” név, életkor szerint 
(bár ez utóbbira nem minden tanú tud pontos választ adni), leírja Hatod földrajzi 
elhelyezkedését, határait, az érintett falvak nevét, a szóban forgó vidék történe-
tét, társadalmi szervezettségét. Mivel Hatod, azaz a hat falu a szomszédos 
Baróttal pereskedett az erdőbirtoklás ügyében, ez ma már csak abból a szem-
pontból érdekes, hogy bebizonyítja: a nép és a föld eggyé forrt, a nép mindig 
megküzdött a szülőföldjéhez való jussáért. 

A szociográfiai tárgyú tanulmányok közül Balogh Edgár Töprengés Vargyas sor-
sáról, Bálint László A családnak vissza kell térnie Isten teremtő tettének eredetéhez, vala-
mint Lőrinc József Bekerített csend, feketeség című írásait korábban közölte a Székely 
Útkereső című folyóirat is. Rajtuk kívül az antológiában helyet kap egy érdekes 
részlet Lőrincz György régebben megjelent Egyedül? című kötetéből. Tulaj-
donképpen egy riportról van szó: a szerző ellátogat egy gyermekotthonban ne-
velkedett fiatalasszonyhoz, hogy megtudja: volt-e valamilyen hátránya abból, 
hogy nem a szülői házból ment férjhez és hogyan fogadta új családja. Az izgal-
mas beszélgetés, a férj és az anyós véleménye arról tanúskodik, hogy semmiféle 
hátrányos megkülönböztetésben nem volt része a gyermekotthonban való nevel-
kedés miatt, és a kétgyermekes fiatalasszony szeretettel és hálával gondol egykori 
nevelőire, akiket gyakran fel is keres. 

Külön helyet foglal el az antológiában Benkő András cikke (Hálásak és emléke-
zők meleg gondolata), mely a marosvásárhelyi zenei élet egykori jeles képviselőjére, 
Metz Albert zeneiskolai igazgatóra emlékezik. Metz Albert — a fővárosi sikerek 
ellenére — 1907-ben elfogadja a széles látókörű marosvásárhelyi polgármester, 
Bernády György meghívását az akkor alakuló zeneiskola igazgatói székébe. A 
sokoldalú muzsikus 18 éven át vezette az intézményt, s ezzel egyidőben kamara-
zenészként vonósnégyesben játszott, karmestere volt a maga alapította filhar-
mónia zenekarának. A cikk szerzője a zenekari tagokról és az egykori műsor-
számokról is szól. A továbbiakban két részletet közöl a Metz Albert 1925-ben 
bekövetkezett halála alkalmából a sajtóban közölt nekrológokból. 
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Munkatársak (Ráduly János és Kozma Mária) kéziratküldő levelei 
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Az antológiában jelentős helyet kap a szépirodalom, valamint az irodalomkri-
tika. 

Beke Sándor Védtelen évek című nagy poémája a diktatúra sötét és keserves 
korszakáról nyújt hiteles lírai képet. 

Jancsik Pál hagyományos formában írt verseiben pesszimista gondolatok 
uralkodnak, e „zavart világban” üldözik a szépséget, melyet a vadonban buj-
káló őz alakjával szimbolizál (Hová lettél, szépség?) A Milyen a költészet és a Fel-
hők hasára című, ars poetica-szerű versek a költészet erejébe vetett hitet su-
gallják, a Születésem hava című költeményében az Úrtól remél védelmet, mene-
déket „a tél élesre fent fagya” ellen. E versek minden bizonnyal a diktatúra 
éveiben keletkeztek. 

Mészely József szabadversei jóval derűsebb életérzésről tanúskodnak. Úgy in-
dulj című költői hitvallása a szerző emberi és költői magatartásáról árulkodik: 
„úgy indulj / mintha indulnál / véges elől / a végtelenbe”. Rozsdarózsa című ver-
sében József Attilának állít emléket, a Visszatérő álomban a remény hangulata ural-
kodik: van még, amiért érdemes élni és alkotni. Sóhaj című rövid költői hitvallása 
önmagáért beszél: „a vers ne legyen / utólag szégyellhető vallomás / hasztalan 
locsogás / kínzó emlék”. 

Zsigmond Győző szabadverseiben szürrealista képzettársításokat alkal-
maz: „szemöldökében összenőtt / az igézet, / csontjai kaszába hajló / fü-
vek. / Szájában szép-szabad / szó foszlik, / miként a humusszá / rágott 
ének” — tűnődik el az élettelen test sorsán a temetés után Életded és árnyded 
című versében, de a Sebzett taposó éneke című költemény is a halál gondolatá-
val viaskodik: „Esendő vagy / Földet dobnak rád / Megnyugszol / Hiába 
nem akarnád.” 

Cseke Gábor Sorok az öröklétről címmel vezeti be a fiatalon elhunyt Tódor 
Domokos rövid verseit, melyek mintegy tizenöt éve íróasztalának a fiókjában 
kallódtak. A hat — néhány soros — verset, amely tehetségről tanúskodik, az an-
tológiában való közlésre ajánlotta. A T. D. leírja, Záróra, Mintha vendég, Utazás köz-
ben, Béke és Finálé című versek 1980 és 1984 között keletkeztek. Talán legsokat-
mondóbb — a korról is — a Béke: Békéről beszélsz, de azért / kilököd testvéred 
a sorból / — a tejnél, a kenyérnél, az autóbusznál. // Csak a halálban hiszek, 
mert tudom, hogy / eljön. 

Az irodalomkritika témakörébe tartozó írások közül Ráduly Jánosnak Beke 
Sándor: Madártemető és Nagy Irén verseskönyve című bírálatai, Barabás István Lap-
szemle madártávlatból című írása a folyóiratban már korábban közlésre kerültek, 
ugyancsak ide számíthatjuk Veress Dániel Zágoni Mikes Kelemen honszeretete című 
cikkét, melyben Mikes nyelvezetét is kutatja (s amely szintén a folyóiratban látott 
napvilágot). 

Csak az antológia tartalmazza viszont Szőcs István és Róth András Lajos kö-
vetkező írásait: 
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Szőcs István A hallgatás csapdái című cikkében mindenekelőtt Wittgenstein 
filozófus aranyigazságként számon tartott kijelentését idézi: „Amiről nem le-
het beszélni, arról hallgatni kell.” Ezt az aforizmát cáfolja meg a továbbiak-
ban, mivel a hallgatás, illetve az elhallgatás az irodalom területén igen káros. 
A kritika, ha nem őszinte és nyílt, eltorzítja a művet. Sajnos a diktatúra idején 
ez a gyakorlat mindennapos volt, mert a hatalomnak virágnyelven beolvasó 
művet a kritika sem leplezhette le. Az irodalomtörténet és -bírálat sürgős fe-
ladata tehát, hogy a megváltozott körülmények között mellőzze ezt a gyakor-
latot, térjen rá a művek helyes megítélésére — a múltban megjelentekére is —, 
hiszen sok írást kellene más színben feltüntetni és kimondani róluk az egykor 
elhallgatott véleményt. A továbbiakban példákat idéz saját irodalomkritikusi 
gyakorlatából, korábbi kényszerű „elhallgatásaiból”, amikor „belső cenzúrája” sok 
esetben közbelépett. Többek között itt említi meg Kozma Mária két regényé-
nek egykori óvatos bírálatát, amely kiegészítésre, átértékelésre szorul. 

Róth András Lajos, A Korunk székelyföldi fogadtatásáról című cikk szerzője 
szükségesnek látja a Székelyudvarhelyre vonatkozó Korunk-hagyományok fel-
elevenítését. Hivatkozik a Korunk egykori szerkesztője, Dienes László és a Szé-
kely Közélet (székelyudvarhelyi lap) szerkesztője, Tompa László közötti levélvál-
tásra, melynek csak töredéke maradt az utókorra, de a fennmaradt levelek tanú-
sága szerint ez a kapcsolat bensőséges volt. Közli Dienes Lászlónak Tompa 
Lászlóhoz intézett, 1926. január 20-án keltezett levelét — válaszát Tompa ko-
rábbi levelére. Dienes örömmel számol be az akkor induló Korunkról, első szá-
mának a közeljövőben történő megjelenéséről. Tompa a Székely Közéletben 
rendszeresen tudósít a Kolozsváron megjelenő folyóirat, a Korunk egyes száma-
iról. Ezekből a sajtószemlékből idéz a cikk szerzője, Róth András Lajos. 

Az értékes antológia Ráduly Jánosnak a Székely Útkereső című folyóiratban is 
napvilágot látott Irodalmi anekdoták című közléseivel zárul. 

Végül idézzük az Előszóból Beke Sándor főszerkesztő, az Antológia szer-
kesztőjének a szavait: „Tudjuk hogy a lapszerkesztés egy végeérhetetlen harc. 
Harc a minőségért, harc az üres, fehér papírokkal, harc, melyben van, amikor 
a szerkesztő nem mindig kerül ki győztesen. De hisszük, hogy győzni fo-
gunk!” 

E hit nélkül a Székely Útkereső Antológia sem születhetett volna meg. 


