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*Elhangzott 2011. július 23-án, Kőrispatakon, a falunapon szervezett kiállítás-meg-

nyitón. 
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Veszed észre, komám… ellopták a kántor úr malaccát 
 

Ellopták a kántor úr malaccát. 
Népi elbeszélések, anekdoták, krónikás adomák. 

Válogatta és szerkesztette: Beke Sándor. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2005 

 
Veszed észre, komám… 

Régi székely anekdoták, közmondások, babonák, népdalok. 
Válogatta és szerkesztette: Beke Sándor. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006 
 

Ellopták a kántor úr malaccát címmel látott napvilágot a székelyudvarhelyi Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó gondozásában egy népi elbeszéléseket, anekdotákat tartalmazó 
kötet. A válogatás és szerkesztés Beke Sándor munkája, a borító illusztrációját Péter Ka-
talin készítette. 

Az anekdoták a nép legnagyobb titkát tükrözik és vágyát egy jobb élet után. Ellopták 
a kántor úr malaccát címűben egy helység papot választana, de mivel fentről már meg-
egyeztek a kántorral is, nem sikerült a „nyakukba varrni” a papot. Egyszerű, de humo-
ros történet, melyet elolvasni jó, szórakoztató. A bárányok című a lopott jószágot pénz-
ért árusító ember története. A történetnek tanulsága is van: nem lehet lopott árut csak 
olcsón vásárolni. A Mályék malaca című elbeszélésben a csavaros eszű székely túljár a ta-
nár eszén. Áron bá kiemelkedő történet. Gábor Áron emlékére íródott. 

Az Anekdoták című fejezet írásai csupa humorral átszőtt, rendszerint megtörtént 
események nyomán íródtak. 
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Az adomák megtörtént, illetve olyan történetek, melyek megtörténhettek volna bár-
mikor és humoros formában tálalják az eseményeket és sok bennük a tanulság. A króni-
kás adomák, miként a cím is elárulja, nagy, ismert emberekkel megtörtént históriák, me-
lyek nem mindig jól végződnek. A történetek csattanósak és néha úgyis tudnak sérteni, 
hogy meg sem lehet haragudni csattanósságuk miatt. Pl. Szabolcska Mihály református 
lelkész ajánlata, mely szerint „szívesen eltemeti ingyen is az egész osztrák ármádiát”. 

A történetek színesek, kedvesek. Az ember arra is képes, hogy egymás után többször 
is elolvassa. 

 
A Veszed észre, komám… című gyűjtemény anekdotái ugyancsak tükrözik a székely 

ember észjárását és virtuskodó természetét. Kedves és csacsi gyermekhumor is akad 
benne bőven. Például: „Édesapám, gyüjjék ki, marhát keresnek.” 

Cigány anekdotákat is tartalmaz a könyv. A jámbor ló esetében is így ír: „Meghiszem 
azt (mármint hogy jámbor) — tegnap is öten fogtuk, mégis beszaladt az Isten házába.” 

A bírósági anekdoták is megjelennek pont úgy, mint az orvosokról szólók. Anghi 
Balázs Kedves versbe szedte a naptárt. 

A régi székely közmondások csupa tömör, igaz kijelentések: „Mosolygó ellenségnél 
nincs ártalmasabb.” 

A székely nép imája tiszta szívből írt vers. Panasz és reménység érződik ki belőle. A 
régi erdélyi közmondások oktató jellegűek, tömör bölcsességek: „A parasztembert az 
egy fiú boldogítja, a gazdagot szégyeníti.” 

A régi magyar közmondások ugyancsak oktatóak. Sok tapasztalat hozta őket létre: 
„A kegyetlenség és a gőg a gyávák fegyvere” vagy „Legjobb barát a könyv, mert tanít.” 

A régi népköltészet „Székely búja” leírja a sokat szenvedett nép bánatát, vándorlását 
a híres madéfalvi veszedelem után. 

„Erdélyország, ősi hazám, 
Te vagy az én édesanyám…” 
Jókai Mórtól számos bölcs mondást jegyeztek le: „Jók vagyunk mindenkihez, csak 

azokhoz nem, akik legjobban megérdemlik, vagy akiknek azzal tartozunk.” Életigazsá-
gokat is tartalmaz a könyv. Van köztük mai ihletésű is: „Ki szégyenli hitelbe autót vásá-
rolni…” 

Az Elfelejtett mondások valóban néha magyarázatra szorulnak. Pl. „Száz vitézt is hajt 
maga után / a szaladó gyáva.” 

A régi székely népdalok mélyen belenyúlnak a nép életébe. Van köztük szerelemről 
szóló, van vidám, tréfás, de akad köztük szomorú hangvételű is: „Édesanyám édes teje, 
/ De keserű más kenyere…” 

Mint minden népköltészetben, itt is sok a virág, a gyümölcs, a természeti kép: „Ha 
virág lehetnék / Nefelejccsé válnék… Ha madár lehetnék / vadgalambbá válnék” (Ha 
virág lehetnék). 

A sok népdal között akad huncut is. Például a Származás című, melyben kiderül, 
hogy a kegyelmes úr fia a parádés kocsisra hasonlít. 

Az összegyűjtött anyag a nép bölcsességét, tapasztalatát tükrözi, melyet örökölve 
éveken keresztül édesapjától, nagyapjától átélt, s melyet tovább kíván adni gyermekei-
nek. Mert nem szabad elfelejteni az ősöktől örökölt tudást, kincseket, ezek nélkül sze-
gényebbek lennénk. 
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Nagy Olga könyve öregekről és fiatalokról 
 

Nagy Olga: 
Öregek és fiatalok könyve. 

Elmúlt századunk nemzedék- és szemléletváltása Erdélyben. 
Esszé. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2005 
 
Öregek és fiatalok könyve címmel látott napvilágot Nagy Olga legújabb kötete. A könyv 

a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2005-ben 
Beke Sándor szerkesztésében. 

Ez a munka több megjelent írás összefoglalása, szinte felsorolni sem tudjuk az író-
kat, akikre hivatkozik. Két részre oszlik: A. Öregek könyve. B. Fiatalok könyve. 

I. Öregek könyve. A világ fennállása óta létezik az öregek és fiatalok ellentéte. Meg-
jelenik a maternitást felváltó patriarchátus, ahol a legidősebb férfi, a családfő dönt min-
denről. Nagy családok alakulnak, mind egy fedél alatt laknak. A fiatalság ki van szolgál-
tatva nekik, pl. az idős apa veszi ki az első és legjobb falatot és így jönnek sorba ranglét-
ra szerint a többiek, akár az ősközösségben. Ezt számtalan elbeszéléssel támasztja alá. A 
nő szava nem számított, az utolsó falat jutott neki. 

II. Az öregeknek nagy szerepük volt a népi kultúra alakulásában és annak megőrzé-
sében. Pl. a nép ajka még a csillagokat is háziasította: Fiastyúk, Göncölszekér, esthajnal-
csillag stb. A lakodalmakban megjelenik a népköltészet. Az író feltünteti a temetkezési 
szokásokat is. A hagyomány azt is előírta, mit kell a lánynak az új házba vinnie. Szépen 
ír a különböző népi játékokról pl. a fonóban. Nem hiányzik a fiatalság felelősségre taní-
tása, melyet már pár éves korukban elkezdenek. Az erkölcsi nevelés sem marad el, a 
templomba járás és ima. 

III. Állandó konfliktust jelentett az öregek őrködése a fiatalok felett. Még a szerel-
mes levelezést is figyelik, melyek versben íródtak. A házasság is csak olyan „összeho-
zott” volt, melyet szintén a szülők döntöttek el. Az idősek szinte élősködtek a fiatalo-
kon. Mindez addig tartott, amíg a gyárak elszívták a fiatalokat munkába. Ennek követ-
keztében a maguk urai lettek. 

IV. Az idősek azt állítják, hogy az ember kezében mindig legyen munka, mert ez él-
tető elem. Az öregeket egyrészt tisztelik, másrészt társadalmi tehernek tartják, mert tar-
tani kell őket. Mindezeket a gondolatokat az író a különböző elbeszélésekből emeli ki. 
Írása egyfajta paraszti dekameron. Egy népi bölcsesség korosztályokra bontja az embert. 
Ötvenig ember az ember, ötventől hatvanig szamár (dolgozik), hatvantól hetvenig kutya 
élete van (csak ugat), hetventől nyolcvanig majom (csak utánoz). A népi bölcsesség el-
fogadja a halált, mint az út végét és természetesnek tartja. 

B. Fiatalok könyve 
I. A szemléletváltás maga az élet megváltozását vonja maga után. A fiatalok vállalják 

a változást. Ehhez hozzájárult a vagyoni megfosztás, a kommunizmus a diktatúra jegyé-
ben. A „nagy család” felbomlik. Az emberek ingáznak, ezzel megnövekszik a fiatalok 
függetlensége. Ez meglátszik a párválasztásban is. Az öregek már nem laknak egy fedél 
alatt a fiatalokkal. Hoz példát arra is, hogy az együttélés nem megy simán. Az öregek 
megszokták, hogy veréssel nevelnek. 
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II. A függetlenség negatív vetülete a népi hagyományok átalakítása. Főleg az esküvők 
rigmus-mesterei kezdenek eltűnni. A babona is kezd elveszni. A halottakat sem siratják 
hangos siratással. Visszaszorul a népművészet. Eltűnnek a faragott, kézi festésű búto-
rok, kapuk. Eltűnnek a korsók, fali tányérok stb. Eltűnnek a szőttesek és megjelennek a 
városi holmik. Megváltoznak a szokások. A pénz hatalmában új hagyományok kelet-
keznek. Névnapok ünneplése, ballagás, bankett. Megjelenik a bál és a lányok tésztasüté-
süket fitogtatják. Eltűnik a népi meteorológia. Elmosódnak az anyai ösztönök (ringatás, 
játszás). Megszűnik a sok gyermek vállalása. Az öngyilkosság már nem bűn. A gyerekek 
lehetőleg mind továbbtanulnak, ha lehet, elvándorolnak a falvakról. 

III. A társadalom megváltozásával megszűnik az analfabetizmus. A falun levő ér-
telmiségiek iskolát létesítenek. Elindul a falufejlődés. Megváltoznak az erkölcsi értékek. Az 
öregeket már nem tisztelik (már nincs vagyonuk). A házasságok szerelemből köttetnek. A 
táncban mindenki mindenkivel táncol, már nincs kiválasztott pár. 

IV. Az öregek tisztelete megszűnik. A kitanult fiatalok a maguk lábán állnak. Már 
szégyellik az öregeket és kizárják életükből. Rosszul jár az, aki feladja saját otthonát. 
Még ha sok gyerekek volt is, nem biztos, hogy befogadják, szívesen veszik. Az öregek 
bírálnak, a fiatalok panaszkodnak. A valamikori birtok hatalmat adott az öregeknek. Az 
okosabbak csak haláluk előtt osztották szét. Ma már nincs mit örökölni. Sok esetben 
otthonba teszik őket. Az öregek nem sajnálatot, hanem tiszteletet kellene, hogy kapja-
nak. Néhol megbecsülik őket, sőt, hasznos tagjai a családnak. Van, akinek az otthon 
megalázó, van, akinek jótétemény. A legkiválóbb körülmények sem pótolják az otthon 
meghittségét. 

V. Hogyan maradhatunk meg EMBERnek, Erdélyben magyarnak? Veszélyes az in-
ternet? Fontos a társadalmi aktivitás. Mozgalmak keletkeznek az Erdélyben maradás ér-
dekében, pl. az erdélyi triász (Reményik, Tompa, Áprily). Fenntartó erő az RMDSZ. 
Sok találkozót szerveznek a határon innen és túli régiókkal. Civil szervezetek alakulnak. 
A fiatalság nevelése érdekében népi táncoktatás, zenetanítás indul. Tánccsoportok sze-
repelnek Ausztriában, Svédországban, Hollandiában, Japánban. Kialakulnak az anya-
nyelvápoló táborok. Külön mozgalom az egyetemes magyarság összetartozása, egymás-
ra találása. Megjelenik a népművészet reneszánsza. Újra nyomtatják a népmeséket, regé-
ket. Megjelennek továbbá a hagyományőrző táborok. Az egyház újból szerepet vállal az 
anyanyelv terjesztésében, sőt abban, hogy meggátolja a falu elnéptelenedését. Például 
Kató Béla református lelkipásztor, aki valóságos csodát művelt Illyefalván. 

 
Erdély. Útikalauz 

 
Erdély. 

Útikalauz. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2005 

 
Deák Ferenc és László László 2005-ben bocsátotta szárnyra Erdély című útikalauzát 

Beke Sándor összeállításában és szerkesztésében. A könyv a székelyudvarhelyi Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot. 

E könyv valóságos kincses láda nem csak a turista-olvasó számára, hiszen számtalan 
szorgalmas és értékes íróember írását, gyöngyszemét tartalmazza. A bevezetőben meg-
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ismerkedhetünk Erdély történelmével, betekintést nyerünk nagy fejedelmeink korába. 
Megtaláljuk benne a szép magyar nyelvről, nyelvjárásokról szóló írásokat. Megismer-
kedhetünk a székelyek eredetével, valamint a székely rovásírással. Foglalkozik a könyv 
az erdélyi régészekkel, képzőművészekkel és nyelvápolókkal. Szó esik a csángókról. Is-
merteti a székelyföldi ásványvizeket, gyógyfürdőket, nem utolsó sorban borturizmusra 
„kalauzolja” el a turista-olvasót. Védett növényeink se maradtak ki, s arról is tudomást 
szerzünk, hogy Székelyföld protestáns temetőiben találhatók meg a legszebb kopjafák, 
de arról is, hogy olyan szép kapuk, mint Székelyföldön, sehol nincsenek. 

Beszél a könyv a különféle népszokásokról, a legfontosabb erdélyi búcsújáró helyről, 
a csíksomlyói búcsúról. 

A kötet végén apró térképvázlatok találhatók. Ezek segítségével eljuthatunk a 
könyvben szereplő helységekbe. 

Együtt haladva a könyv lapjaival bejárhatjuk Erdély nagy városait, valamint kisebb 
helységeit. Szinte minden helységhez tartozik egy legenda, egy monda. Erdély minden 
tájához, mondhatnánk azt, hogy tavához (lásd Szent Anna-tó, Medve-tó stb.), minden 
szirtjéhez, könyvéhez mese tapad (lásd Pakulár kő mondája, A likas kő mondája stb.). Sok 
vár romja idézi László királyunk és Könyves Kálmán bölcs királyunk védelmi rendsze-
rét. Meghatók a különféle korokból fennmaradt s a könyv lapjain közölt himnuszok, 
imák; ezzel színesebbé varázsolódik a könyv. 

Az útikalauz színvonalát emelik a beválogatott versek és népdalok, pl.: Gyulai Pál: 
Erdély határán, Petőfi Sándor: Azokon a szép kék hegyeken túl… 

Nem hiányoznak az útikalauzból nagy költőink sem: Juhász Gyula, Áprily Lajos, 
Dsida Jenő, valamint a jelenkori alkotóink közül: Beke Sándor, Nagy Irén, Gál Éva 
Emese, Ráduly János. 

Az útikalauzt csodálatos színes képek teszik még gazdagabbá. Aki csak teheti, tegyen 
szert e könyvre, hogy erdélyi körútja során alaposan szemügyre vegye neveze-
tességeinket. 

 
Himnuszgyűjtemények 

 
Isten, áldd meg a magyart. 

Himnuszok, imák. 
Válogatta és szerkesztette: Beke Sándor. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2005 
 

Az én himnuszaim. 
Antológia. 

Válogatta, összeállította és szerkesztette: Beke Sándor. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2007 

 
Isten áldd meg a magyart címmel látott napvilágot egy versantológia 2005-ben, Szé-

kelyudvarhelyen, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában. A verseket válogatta 
és szerkesztette Beke Sándor. A válogatás a magyar irodalom legszebb himnuszait tar-
talmazza, többek között Kölcsey Ferenc Hymnusát, Vörösmarty Mihály Szózatát, a Bol-
dogasszony anyánk című régi himnuszt, még a Székely himnusz változatai is bekerültek a vá-
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logatásba a Csíksomlyói Mária-siralommal együtt. A Csángó himnusz sem maradt ki, valamint 
a Magyar Miatyánk 1919-ben című alkotás. A Székely miatyánk után néhány hitbuzgó 
imádság következik, ezek közül talán legkiemelkedőbb Ima a hazáért című ismeretlen 
szerző imája. 

A himnusz szó az utóbbi két-három évszázadban kettős értelmezést nyert. Mint a lí-
rai költészet műfaja, vallási tárgyakról, istenekről, szentekről, uralkodókról szóló dicsőí-
tő ének már a korai kultúrákban is elterjedt (sumér, akkád, egyiptomi stb.). A görög ere-
detű hümnosz szó éneket jelentett. A himnusznak irodalmi műfajként több évezredes 
hagyománya van. Az óind szent könyvek a Védák legrégebbi része, az ún. Himnuszok 
könyve szanszkrit nyelven. A keresztény középkorban nemcsak a dicsőítő éneket, hanem 
mindenfajta vallásos éneket himnusznak neveztek. A himnuszköltészet később világias 
szemlélet térhódítása következtében elsorvadt. A másik értelmezés a nemzeti himnusz, 
ünnepélyes ének, nemzeti dal, mely egy-egy országot, népet jelképező emelkedett hangú 
megzenésített költemény. 

Mi jellemzi az e kötetben kiadott műveket? Elsősorban a dicső múlt, valamint a ma-
gyar történelem legjelentősebb alakjainak felidézése (Bendegúz, Árpád, Mátyás király, a 
mongol támadások, a török hódoltság stb.). A költemények felvillantják a magyarság 
mindenkori helytállását, meg nem alkuvását: 

 

„És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
Megfogva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán.” 

 (Vörösmarty Mihály: Szózat) 
 

Más himnuszokban Szűz Máriához imádkoznak, hogy meg ne feledkezzen a sokat 
szenvedett magyar népről. 

 

„Kegyes szemeiddel 
Tekintsd meg népedet, 
Segéld meg áldásra 
Magyar nemzetedet!” 

 (Boldogasszony anyánk) 
 

Csanády György Székely himnusza Csaba királyfit kéri, hogy vezesse újra győzelemre a 
székely népet, míg a Csíksomlyói Mária-siralom Jézushoz, Isten Fiához fohászkodik, 
hogy áldja meg Erdély földjét. A Csángó himnusz aggodalmaskodó hangvételű:  

 
„Én Istenem, mi lesz velünk, 
Gyermekeink s mi elveszünk, 
Melyet apáik őriztek, 
Elpusztítják szép nyelvünket.” 

 

Gyula diák Miatyánk parafrázisa szintén a történelmi múltat eleveníti fel: 
 

„Ugye nem szórod szét ezt a népet 
bujdosónak a nagy világba 



138  

Hiszen te hoztad Ázsiából 
s verted, de védted a pusztulástól 
Ezer évig. Mondd csak: hiába?!” 

 

A Székely Miatyánk megdöbbentő hangvételben könyörög a székelyek életéért, sorsáért. 
 
Az én himnuszaim című antológia szintén a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2007-ben. 
P. Buzogány Árpád Mindenkori magyarokért című írása a himnuszról, mint irodalmi 

műfajról beszél, annak közösségformáló és megtartó erejéről. Beke György a himnu-
szok történetéről értekezik tanulmányában, Gábor Dénes a Székely himnuszról ír le né-
hány gondolatot. A tudományos értekezések után néhány fontos, közismert himnusz 
szövege jelenik meg. Kölcsey Himnuszát és Vörösmarty Szózatát Isten, hazánkért című al-
kotás követi, majd Boldogasszony anyánk és Szent István királyhoz című művek. A reformá-
tus magyarság néphimnusza, a 90. zsoltár után a Csíksomlyói Mária-siralom s a Székely him-
nusz változatai következnek. A Csángó himnusz és Juhász Gyula A himnusz című verse 
után Reményik Sándor Vissza ne élj! című költeménye zárja a himnuszok sorát. 

Mit olvashatunk ezekben a himnuszokban? A magyar nép kínok, szenvedések között 
is megőrzött Istenbe vetett hitét, az ország sorsáért való aggódást, a nép szeretetét, hogy 
csak néhány szempontot említsünk a sok közül. 

A Szent István királyhoz című vers a katolikus magyarság közismert himnusza, ma-
gasztos hangvételű lírai gyöngyszem: 

 

„Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
Ki voltál valaha országunk istápja! 
Hol vagy István király? Téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.” 

 

Reményik Sándor költeménye a Zászlóval s a Himnusszal való helyes élésre tanít: 
 

„Ha ajkadon majd újra zeng a Himnusz, 
S a Zászlót ismét te veszed kezedbe: 
Zászlóval és Himnusszal halkan élj, 
S vissza ne élj vele!” 

 

Tanulmányozzuk, becsüljük himnuszainkat, hisz személyiségformáló, lelki gondozó 
erejükkel napjainkban is fölülmúlhatatlanok. 

 

„Ki tudja, merre, merre visz a végzet 
Göröngyös úton, sötét éjjelen? 
Vezesd még egyszer győzelemre néped, 
Csaba királyfi csillagösvényen. 

 

Maroknyi székely porlik, mint a szikla 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár, jaj százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!” 

 (Székely himnusz) 
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Három erdélyi népi elbeszélés- és anekdotagyűjtemény 
 

Kész Csaba Levente — Mitruly Miklós — 
P. Buzogány Árpád — Vöő Gabriella: 

Nagy góbé a székely. 
Erdélyi népi elbeszélések, anekdoták, igaz történetek. 
Válogatta, összeállította és szerkesztette: Beke Sándor. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2005 

 
Nagy Olga — Ráduly János — 

Székely Ferenc — Tankó Gyula: 
Tréfál a székely góbé. 

Erdélyi népi elbeszélések, anekdoták, igaz történetek Széktől a Gyimesekig. 
Válogatta, összeállította és szerkesztette: Beke Sándor. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007 

 
Gub Jenő — Kolozsi Gergely István — Ráduly János: 

A furfangos székely góbéságai. 
Erdélyi népi elbeszélések, viccek, anekdoták, népmesék, 

igaz és vidám történetek. 
Válogatta, összeállította és szerkesztette: Beke Sándor. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007 

 
Nagy góbé a székely címmel látott napvilágot egy erdélyi népi elbeszéléseket, anek-

dotákat tartalmazó kötet 2005-ben Székelyudvarhelyen, az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó gondozásában. 

Vöő Gabriella egészséges humorú történeteket jegyzett le. A néhol hihetetlen tör-
téneteken is csak mosolyogni tud az ember, mint például Vót egyszer egy kereskedő ember 
címűn. Olyan történetek is akadnak, melyet más helységekben is ismernek némi eltérés-
sel, pl. A gereblye vagy a Látlak! A történetek szájhagyomány útján terjedtek el a külön-
böző helységekben. Néha a nyelvezet nyersnek tűnik, de álszentség lenne elítélni, hisz 
az emberek így beszélnek, még ha néha nem is bírja a nyomdafesték. 

Mitruly Miklós gyűjtésében sok színes történet van. Megtalálható benne sok népi 
mondóka (Volt egyszer egy ember…) Becsapós történetek is akadnak (Három talált koporsó). 
Cigányokról szóló számos történet is sorakozik benne, amelyekben hol a cigány csap be 
valakit, hol őt csapják be. A papok és kántorok sem maradnak ki a humoros történetek-
ből, de még a katonák és diákok sem. Itt is a népi elbeszélések hasonmását megtalálhat-
juk más tájakon is. 

Kész Csaba Levente furfangos székely történeteket jegyzett le. Történeteiben rend-
szerint a ravasz ember viccesen vezeti félre a másikat. Sok tréfás történet a félre-
értésekből adódik, mint például az idegen kempinget mond, de János bácsi félreérti. 
Nagyot mondó történetek is akadnak bőven. Sok esetben úgy sértik meg a másikat, 
hogy az még haragudni is elfelejt. Számos politikai vicc is akad. Még a kollektív gazda-
ságot sem kerülik el, azt is kifigurázzák. Ezek már századunk szüleményei. Majdnem 
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minden faluban akad egy jó humorú versfaragó. Verseléseik, szólásaik fennmaradnak, 
mint a szólásmondások. 

Más vidékek számára talán furcsának tűnik, hogy még a temetőből sem hiányzik a 
tréfás versike: „Rég megmondta / Nagy Antal / ki születik / meg es hal!” 

P. Buzogány Árpád Udvarhelyszékről és Sóvidékről gyűjtötte össze történeteit. Ezek 
a történetek már kevésbé humorosak. Itt is becsapják egymást a székelyek, vagy épp egy 
cigányt tréfálnak meg, de szójáték is akad közöttük. Az egyikben miközben juhokat és 
szamarakat terelgetnek, az apa megkérdi fiát: 

— Olyan kicsi volt-e, mint te? — kérdi az apja. 
— Nem, mind olyan nagyok voltak, mint maga!” 
 

A Tréfál a székely góbé című anekdotakötet a Széktől a Gyimesekig elterjedt igaz törté-
neteket foglal magába. 2007-ben, Székelyudvarhelyen jelent meg szintén az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó gondozásában. 

Nagy Olga gyűjtésének első részében a szegénységet tréfás történetekkel humorizálják. 
Itt is fellelhető a hasonlatosság a más vidékről származó történetekkel. Pl. A kozmás 

tej mifelénk a csirkepaprikásról szól. Az étel paraja című történetben az asszony az illa-
tokkal lakik jól. Minálunk a gyermek megjegyzi: „Igen, édesanyám ekkora szagokat 
nyelt.” A második részben népi bölcsességeket jegyzett le az írónő: a házasságról, az 
emberi életről és a különböző szokásokról. Ezek apró, kedves történetek, melyek bárhol 
megtörténhetnek. A házasságok jól vagy rosszul sikerednek és mindig akad tréfálkozni 
való az ezt idéző történetekben. Pl. Szenteltvíz a szájban címűben a veszekedős, nagy-
szájú asszonyt tréfálja meg a pap. A széki tréfákban sok humoros történet tárulkozik 
elénk, pl. Repülőgéppróba, mely nálunk is ismert ugyanúgy, mint Hogyan szól a harang is. 

A szavak félreértése, elértése sok vidéken válik tréfa tárgyává. Itt írok egyet. Megy a 
román paraszt a mezőre. Út közben a gyümölcsös tájékán összetalálkozik a falujabeli ci-
gánnyal, akin látszik, hogy alaposan helybenhagytak. Megkérdi: — Ingye ai fost!?? 

— Itt fosztottak meg alábbacska — feleli a cigány. 
— Ásá, ásá? 
— Ásó is volt, de nem azzal ütöttek. 
— Săraca, săraca. 
— Nem a szarásért, az almalopásért. 
A két kéregető meséje is ismert minálunk, csak itt két cigány jelentkezik munkába. 
Ráduly János a székely népi tréfákban megtörtént históriákat ír le. A történetek szóra-

koztatók, tanulságosak. Kibéd környékéről íródtak. A Hoppogtatás Székelyabodig című vicces 
történethez hasonló mifelénk is megesett, de nálunk egy krumplizsákból potyognak a 
krumplik. A Fáztak a székelyek című írás Mária Terézia alatt is történt és egész Erdélyben 
ismert, hogy a székelyek keresztbe vitték a lajtorját. Sok történet nem csak igaz, de kellemet-
len is volt, mert az állatösszeírás rendszerint adózással járt, persze terményben. Bizony, 
nemcsak vaddisznó kerül a pajtába, hanem a cirkuszból elszökött oroszlán is. Zabolán meg-
áradt a patak és elseperte a cirkuszt. A hímoroszlán elszökött. Két napra rá találta meg a 
székely, aki lefekvés előtt meglátogatta az árnyékszéket. Meglátva az oroszlánt a budiban, 
elment a kedve a kimenéstől. Szerencsére a lélekjelenléte megmaradt és rázárta a vécét. A 
cirkuszisták elvitték, ő kapott némi pénzt, amiből kimoshatta az alsóneműjét. 

A Miből vásárolnak? című, sajnos, mára is érvényes. Az ember vagy fogat csináltat 
vagy eszik. 
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Székely Ferenc igaz történetei kellemes humorról tanúskodnak, no meg arról, hogy sok 
fenn uralkodó senki milyen buta. Ezek a történetek is megtalálhatók másutt is. A félreértés 
itt is nevetséges. A huncutságokra megtalálják a magyarázatot. Pl. Sok itt a bűn is, tiszteletes úr. 
Új típusú vicceket is olvashatunk. A sok vicces történet a T. Sz.-ekről szól, ezek meg is tör-
ténhettek. Pl. a Jó, jó, de ki marad a lovakkal? vagy A TSz városi vezető butasága, akinek fogalma 
sem volt a paraszti gazdálkodásról. Ősszel akarta elvetni a kukoricát. 

A régi időkből összegyűjtött történetek is kedvesek. Az emberi butaságot is kifigu-
rázzák ezek a történetek (Kinek nincs foga vagy Miért kell a rács a börtönre?). A székely fur-
fangos eszét tükrözi, hogy egy 80 éves bácsi még Párizsban sem veszett el (Hé, emberek, 
ki tud magyarul?) A „nincs itthon a dátum” és a „tegye szerdára” az írástudatlan politikai 
vezetőket ábrázolja. A Visszakapta földjét szintén a kollektivizálás gúnyos ábrázolása, 
ugyanis a krumplival sok földet is kapott. 

Tankó Gyula Népi humor Gyimesben című fejezetében csángó humort gyűjtött össze. 
Írásaiban a mindennapi humoron is mosolyogni lehet. Sok a félreértett egyszerű mondat 
pl.: „Mérnök uram, menjen csak azon az ösvényen a kert mellett, ahol a marhák jár-
nak…” vagy „Vegyen nyugodtan, mérnök úr, úgyis a disznóknak főztem”. Sok a cigá-
nyokról szóló történet. A kalákában való munka ismert Erdélyben. Ilyenkor közös erő-
vel dolgoznak, de az ebédet a gazda állja. Ha nem megfelelő, hát nem mennek máskor 
arrafelé. Sok félreértés adódik abból is, hogy nem értik az emberek egymás nyelvét. Pa-
pokról is akad humoros történet. 

A történet szele is magával hozta a humort. Az emberek a jót is, rosszat is viccé formál-
ják, mert így elviselhetőbb. A kommunizmus szélmalomharcot folytatott a vallás ellen. Ol-
vasókört rendeztek, mire az idős hívő asszonyok, félreértve a dolgot, valódi „olvasóval” je-
lentek meg. Az ún. demokráciában sok emberre kötelezték a párttagságot, főleg a tan-
ügyisekre. Szegény fejükre rásóztak az állatok összeírásától a népszámlálásig mindent. Ezzel 
magukra vonták az emberek haragját. Sok tréfa gyűlt össze a tanítók, papok számlájára is. 
Gyimesen is megfordultak az oroszok és ott is a „barisnyát” keresték. Az emberek körében 
a fekete humor is megtalálható. A tragédiából is komédiát faragnak. 

 
A furfangos székely góbéságai című anekdotakötet 2007-ben jelent meg az Erdélyi Gon-

dolatnál. A humor a lélek derűje, sok bajon, gondon vezeti, segíti át az embert. A leg-
rosszabb, legelnyomottabb időben is erőt adott a túléléshez. 

Gub Jenő gyűjtésében is sok tréfa abból ered, hogy az emberek félreértik egymást. 
Pl. Két vérszípó pióca elhasznált nyersen, de a többit meg kellett sütni. Sokszor az as--
szony viseli a kalapot, amiért a férjét kigúnyolják. A sértésnek szánt szavakat is vissza 
tudja vágni az egyszerű ember. Megjelennek a modern tréfák, az óráról, a vagyonról. A 
részeg emberről is számtalan anekdota kering. A történetek kedvesek, humorosak, csak 
az a baj, hogy mihelyt elolvassa az ember, máris elfelejti. A vidámság valóban úgy hat, 
mint az orvosság. Sok esetben a vicces történet egy tragédia kifigurázása. Pl. amikor fel-
borult a szekér és a fiút keresztapja látva megkérdi: 

— Tű jól feldőtetek! 
— Mük aztán igen. 
— Hát apád tudja-e? 
— Tuggya, me ott van a széna alatt!” 
A pórul járt részeg ezt mondja: 
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— Mióta nem iszol, komám? 
— Amijóta úgy megrészegedtem, hogy az asszont duplán láttam.” 
Szerte híresek itt a tréfás székely sírfeliratok. 
„Itt nyugszik a feleségem, 
S Odahaza én.” 
Kolozsi Gergely István anekdotagyűjteményére jellemző a székely csavaros észjárás, fur-

fang. A székely ember, ha hideg, ha meleg van is, fújja vagy a kezét vagy az ételt. Felsora-
koznak az orvosokkal kapcsolatos anekdoták s megjelennek az örmény kereskedőkről szó-
lók is, akik tudvalevőleg igen rafinált gondolkodásúak voltak. Az apácákról és szerzetesekről 
számos olyan anekdota született, mely valószínű meg is történt. A népi táncok kialakulásáról 
is szól egy anekdota. A népi humor határtalan. Sorra kerül minden tisztség. Jellemző mind a 
cigánynál, mind a híres embereknél. A János bácsi, álljon meg egy szóra című anekdota a teteje a 
dolognak, amikor a kommunizmus velejéig ki akarta használni a népet. 

Ráduly János gyűjtésében egy elterjedt mesét találunk, melyben a meghalt kedves vis--
szatér, hogy magával vigye egykori szerelmét. Rendszerint a temetőbe kíséri olyan elkábult 
állapotban, hogy mikor ott magához tér, nincs kizárva, hogy meg is hal. Sok igazság van 
az emberek meséjében. A fehér kígyó már csak azért is szerencsét hoz, mert minden élős-
dit kiirt a konyha körül. Érdekes, hogy a kígyó szereti a tejet, pedig nincs honnan ismerje. 
Valóban fütyülő hangot hallat, ezzel ijeszti el az embert, főleg a mérges kígyó. 

A lidérces fények sajnos ott jelennek meg, ahol egy élőlény fekszik a föld alatt és az 
agyából a foszfor távozik. Tudjuk, hogy az agy jó része foszfor. Sok oly tünemény van, 
amelyet ma még nem tudunk megmagyarázni, ezért babonás hiedelemmel vesszük kö-
rül. Sajnos a cigányok sok furfangra képesek, csakhogy pénzhez vagy ennivalóhoz jus-
sanak. Itt is megjelennek a sírfeliratok. A gyűjtemények végén nemcsak a furcsa szavak 
magyarázata található, hanem azok nevei is, kik a történeteket elmesélték. 

Mindhárom kötetnek a borítója csodálatos kivitelezésű, mely Péter Katalin munkáját 
dicséri. Meggyőződésem, hogy e három jól megszerkesztett kötet egyetlenegy olvasónak 
sem okoz majd csalódást. 

 
Használjuk anyanyelvünket 

avagy 

Dr. Brauch Magda legújabb „szélmalomharca” 
 

Brauch Magda: Beszélni kell! 
avagy Használjuk anyanyelvünket. 

Nyelvművelő írások. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006 

 

Nemsokára a könyv megjelenése után az aradi Tulipán könyvesboltban került sor dr. 
Brauch Magda nyugalmazott magyartanár, irodalomkritikus, nyelvész, publicista harma-
dik nyelvművelő kötetének bemutatójára. 

A Magyarról magyarra (2001) és a Közös anyanyelvünkért (2003) című nyelvművelő köny-
veit most a Beszélni kell! avagy Használjuk anyanyelvünket című kötete követi, a székelyud-
varhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában. E „trilógia” — ahogy maga a 
szerző nevezi — a Nyugati Jelen című napilap hasábjain hétről hétre megjelenő nyelvmű-
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velő rovatban 1992-től napjainkig közölt írásokból ad közre válogatást. A harmadik kö-
tet Nyelvi illem — régen és ma, illetve Új magyar nyelv? című fejezeteinek anyagával a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett anyanyelvi pályázatokon 2000-
ben és 2003-ban nyert díjat dr. Brauch Magda, az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör jeles 
szakmai előadója. 

„Kecsesen okos csevegés” című bevezetőjében a szerző a beszéd, a kommunikáció 
fontosságára hívja fel a figyelmet. 

A Beszélni kell! című fejezet a nyelvművelés szükségességére tanít, mely már a XVIII. 
században felvetődött. A társalgás a mindenkori ember lételeme kortól, társadalmi ho-
vatartozástól, vallástól és politikai meggyőződéstől függetlenül. A szerző az írott és a 
beszélt nyelv közötti eltérésekről értekezik, az irodalmi stílust, illetve a tudományos-
műszaki nyelvezetet elemzi, ezen kívül a tájnyelv és a diáknyelv sajátosságait is taglalja. 
Tárgyilagosan mutat rá a nyelvi hibákra, az idegen és a kölcsönvett szavak használatára, 
a modernnek mondott vulgarizmusra, az értelmetlen rövidítésekre, a nevek becézésére 
stb. 

A második fejezetben (Nyelvi illem — régen és ma) a kulturált beszéd, a nyelvi illem 
alapszabályaival ismerkedhetünk, míg a Hibák és hibák című fejezetben a „puristák” túl-
kapásai mellett az általános nyelvtani hibák, a kétnyelvűségből eredő kifejezések, tükör-
fordítások, pongyolaságok kerülnek „terítékre”. 

A Nyelvi „leletekről” — röviden című fejezetben világosan, célratörően értekezik a 
szerző az entrópia, redundancia, tautológia kérdéseiről, a szóvirágokról, a szóképzésről, 
a nyers és durva szavakról, a divatszavakról, valamint az igekötők helyes és helytelen 
használatáról. 

Még egyszer a „-szuk-szük”-ről című írásában az előző részekben is tárgyalt, még a művel-
tebbeknél is előforduló nyelvhelyességi hibákra hívja fel ismételten a figyelmet, a „Terrorista” 
nyelvművelők? című részben pedig a szociolingvisták igazságtalan támadásairól ír, felvillantva a 
nyelvművelés igazi céljait, s kiemelve az anyanyelv használatának a szükségességét akár a 
legeldugottabb szórványközösségekben is. 

A továbbiakban egy kiváló pedagógus alaposságával az idegen szavak szerepét tárgyalja a 
szerző, majd felvázolja a passzív és aktív szókincs fogalmát, az eredeti magyar és a kölcsön-
vett szavakról értekezik, áttekintve nyelvünk történetét, fejlődésvonalát (honfoglalás előtti 
vándorlások, kereszténység felvétele, újkor stb.). 

Aprólékosan ír a határon túli magyarok nyelvéről, amelybe — a lakott területtől füg-
gően — szlovák, ukrán, délszláv, román elemek is keveredtek. Különösen a hivatalok-
ban, oktatásban, egészségügyben használatos román szavak ismertetésére tér rá, de fel-
sorolja a gyakrabban használt német szavakat is. Különbséget tesz a szükségszerűen s a 
fölöslegesen használt idegen szavak között, melyeknek a megfelelő helyen való alkalma-
zása, helyesírása általános műveltségi kérdés. 

Az utolsó részben (Új magyar nyelv?) újfajta szavakról, szókapcsolatokról, divatos kife-
jezésekről tanítja az olvasót, számtalan elrettentő példát hozva fel az újságok, tévécsa-
tornák, rádióműsorok anyagából. A könyv mégsem száraz felsorolás, nyelvtani szabá-
lyok gyűjteménye. Olvasmányossága, közvetlensége megragad minden olvasót. 

Reméljük, e kiválóan megszerkesztett kötetet a közeljövőben még több hasonló ér-
tékű könyv is fogja követni. 
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Tamási Áron szülőfalujába írt levelei 
 

Kedves otthoniak. 
Tamási Áron levelezése a farkaslaki családdal. 

Összeállította, szerkesztette, az előszót írta: Nagy Pál. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006 

 
Kedves otthoniak címmel látott napvilágot Tamási Áron levelezése a farkaslaki csa-

láddal az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában Székelyudvarhelyen 2006-ban. A 
leveleket összeállította, szerkesztette és az előszót írta Nagy Pál. 

A kötet egy csokorra való levelezést tartalmaz, melyből megismerhetjük az egész Tamási 
családot. A levelek a két világháború közötti időben keletkeztek és híven tükrözik az akkori 
nehéz életet. A levelek egy másik, kisebb része a második világháború utáni időszakot foglal-
ja magába az író haláláig. Tamási Áron nagybátyja hívására Amerikában próbál boldogulni. 
Innen származik első levele 1923-ból, New York városából. A levelet sógorának és Ágnes 
húgának írja. Tartalma tömör, célratörő és aggódó hangvételű. Figyelmezteti az otthon mar-
adottakat, hogy nem szabad „felülni” az ügynökök szép szavára. „A székely ember a maga 
ura szeret lenni és nem a más szolgálója” — írja. Nem szívesen fogadja, ha parancsolnak 
neki. Lebeszéli családját a kiutazásról. 1926-os levelében úgy áll előttünk, mint egy józan 
gondolkodású ember, aki nem költekező, még a saját lakodalma esetében sem, amikor Ho-
litzer Erzsikét, első feleségét veszi el. Lehet, hogy hiányzik vagy megszakadt a levelezés, 
mert a következő, 1940-ből Kolozsvárról keltezett. Arról értesülünk, hogy másodszor nő-
sült, felesége Salgó Magdolna. Leveleiből kitűnik a gondoskodó testvéri szeretet, amiként 
anyagilag segíteni próbál családjának egy ház vásárlásában. Az ember egy korképet alkot, 
amelyből kiérződik a háború szele. Remény, hogy 1944-ig hazamehetnek a férfiak. A hábo-
rú utáni helyzet megnehezíti a levelezést. Hiába írtak leveleket, válaszok nem érkezhettek. 

Tamási lelki nagyságára vall a sokszor nehezen összekuporgatott pénz, mellyel öccsét és 
anyját segíti. Húga, Tamási Anna felhívja figyelmét, hogy Gáspár öccse a jósággal vissza is él. 

Az 1944 utáni ínséges helyzet rákényszeríti sógorát, Sípos Ferencet a pénzkeresésre. 
1947–49 között ismét megszűnik a levelezés. Tamási bevallja, nem tud jót írni. A posta 
bizonytalan, a leveleket magánszemélyek, barátok szállítják. Az otthonról 1951-ben írt 
levélből kiderül, hogy a székely lányok egy része kénytelen cselédnek állni, hogy az ott-
hon maradottakon segíteni tudjon. A falvakban nem adatik munkalehetőség, öccse a 
Regátban dolgozik, de a pénz egy része elköltődik az ott tartózkodásra. 

Gáspár öccse megözvegyül, újra megpróbál nősülni, de az asszony hamar elhagyja. 
1953-ban Tamási már harmadszorra nősül, felesége Basilides Aliz. Sokat dolgozik, 

de csak szerényen élnek. Gáspár öccse betegeskedik és bátyja orvosprofesszor barátjá-
hoz irányítja. A levelezés akadozik és nem csak a határok miatt. A gondok tornyosulnak, 
mindenki Áron jó lelkére számít. 

Tamási megpróbál útlevelet szerezni, hogy még életben találja édesanyját, aki napról-
napra súlyosabb beteg. Idestova 13 éve, hogy nem látta családját. 

Sikerül megkapnia az útlevelet és 1955 augusztusában hazalátogat. 1956-ban Buda-
pestről írt leveléből kiérződik törődése a család iránt. Megismerjük széleskörű baráti kö-
rét, Tompa Lászlóval és Illyés Gyulával. Megtudhatjuk azt is, hogy Illyés Gyula és 
Tompa László számtalanszor kisegíti családját. 
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Édesanyja hamarosan meghal, a sírkőről Áron gondoskodik. Hazavágyódik, otthon 
szeretne házat vásárolni. Bemutatott színdarabjának bevételét anyjának állított sírkövére 
és testvéreire áldozza. 

A szükség újra rávezeti Sipos Ferenc sógorát a kölcsönkérésre. Egy időre felesége, 
Terézke átveszi a levelezést. 

1957-től az útlevélhez meghívó is kell, amelyet a helybeli milícia kell, hogy lepecsételjen. 
A levelek „ritkulnak”, szinte csak évente egyszer írnak egymásnak. 1965 nyarán Áron 

megbetegszik, szigorú diétára szorul, így nem látogathat haza. Ő hívja meg Gáspár öc--
csét és Ágnes húgát. Közben harmadik feleségétől is elválik. Gyengesége ellenére is ta-
vaszra haza készül Ágotával, negyedik feleségével. 

A levelekből kirajzolódik egy hatalmas ember alakja. Egy olyan emberé, aki család-
jáért mindenre képes. A legszorgalmasabb levélíró Gáspár öccse és Ágnes húga. Áron 
mind lelkileg, mind anyagilag az egész család gondozója. Ő a nagy kapocs, aki összetart-
ja a testvéreket. Számára semmi sem fáradtság, amit értük tesz. Úgy is mondhatnánk, ő 
a családfő. 

Ha ő maga szűkösebben is él, testvéreit nem hagyja cserben. Ezt a jóságot Gáspár néha 
ki is használja, amint azt Anna húga írja. A szomszédok és ismerősök sincsenek kizárva eb-
ből a hatalmas szeretetből. Szemét lezárva egy pótolhatatlan, jóságos lelket veszítenek el. 

 
A Hargita örök muzsikája 

 
Beke Sándor: Lelkemben muzsikál a Hargita. 

Régi és új versek. 
Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006 

 

Beke Sándor Lelkemben muzsikál a Hargita című kötete áll kezemben. A könyv a szé-
kelyudvarhelyi Székelykapu Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot 2006-ban s a 
költő szülőföldet dicsőítő régi és új verseit tartalmazza Magyari Hunor fotójával, Péter 
Katalin illusztrációival. 

E versekben újra és újra felcsendül a költő szülőföldje iránt érzett mély tisztelete, 
szeretete: 

 

„Az álmodó bérceken 
megsimogatom arany koronádat, 
Hargita, 
Te, az erdélyi havasok királya, 
ünneplő vén őzbak a Kárpátok felett.” 

 (Ima a Hargitán) 
 

A szülőföld megannyi szépsége, csodája az alkotó számára megtartó erő az élet vi-
szontagságai közepette, az a környezet, amelyben énje kitárulkozik, feloldódik. Látva a 
hegyek ormát, az alászálló vízesést mindig új és új energiával töltődik fel (Átalakítás). 

Az Ember a havason című Ilyés Márton emlékére írt alkotásában is a szülőföld áldott 
muzsikája bűvöli el az olvasót. 

„Szülőföldem itt e széles Hargita” — vallja lelkesedéssel, míg a csodálatosan szép forrás 
leírása melegséggel, örömmel árasztja el az olvasót (Gyerekszemmel, Márton bácsi forrása). 
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A kiváló költő úgy érzi, hogy egyenesen a fény felé indul el, midőn szülőföldjének 
dombjaiban, hegyeiben gyönyörködik. 

A negyedik gyertya című költeményében a szülőföld már akkora jelentőséget kap, hogy 
szinte az egész világ közepének tűnik fel az olvasó előtt: 

 

„Isten jön, 
és itt hagyja fiát a Hargitán.” 

 (A negyedik gyertya) 
 

Beke Sándor e drága, szent földet szeretetének millió árjával, zuhatagával és vi-
gasztaló erejével öleli át. E versekben gyakran megelevenedik a történelmi múlt s nem 
utolsó sorban az isteni szeretet, mely Jézus Krisztusban öltött testet: „A csillagokat kér-
deztem: / a Tejútról Csaba királyfi / csillagai intettek nemet” (Papírhajó az óceánon). 

A szülőföld- és vallásszeretet egyaránt felbukkan e gyöngyszemekben, csodálatosan 
egybefonódva, fölülmúlhatatlan kivitelezésben. Versei mintha azt érzékeltetnék, hogy 
Isten csupán a szülőföldön ad igazi áldást, örömet és megnyugvást mindenkinek. Beke 
Sándor hazaszeretetéről, hűségéről nagyon sok mai költő, író példát vehet. 

A kötet egy mély tartalmú, őszinte ars poeticával zárul: 
 

„A világ mulandó. 
Ezért fontos, 
hogy szellemünk ragyogjon, 
mint a csillagok, 
és álljunk egyenesen, 
mint a fenyvesek.” 

 (A mulandóság kátéja) 
Adja Isten, hogy így legyen. Ámen! 

 
Benedek Elek mondáskönyve 

 
Benedek Elek: Szent Anna tava. 

Elek apó mondáiból. 
A kötetet válogatta és gondozta: Beke Sándor. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006 
 
Szent Anna tava címmel látott napvilágot 2006-ban a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó gondozásában Benedek Elek mondáskönyve. Az írásokat válogatta és gondoz-
ta Beke Sándor. Az illusztrációit Péter Katalin készítette. 

Mi őrzi meg az írót? Az írás, a barátok, a könyvek, melyeket maga után hagy? Be-
nedek Elek halála után is fontos szerepet tölt be. Mélyen humanista, tiszta erkölcsű. 
Nem lehet az „iskolás népiesség” vádjával illetni. Ő a múlt század népnemzeti iskolájá-
nak utolsó képviselője. Ő a népoktató és mesemondó Elek apó. Népmesegyűjtése köz-
kinccsé válik. Meséiben nemcsak a székely mesékben, hanem a világ minden tájáról be-
hordott, átdolgozott folklórban is tükrözi az igazság győzelmét a hamisság felett. 

A csodaszarvas regéje Nimród fejedelme és fiai, Hunor és Magyar honfoglaló útját írja 
le. Talán nincs is olyan kisdiák, aki már ne hallotta volna. A mese tovább fonódik és Az 
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Isten kardja című mondából megtudjuk, hogy a két nemzetség kénytelen új hazát keresni. 
Betelepednek Szittyaországba és egy kardot szentelnek Istenüknek, amit elneveznek Is-
ten kardjának. A felszaporodott nemzetség újra más hazát keres. A hun nemzetség óhajt 
vándorolni, a magyar inkább visszafordulna az őshazába. De mi legyen a szent kard sor-
sa? Az ugyanis mindenkié! A táltosok egy világtalan öregre bízzák, hadd penderítse hét-
szer. Szél kapja fel a kardot és nyugatra száll vele. Érdekes módon mondáinkban a hetes 
szám táltos, varázsos. (Hét vezér, hét nap, hét éjjel, hétszeri forgás.) Bendegúz népével, 
a hunokkal elindul a kard nyomán. Később Attila fia veszi át a vezetést. Attila álmot lát, 
amelyet Torda, a legvénebb táltos úgy magyaráz, hogy megtalálja Isten karját és meghó-
dítja a világot. A Duna s Tisza mentén letelepednek. Detre, a vasfejű elűzné őket, de 
csatát veszt. Csodálatos módon Isten kardja megkerül. A regéből kiérződik az akkori 
hun nép hite a csodákban, álmokban és jelekben, cselekedetét ez erősen befolyásolja. 

A hadak útján, melyen Attila járt népével, sok nemzetet legyűrt. Isten kardját fele-
sége, Réka őrzi. Itt már megjelenik egy másik bűvös szám, a három. Három zár alatt őr-
zi a kardot. A varázsos kard csak addig bír erővel, míg nem éri testvér-vér. Attila legki-
sebb fiát szánja királynak. Felesége halálával megoldja a nehézséget, mert Aladáré lenne 
a trón. Itt egy újabb népi hiedelem mutatkozik, a halálból felébresztő csók. Így kerül 
Csaba a hunok élére. Attila újra nősülne, Mikoltot venné feleségül, ám a lagzi utáni éj-
szakán meghal. Megkérdezhetnénk, vajon tényleg önnön vérében pusztult, a népek átkai 
szerint? Hármas koporsóba temették, folyómederben, tanú sem maradt utána. 

Halála után a két testvért egymás ellen uszították. Előkerül Isten kardja és Aladár vé-
rétől foltos lesz. Csaba ráébred súlyos hibájára. Az égből leereszkedő turulmadár eszébe 
juttatja anyja ajándékát, a nyílvesszőt. A kilőtt nyíl segítségével megtalálja a gyógyerejű 
füvet, itt is egy mondaszerű csodatevő fű szerepel, mellyel megmenti a megmaradt hu-
nokat. Az Olt vizébe mártott kard lemossa a bűnt, hogy ne tűnjön szégyenteljes futás-
nak, a székelység háromezer vitéze letelepszik a birodalom határán. Innen származik a 
székelyek földje. A természethez közel élő ember hite nagy a négy elem iránt. Áldoz ne-
kik: a tűznek, a víznek, a levegőnek és a földnek. Nem egy pogány imában a földet 
Földanyánknak nevezik. Ezek lesznek a hírnökök, ha a székely nép bajba kerül. Három-
szor is visszatér Csaba. Sok időre rá újra segítségre szorul a székely nép, de Csaba már 
halott. Az utolsó pillanatban egy éjjel megnyílt az ég és Csaba Isten országából is vissza-
tér, csillagösvényen. Ezért nevezik a székelyek a tejutat „a hadak útjának”. 

A tatár hídja tanú arra, hogy a székely nép asszonya milyen bátran harcol, ha kell, fér-
je oldalán. 

A Réka királyné sírja című mondában újból megjelenik a varázsos hármas szám. 
Bálványosvár magas hegytetőn fekszik. Az ember valóban elhiszi, hogy csakugyan 

tündérek építhették. Birtoklója Apor (Opur) pogány vezér volt, aki hallani sem akart a 
kereszténységről. Fiai már nem tudták megtartani a pogány hitet, ezért a tündérek átka 
miatt romba dőlt. 

Másik szép mondánk, amelyet sokan ismernek, a Szent Anna tóról szól. Két testvér ve-
télkedik egymással. A Büdös-barlang vári testvér hatlovas hintójával dicsekszik testvérének. 
Az öcs megfogadja, hogy neki 12 lovas hintója lesz. Tizenkét gyönyörű jobbágylányt fog be 
hintója elé. A hintó nem mozdul. Ostorával megüti a legszebb lányt, Annát, aki dühében 
megátkozza. A vár elsüllyed a föld alá és víz szökik helyébe. A mese igazsága azt kívánja, 
hogy a lányok ne pusztuljanak el, hattyúvá, majd újra lánnyá váljanak. 
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A mese tovább szövődik és a tó partján levő kápolnába harang kerül. A nép az erdőket, 
patakokat, tavakat megtölti fantasztikus élőlényekkel: törpékkel, manókkal, tündérekkel. Itt a 
gonosz tündérek, akik a tóban laknak, ellopatják a harangot. A szegény pásztorfiút, aki ezt 
végrehajtotta, lelkiismerete nem hagyja nyugton és visszaszerzi a harangot. 

A rossz a mesékben mindig megkapja büntetését, így van ez a Hiripné fiai című mon-
dában is. Domokos és Ábrahám, két rabló várúrfi sok mátkát lop el jegyesétől. Ez így 
nem mehetett tovább. Jelentkeznie kellett két daliának, a Mikó fiúknak, akik nem csak 
visszavették a lányokat, de meg is ölték a gaz úrfikat. Anyjuk mérgében szörnyethal. 

A Csicser-mondában a szeretet erejéről olvashatunk. Csicser vitéz, aki a legmaga-
sabban fekvő várából láthatta a többit, megmentette a rabonbán népet, és uruk életét. 
Ezzel az addig tiltott virágot, a rabonbán úr lányát, kivel kölcsönösen szerették egymást, 
feleségül veheti. 

Ki ravaszsággal akar boldogulni, az a mesében is csak pórul jár. Így járt Rapsonné is, 
mikor az ördöggel alkut kötött. Az utat a vártól ugyan felépítette, de menten le is rom-
bolta az ördög. 

Szent László legendája kissé hasonlít Csaba királyfi mondájához. Itt is sokszor meg-
menekül a nép az ellenséges kunoktól. Csoda is történik, kettéhasad a hegy és megmenti 
a királyt, mindez most már az új Isten, Jézus szavára. Az aranyakat kővé varázsolja, 
megmentve a hazát a betolakodóktól. A hit csodákat tesz. Így Szent László imájára az 
Úr forrást fakaszt, megmentve a magyar népet. A túl nagy vigadalmat nem tűri az Úr, 
főleg a holtak felett. Pestissel sújtja a magyarokat. Újra szerepet kap a csodaerővel bíró 
nyíl, de már nem a pogányok turulmadara, hanem Isten angyala hozza a hírt. 

A tordai tündérvár című mondából megtanulhatja bárki, hogy a hálátlanság és ravasz 
csalás nem vezet jóra. Az igazságnak győznie kell. A nevelőapa jóságával visszaélő le-
gény várastól elpusztul. 

A nép minden hegytetőn elhelyez egy-egy várat. Fantáziájával fel is ruházza és lakót 
is varázsol bele. Így van ez A rózsaheggyel is. Itt egy szép várkisasszony (mert ezek mindig 
szépek) mást szeret, nem azt, akinek szánják. Ezért szerelme, Jenő halála után inkább 
meghal, semmint a gyűlölt gyilkosé legyen. 

A mesebeli tündérek nem mindig jók. A Backavára című mondában ismét olyanok 
tűnnek fel, akik nem tűrik a harangszót. Gonoszul lerombolják a templomokat. A rossz 
cselekedet megkapja méltó büntetését. A várban elapad a forrás. A mező lakóitól nem 
kapnak vizet. Nincs más hátra, távozniuk kell. 

A nép fantáziája minden kőhöz, szirthez sző egy mesét, a Csalatornyát is, egy sudár 
sziklafalat, mondába foglal. A tatárok elől barlangba menekülő székely nép majdnem 
éhen hal. Egy okos vénlány maroknyi lisztből és hamuból hatalmas kenyeret süt. A tatá-
rok látva, hogy odabenn nem éheznek, elkotródnak a barlang szájától. Csala vezér, hogy 
meggyőződjön, felmászik a sziklára. Örömében egyensúlyát veszti s lezuhan. 

Az igazságos Mátyás és a kolozsvári bíró meséjét minden kisdiák ismeri. Sok mese 
fűződik Mátyás király nevéhez, persze nem mind valós. A legtöbbet maga a nép szőtte 
róla, hisz a nép választottja volt. 

Ritka szép monda a két folyó, a Maros és az Olt története. Anyjuk, Tarkő tündér fo-
lyóvá varázsolja őket. A két összeférhetetlen lány külön úton halad a Fekete-tenger felé, 
hol apjukat csak egy pillanatra látják. 
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Minden helységnek megvan a maga vitéze. Keményfalvának is, Lakatos János. Ő is, 
mint dédapja, népét védi, reá mondta a székely nép, hogy a jégpáncélos vitéz. 

Két tündér-testvér, Tartod és Firtos viszálykodik. Tartod a rosszindulatú, ellopta 
testvére várának fundamentum kövét. Rossz cselekedete nem sikerült, mert éjfélkor, 
mikor a kakasok kukorékoltak, leejtette a követ Korond vizébe. Ezt nevezik a „likas 
kő”-nek. A népmesében egy tündérkisasszony és egy szegény legény nem lehetnek egy-
máséi. Tiltott szerelmüknek ára van. Mindketten lezuhannak a szikláról. Firtos lova, mi-
vel táltos, ott marad meredten a szikla falán. Tekintve, hogy tündér lovát varázsos erő-
vel ruházza fel a nép, ő jelzi az időjárást. Ha fehér, meleg lesz. Ha sötét: esni fog (Firtos 
lova). 

Zeta vára című mondában a várúr nem óhajtott új hitre térni. Fia visszatérve a csa-
tából meg akarta téríteni. Apja elkergette, de az apai átok nem fogta meg a fiút, sőt, a 
vár urát két lányával a föld alá temette. Sok kincs veszett oda. Kincskeresők mindig 
akadnak a népmesékben. Szent György napja is vonzza a meséket. A kincshez csak ezen 
a napon lehetett jutni. Zetelakán élő sánta Botházi is állítólag ott vesztette el egyik lábát. 

A székely okoskodás sok helyen ismert. A csavaros észjárás úgyszintén. Így lett a három 
székely testvér falujának furcsa neve „a tied” — mondta az apja — ezért lett a falu neve 
Etéd. Középső fiának azt mondta: erről még szólok ma. Ez lett Szolokma. A legkisebb tü-
relmetlen volt, kérte a jussát „Adj, ha akarsz…” Ebből lett Atyha. 

A Fogarasi-havasokban áll egy furcsa kő. Távolról női alakja van. A nép természete-
sen ehhez is sző egy legendát. Feketehalom várának ifjú ura szerelmes lett Királykő vá-
rának tündér lányába. A tündérlány elutasítja a legény közeledését. Az bánatában meg-
hal. Bosszúból a királyfi anyja lerombolja a tündér várát. Mindhiába űzi, nem éri utol. 
Ezért bűbájos mesterségéhez fordul és a tündért kőbálvánnyá varázsolja, hogy több le-
gény ne pusztuljon utána. 

A könyvben közölt regékben, mondákban megtaláljuk a népünk csodálatos fantá-
ziáját, melyekhez mese fűződik, akár egy kőhöz, akár egy omladékhoz, akár egy folyó-
hoz… Megtalálhatók itt is a varázsos hármas, hatos, hetes, tizenkettes számok, melyek 
— természetesen — mindig az igazság győzelméhez vezetnek. 

 
Sütő András sikaszói fenyőforgácsai 

 
Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. 

Cikkek, naplójegyzetek. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007 

 
Sütő András Sikaszói fenyőforgácsok című kötete a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2007-ben Ablonczy László válogatásában, sajtó 
alá rendezésében. A könyv hét részből áll. 

Az összegyűjtött cikkek és naplójegyzetek átfogják az író életében a nagyobb for-
dulópontokat. Az Arcképvázlatok című fejezetben érdekes köntösbe bújtatja mon-
danivalóját. A különböző időkben élő furcsa embereket ábrázolja, kiknek tulajdonsága 
szinte azonos. A székely, aki B. városában ortodox kántor lesz a kálvinistából, mert fel 
akarja váltani a rongyos gúnyát jóra. A szegénységet megélhetésre. Felsorol több embert 
is, aki hasonlóképpen cselekedett a történelem folyamán, tett örökké, hogy túlélje a rab-
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ságot, amibe került. Volt, akinek sikerült ez az új gúnyába bújás, ez a kötéltánc, melyet 
arra használt, hogy hazáján segítsen. Volt, kinek nem sikerült és kivégezték. 

Balogh Edgár koholt vádak alapján tizenkét évet ült, még jó néhány értelmiségével. 
Rebeka, a felesége kitartott mellette, bár arra biztatták, váljon el. A türelem megterem-
tette a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon első könyvét, mert társai hittek abban, hogy 
visszatér közéjük. 

A keserűszemű festő tulajdonképpen a lelki világot óhajtja ábrázolni, úgy a magáét, 
mint környezetéét. 

A szerző, Bálint Tibor új könyvének bemutatóján kihangsúlyozza, hogy az anyanyelv 
elhagyása nem csak gyökértelenné, de szinte beteggé is tesz. Bemutatja Bajos Andor 
humorát egy színdarab kapcsán, mely tulajdonképpen valóságosan mutatja be a bürok-
rata embereket, akik erővel az ún. Paradicsomba toloncolnának mindenkit, és mindezt a 
boldogság nevében. 

A következő írás amerikai magyarról szól, aki kinn is megpróbált magyar maradni és 
lelket önteni a versekbe. 

Sütő András megható sorokat vet papírra két nagy székely géniuszról, Nagy Imréről 
és Tamási Áronról. A valamikori két barát csekélységen kap hajba, s míg él, nem bocsát 
meg a másiknak, pedig egykor együtt húzták a nagy harangot szülőföldjük megmentésé-
ért. 

A Tűzfelelősök című fejezetben a magyar kultúra zászlaját hordozó íróról ír. Sütő 
Ablonczy Lászlónak a Herder-díj átvétele előtt sokszínűen és megértéssel beszél a mai 
kor vívmányáról, a televízióról. Regényeit, elbeszéléseit színpadra, tévéfilmre is feldol-
gozták, amiről óvatosan nyilatkozik. Szeretné azt, ha a televízió nem szétválasztaná, ha-
nem összehozná a magyarságot. Hogy is volt? című írása visszapillantó a diákkora, ahon-
nan elindult a tűzfelelősség útjára. 

A népélet a lélek univerzuma, melyet Móricz Zsigmond ír le tele szenvedéssel és 
mely úgy tűnik, csak volt, mert felváltotta a kollektivizálás, amellyel nem értett egyet a 
parasztság. 

A temesvári Állami Magyar Színház 25. évfordulója alkalmából csodálatos szavakat 
használ, mellyel Thália embereit tűzfelelősüknek nevezi, mert nem csak az írás marad 
meg, de a szó is lelkeket dönget. 

Szerkesztői kérelemnek eleget téve Sütő leírja azt a tájat, ahol az Advent a Hargitán 
című színdarab lejátszódik. A táj csodálatos szépségeit, sőt veszedelmeit, a mackót, a 
farkasokat, no meg a természeti csapásokat. 

A kenderinges tündérlányok cím alatt Ion Creangă meséit fordítja le. Szebbnél szebb 
képeket ragad ki az íróóriás kincsestárából. 

Új drámájának kapcsán elbeszélget Mikó Ervinnel A szúzai menyegzőről, valamint kö-
zeli és távoli terveiről. 

Kiss Károllyal való beszélgetése által a nép genetikus szelleméről megtudjuk, hogy az 
anyanyelv erős fegyver. Főleg, ha jó kezekbe kerül. Arról is tudomást szerzünk, hogy 
nem lehet erővel asszimilálni a népeket. A világban pont a bábeli sokszínűség az érték. 

A Nyelvi gondokról című fejezetben megtudjuk, hogy a tolerancia az, ami megmenti a 
nyelvi örökséget. Az eszperantó ún. robotnyelv. Lehet, hogy kapocs a népek nyelve kö-
zött, de tökéletesen nem adhatja vissza az ősi nyelvek ízét. 
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A csendháborítóban a székely legényke verses kínlódását írja le, és egyben megjegyezi, 
hogy mindenkinek le kellene írnia egy gondolatát anyanyelvén. Az Újabb kölcsönszavaink 
című írásában siralmasnak tartja a mindennapi beszédben használatos román szavakat a 
magyar helyett, melyeket csak kölcsönvettünk, de általuk nyelvünk romlásba kerül. Hu-
morosan megjegyzi: „Adjuk vissza minél hamarabb, különben mihamar árverezés jöhet 
ránk!” 

Nem csak az író félti a legdrágább kincset, az anyanyelv elvesztését, az édesanyja is 
aggódik érte. A gyermektelenséggel megszűnik egy nemzet anélkül, hogy erővel beol-
vasztanák. 

Jókai alkotásairól úgy ír, mint anyanyelvünk Csodaországáról. 
Harag György ravatalánál visszapillant az együtt töltött időre, munkára. Az írás egy 

gyöngyszem, mely magába foglalja az Auschwitzből kiszabadult zsidó gyerek eltemetett 
gyermekkorát, de a másik pillanatban már dübörög a föld a koporsón, jelezve az út vé-
gét. 

Kacsó Sándor búcsúztatása egy sokat szenvedett, a népért sokat harcolt emberről 
szól, ki megjárta a gyűjtőtábort, mert cikkeiben, írásaiban népe egyenjogúságát kérte, 
követelte. 

Aggodalommal és jogosan beszél arról, hogy mi lesz a sorsa az Erdélyi Magyar Szó-
történeti Tárnak. Ki fogja, vagy kik fogják majd folytatni e csodálatos, monumentális 
munkát, melyet Szabó T. Attila elkezdett, de melyet a Házsongárdi temetőben már be is 
fejezett. 

Csipkerózsika című eszmefuttatásában Sütő vágyódását fejezi ki egy újszerű magyar 
irodalom születése iránt. Azt szeretné, ha a mai életet tükrözné a mai irodalom. A „jegy-
zet” nagy port kavart fel az írói berkekben, apróra boncolgatták — pro és contra — az 
írást. Egy dologban azonban egyet kell érteni Sütővel: a mi irodalmunk, mely nekünk 
szól, rólunk szól, a szent anyanyelvünkön szóljon. Nem azért, mert nacionalisták va-
gyunk, hanem mert gyökereink évszázadosak és ez által irodalmunk is. Ha Európában 
egy egységes nyelvet óhajtanának bevezetni, akkor sem lehetne kihagyni, megvonni en-
nek a népnek — bármilyen kicsi is — az anyanyelvét. Mert ez a kis nép falként őrizte a 
nagy Európát a tatár, török és más hordák ellen. 

Sütő meleg szavakkal emlékezik meg a nála egy emberöltővel idősebb földijéről, 
Barcsay Jenő festőművészről, aki a Mezőségről indult s végül Budapestre került. To-
vábbá Kós Károlyra is, aki megalkotta Kuncz Aladár kőasztalát.  

Hatvanadik születésnapjára egy képzeletbeli riport készült. A kérdésekre a feleletet 
régebbi állításaiból fűzte össze írója, Ablonczy László. Sor kerül új komédiájára, a Vi-
dám sirató egy bolyongó porszemért címűre, melynek nagy sikere volt Erdély-szerte. Ablonczy 
László arra is kíváncsi, miként érzi magát Sütő 60. évesen, hogy látja most a valamikori 
apját és anyját, valamint öreg írótársait. Kiderül, hogy szülei akkor fiatalosabbak voltak, 
mint ő és idős barátai. A mese országába is eljutnak, mivel elhatározza, hogy meséket 
fog írni az unokáknak, megörökítve a csodás sikaszói tájat és környékét, virágait, állatvi-
lágát. 

Hogy mit szeretne a jövőben Sütő? Több jogot a kétmillió magyarnak. Nem csak 
közjogot, de magyar óvodától az egyetemig oktatást, kultúrát, mely összeköti a nemze-
teket, a magyart és románt. Képviseletet a parlamentben, mely a magyarságot szolgálja. 
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Beke Sándor istenes verseiről 
 

Brauch Magda: Téged kereslek. 
Beke Sándor istenes költészete. 

Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, 
Székelyudvarhely, 2007 

 
Dr. Brauch Magda Aradon élő irodalomkritikus, nyelvész, publicista, a Tóth Árpád 

Irodalmi Kör jeles szakmai előadója a közelmúltban Téged kereslek. Beke Sándor istenes köl-
tészete című esszékötetével jelentkezett. A Székely Útkereső Kiadványok és az Erdélyi 
Pegazus Könyvkiadó közös kiadásában napvilágot látott könyv Beke Sándor istenes 
költészetét jellemzi a legapróbb részletekig terjedő tárgyilagossággal, a szerzőre jellemző 
pontossággal. 

A könyv írója a könyv bevezetőjében bemutatja Beke Sándor szerkesztői, könyvki-
adói, irodalomszervezői tevékenységét, majd rátér a költő istenes verseinek ismertetésé-
re. Brauch Magda ír Beke istenhitének az eredetéről, küzdelméről a hitetlensége ellen, 
kemény, áldozatos hitharcairól, Balassival, Adyval való lelki rokonságáról. Szól az írót 
fiatal gyermekkora óta kísérő imaéletről, önzetlen istenkereséséről, az Úr megmagyaráz-
ható és megmagyarázhatatlan ajándékairól, a hálaadásról, a csalódásról, a bizonytalan-
ságról, a gyakran felbukkanó, mégis mindig legyőzött kétségeiről (Megvilágosodás, Ismét fel-
gyújtom a mécsest): 

 

„… felmegyek abba a régi templomtoronyba, 
s a kilátó ablakában 
ismét! 
felgyújtom a mécsest” 

 (Ismét felgyújtom a mécsest). 
 

A kritikus figyelmét nem kerüli el a Dávid 23. zsoltárában festett „halál árnyékának 
völgye”, vagyis az irodalmárban ifjúsága óta szunnyadó halálfélelem, a megsemmisülés-
től való rettegés, az elmúlás pillanata, a jelképesen értendő halál utáni élet (Búcsúzó lélek, 
A szeretetnek nincsen temetője). 

Dr. Brauch Magda Beke Sándor hitbuzgalmi költészetét jellemezve beszél az isteni 
szeretetről, a felülről érkezett apróbb, nagyobb örömökről, s nem utolsó sorban a költé-
szet isteni ajándékáról (Apróbb örömök, Ihlet): 

 

„Isten 
a költő fejére 
tette kezét 
és feltámasztotta 
a szavakat.”  

 (Ihlet) 
 

Felvillantja a költő sokszor számon kérő magatartását is (A szavak vérpadán, Kopjafa), 
nemzetének szószólójává válását (Tüntető magnóliák). 

Végül a szerző Beke írásművészetének egyéni hangját, rapszodikusságát méltatja — 
mely nem mentes a kor bélyegétől —, nagylélegzetű, sodró erejű poémáit és aforizma-
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szerű verseit egyaránt elemezve. Kiemeli Beke Sándor szokatlanul merész szürrealista 
képeit, a leggyakoribb szimbólumait (harang, csillag, galamb, karácsonyfa, mécses, ad-
venti koszorú), majd az alkotó öt legismertebb lírai darabját elemzi nagy precizitással 
(Bűn, Téged kereslek, Ismét felgyújtom a mécsest, Hála, A szeretetnek nincsen temetője). 

 
Tamási Áron „kellő igéi” és megtartó gondolatai 

 
Lőrincz József: Kellő igék, megtartó gondolatok. 

Szentenciák, vallomások Tamási Árontól. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007 

 
Lőrincz József Kellő igék, megtartó gondolatok című kötete az Erdélyi Gondolat Könyv-

kiadó gondozásában jelent meg Székelyudvarhelyen, 2007-ben. A munka alcíme Vallo-
mások Tamási Árontól. 

A szerző Tamási Áron életrajzával kezdi alkotását. A család 11 gyermekéből öt élte 
túl a sok járványt: Ágnes, Anna, Áron, Gáspár és Erzsike. Egy véletlen baleset folytán 
Áron nem folytathatja édesapja gazdálkodó munkáját, ezért Tamási Áron nevű kanonok 
nagybácsi támogatásával tovább tanul. Már az iskolában megszokta azt, hogy másokért 
éljen. A székely nemzete iránt érzett büszkesége arra késztette, hogy a nadrágosok kö-
zött is „székely harisnyába” járjon. 

A „székely nép krónikása” szerencsésen megússza a „világégést”, mivel az a feladat 
vár rá, hogy népének szószólója legyen. A világháború után Kolozsváron érzi, mit is je-
lent idegennek lenni otthon. 

Íróvá válásától a divatosabb i betűs névváltozatot használja, így könyvei Tamási ve-
zetéknéven jelennek meg. Az író vágyódik a sikerre. 1923 és 26 között Gáspár nagy-
bátyja hívására a jobb megélhetés reményében az Egyesült Államokba költözik, de úgy 
megy útnak, hogy egy maroknyi szülőföldet magával visz egy zacskóban. Ez is tükrözi 
szülőföldje iránt érzett mély szeretetét. 

Sikeres íróként tér haza és megkapja a Baumgarten-díjat. Ezen összeg által meg-
őrizheti írói függetlenségét. A Benedek Elek vezette „székely írók”-kal bejárja Erdély te-
lepüléseit. 

1944 után Magyarországra menekült félve attól, hogy igazságtalan per áldozata lesz. 
1957-ben Nagy Imre Kossuth-díjjal tünteti ki. Ő a nagy „otthonkereső”. Örök témája a 
székely falu, a székely humor. Tájnyelv-szépségével, stílusának metaforikus jellegével 
gazdagította a magyar irodalmi nyelvet. Műveiből az igazság, szabadság, jóság és ember-
ség árad. Mindössze 69 évet élt, de halhatatlan lett. 

Tamási Áron magvas gondolatai adományok, szentenciák, tömören megfogalmazott 
életbölcsességek, melyek tanító jelleggel bírnak. Témái: tanító jellegű intelmek, tanácsok, 
politikai szentenciák, filozofikusak és erkölcsi etikusak. 

Tamási szentenciakedve az udvarhelyi gimnáziumban indul útnak. 
A székelyek fő jellemzője az állandó sziporkákkal fűszerezett beszéd, frappáns vá-

laszokkal ugratják egymást. Az író Bethlen Gábor megmaradási hagyományát vitte to-
vább. Szentenciái: közmondásszerűek, megnyilatkozások, létértelmezések, intelmek, val-
lomások, ars poeticák. A szentenciák nyelvezete választékos, egyszerű, világos. Régi, 
népies kifejezéseket használ. 
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Tamási hitvalló, céltudatos író volt. Kulcsszava volt az igazság. 
A bécsi lélekvizsgáló elnöke E. A. Brahm tanár ezt írja róla, a következő megvizsgált 

szöveg alapján, mint grafológus: „A magyar író nem egyszínű, hanem magyar” — az író 
rendszerető, módszeres, hiszi, amit ír. Erős egyéniség, egyedülálló, zárkózott, nehezen be-
folyásolható, kitartása óriási, józanul gondolkodó, tárgyilagos. Akár politikusként, akár ka-
tonaként helytállt volna. Paraszti származása jellemét szilárddá, tisztává teszi. Meggyőző-
dése, hogy a titok, a babona szerves velejárója az életnek. Néha önmagával küzd. 

Tompa László Nagy Imre festőnek írt versében így nyilatkozik Tamási Áronról: 
„Egy sokszor megharapott nép” életérzését fogalmazta meg írásaiban. Őrizni kívánta a 
népi kultúrát és hagyományt. 

Amiként Ábel is hazaköltözött Amerikából, úgy Tamási is hazatalál Farkaslakára. Sír-
ja ma zarándokhely lett. 

Példaképe Mikes Kelemen volt. Hűsége a szülőföldhöz, népéhez apostoli. Hitt a demok-
rácia mindenhatóságában. Ötvözte a buddhizmust, a lélekvándorlás elméletét a panteizmus-
sal. Hitt az igazságban, a jóság erejében: „az író a nemzet lelkiismerete” — vallotta. 

Meggyőződésem, hogy nagy írónk gondolatainak nem árthat az idő vasfoga… 

 
A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében 

 
P. Buzogány Árpád: 

A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében. 
Hagyomány és helyismeret közelképben. 

Székely Útkereső Kiadványok — 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007 

 
P. Buzogány Árpád A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében című kötete az Erdélyi 

Gondolat Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot 2007-ben, Székelyudvarhelyen. 
A könyv bevezetője a Székely Útkereső Kiadványok néven ismertté vált sorozat törté-
nelmi hátterét tartalmazza, felsorolva szerkesztői gárdáját, munkaközösségét, valamint a 
néprajzi, történelmi, kultúrtörténeti, egyházi és irodalmi kiadványok célkitűzéseit. 

A szerző, P. Buzogány Árpád sorra jellemezi néhány mondatban a sorozatban meg-
jelent különféle könyveket. 

Az irodalmi munkák között kiemelkedik Vass László Levente Egyedül az éjszakában 
című, 1991-ben megjelent verseskötete, mely egy fiatalon távozott alkotó lírai vallomá-
sait tartalmazza Hátrahagyott versek alcímmel. 

Más irodalmi jellegű munka Kicsi szamár, nagy szamár címmel P. Buzogány Árpád gyűjtésé-
ben jelent meg és különböző székely anekdotákat, tréfás történeteket foglal magába (1998). 

Gábor Dénes Gondolatok a Székely Himnuszról című kiadványa e csodálatos mű ke-
letkezését, történetét, utóéletét elemzi nagy precizitással (1998). 

Nagy Olga Hamupipőke igazsága avagy Mit tanulhatok a mesétől? című, 1998-ban megjelent 
munkája is tárgyalásra kerül. A szerző már több tanulmányában foglalkozott a népmesével s 
e munkájában is kiemeli, hogy minden mese rengeteg tanulságot tartalmaz. 

Kész Csaba Levente Krokodilok a Küküllőben címmel „kaszálta le és kévékbe kötötte” a 
sok székely viccet, anekdotát, igaz történetet (1998). A szerző megjegyzi, hogy a gyűjtemény 
anyagának egy része már megjelent különböző lapok hasábjain. 
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Lelket melengető alkotás Beke Sándor Jézus, áldd meg Erdély földjét című gyűjteménye, 
mely a magyar nép legszebb himnuszait tartalmazza és 2004-ben látott napvilágot, míg 
Dr. Brauch Magda Téged kereslek című kötete Beke Sándor istenes költészetét elemzi 
megkapó pontossággal, tárgyilagossággal. 

A kiadványok egy másik csoportja történelmi, néprajzi tanulmányok, monográfiák so-
rozata. Külön kiemelendő az Orbán Balázs — korok tükrében című összeállítás. Róth And-
rás Lajos arra vállalkozott, hogy kortársaitól kezdve a késő utódokig nyomon kövesse, 
miként látták a legnagyobb székely, Orbán Balázs munkásságát (1998). Más ehhez hason-
ló munka a P. Buzogány Árpád összeállította és 1998-ban megjelent Csíksomlyó, a Székely-
föld Rómája vagy a Csángók című, ugyanabban az évben megjelent kötet. 

Tankó Gyula Gyimesi csángó népszokások című gyűjteményéről is megkapóan ír a szerző, P. 
Buzogány Árpád. A kiadvány elénk tárja a csángók különféle szokásait, gyermekjátékait, báli 
mulatságait, karácsonyi regöléseit, zenéit, táncait (1998). 

Ráduly János az ősi népi kultúrára tekint vissza a Nemzeti kincsünk: a rovásírás (1998) 
című tanulmányában.  

Barabás László néprajzi munkája a Karácsonytól Pünkösdig címmel marosszéki nép-
szokásokat tartalmaz. Az író anyagát tanári és újságírói pályafutása alatt gyűjtötte össze. 

István Lajos Babonás népi gyógyítások Korondon című gyűjtése néhány olyan gyógymódot 
tartalmaz, melynek mágikus-babonás része is van (1999). 

Gálfalvi Gábor Székelykeresztúr környéki lakodalmi népköltészet című gyűjteménye 2000-
ben látott napvilágot. A szerző, Gálfalvi Gábor anyagával a budapesti Néprajzi Múzeum 
által meghirdetett gyűjtőpályázaton negyedik díjat szerzett. 

P. Buzogány Árpád Volt szeretőm tizenhárom címmel kőrispataki népdalokat gyűjtött 
össze. A dalok téma szerinti csoportosítása jelzi a falu aktív dalkincsének gazdagságát, 
hisz katona- és bordal, szerelmi, tréfás és panaszdal egyaránt bekerült a válogatásba. 

Kisgyörgy Imre Kopjafák — régen és ma című tanulmánya is rendkívül érdekfeszítő. A szerző 
foglalkozik a szó és a kopja, mint harci eszköz eredetével, kitér a magyar nép halottkultuszára, 
hisz ez szolgál magyarázatul arra, hogy sírjelként is hasznossá vált (2001). Kovács Piroska 
Örökségünk: a székelykapu című rendkívül értékes munkája 2003-ban látott napvilágot. 

Bán Anna Erdély és a székely székek címerei című 2005-ös kiadású mű is kimerítő tanulmánykötet. 
1991 és 2006 között összesen 20 kötet jelent meg a Székely Útkereső Kiadványok 

sorozatban. 

 
Egy magyar kalandor története 

 
Csire Gabriella: Egy magyar kalandor ifjúsága. 

Gvadányi József Rontó Pál című elbeszélő költeménye nyomán 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008 

 
Csire Gabriella Marosújváron született 1938. április 21-én. Kolozsváron érettségizett, 

majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett oklevelet. Újságírói tevékenysége mellett karco-
latokat, novellákat, szabadverseket, meséket, mesejátékokat közölt lapokban, antológiákban. 

1990-től a Román Írószövetség tagja. Önálló kötetei 1969 óta látnak nyomdafesté-
ket. Főbb munkái: Turpi meséi (1971), Álomhajó (1980), Kaktusztövis (1991), Áprilisi tréfa 
(1996), Az aranyhal palotája (2004) stb. 
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Csire Gabriella Egy magyar kalandor ifjúsága című alkotásában óhajtja „megmenteni” Gvadányi 
József Rontó Pál kalandor történetét. Ezért a szerző az elbeszélő költeményt prózába sűríti. 

A Szamárfogat című meséjében a kalandor születését romantikus és mégis egyszerű, 
humoros szöveggel írja. Ez a szöveg oly kedves, közvetlen, hogy minden korosztály 
megérti. Palika huncut, édességkedvelő, aki nem rajong az ábécéskönyvért. Ravasz ész-
járásával megpróbál kibújni a felelősségre vonás alól. Ártatlan képpel hazudik, hogy ne 
bántsák. A vak koldushoz, Péterhez kerül, aki még az ő eszén is túljár. Kéregetnek, de ő 
csak száraz kenyeret kap. Értelme nem hagyja el és a faluszéli zsombéknak tolja a kocsit. 
A mese végén a zsarnok koldus megtanulja a leckét. Ez a lecke Pali számára is eredmé-
nyes. Anyja jól helybenhagyja, ezzel az író az anyai szeretet nevelő erejét tükrözi. 

A pecsétes levélben Rontó Pál semmit sem változik. A író egyszerű szavakkal ábrázolja a 
haszontalan gyereket, aki megtalálja, mint zsák a foltját, Antalt. Antal már ravaszabb, saját 
apja üzletéből lop, hogy legyen mit elkockáznia. Arra is képes, hogy apja írását hamisítva 
nagy összeget vegyen fel. Itt az író tulajdonképpen a rossz barátot állítja elénk, akire a la-
bilis jellemű Páll hallgat. Persze, mint minden mesében, a turpisság kiderül, és amiként 
szokott, a rossz elnyeri büntetését. 

A Lókötőkben szülei látván Pali szomorú hangulatát, félreértve jó színi tehetségét, 
újból iskolába adják. Azonban, mint mondani szokás, kutyából nem lesz szalonna, Pali-
ból sem rendes diák. A tanulás ment ugyan, de a szeme a lányokra tapadt. Mielőtt kitet-
ték volna az iskolából, maga távozott, mert bár komisz volt, nem tűrte volna el a meg-
vesszőzést. Csikósnak állt. Itt az író alapos ismerete tükrözi az akkori kort, amikor a 
csikósok el-elkötöttek egy-egy idegen ménes lovat. Túladva azon szép összeget kerestek. 
Rontó Pál viszont nem egy mindennapi ésszel rendelkező ember, aki hamar felfogta: ez 
csak bitófához vezethet és „elszelelt”. Itt már az óvatos Rontó Pál mutatkozik. 

A sarkanytyús huszárban akár a mesékben Pali katonának áll. Vére lángol és bizony 
sok legényt félrevezet szilaj jókedvével, ezzel több legényt verbuvál. 

Huszárként találkozik Antal barátjával, aki apja nyomdokaiba lépve becsületes ke-
reskedő lett. Már úgy tűnik, jó útra tér, úgy meghatja barátjának ajándéka. 

A Pali a csatában című mesében ugyanazzal a könnyelmű legénnyel találkozunk, aki 
megszokta a lopást. Esze gyors és hamar észreveszi, hogy a csatában a lényeg a rablás, 
fosztogatás. Neki is sikerül kis vagyont szereznie. Már újra azt hinnénk, jó útra tér, mi-
kor pajtására, Antalra gondol. Antal sajnos meghal és ez újra a romlás felé sodorja. A 
lejtőn nincs megállás. Miután minden vagyonkáját eljátssza, a csaló kockázókkal éhezik. 
Rablásra kényszerül, de elfogják. Vesszőfutásra ítélik. Vére bosszúállásra buzdítja és az 
első alkalommal átáll az ellenséghez. 

A befejező részben, A kisasszony bokrétájában kiderül, hogy a hazaárulás nem marad 
büntetés nélkül. Pali fogságba kerül és kötél várja. 

A szilaj legény lelke összetörik. Tisztában van azzal, milyen gazságokat követett el és 
érzi, nincs, aki felmentse bűnei alól. 

Az idős pap megsajnálja az ifjút és lelket szeretne önteni bele, mert észrevette meg-
bánását. Mint ahogy a mesékben lenni szokás, a felmenő levél megérkezik, Pali megme-
nekül. Itt, mint a tündérmesékben, az égi jel beigazolódik. A kard a kisded szíve fölött 
igazat jelzett. Szerencsés csillagzat alatt született. Rontó Pál becsületes emberré válik. 

Az írónő teletűzdeli meséjét régi magyar szavakkal, amelyeket sok mai gyermek már nem is-
mer, főleg városon. Ezzel szókincsüket gyarapítja. Itt is, mint a mesékben, a rossz jóra fordul. 
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Mint az életben, kell hozzá egy nehéz, kilátástalan helyzet, amelynek mint egy alagútnak a 
végén felcsillanjon a fény. A történet minden korosztály számára élvezhető. 

A kötet a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában látott nap-
világot 2008-ban. Szerkesztő Beke Sándor, grafikus Felszegi Stefánia. 

 
Álom a Titanicon 

 
Beke Sándor: Álom a Titanicon. 

Elbeszélő költemény. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008 

 
Beke Sándor Álom a Titanicon című elbeszélő költeménye a székelyudvarhelyi Erdélyi 

Gondolat Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot 2007-ben. A könyv Csire Gabri-
ella ajánlásával kezdődik. Az írónő szeretettel ajánlja az olvasó figyelmébe a szerelmes 
pár tragikus történetét felelevenítő művet. A poéma egy hajótörést tár elénk, az egyik 
túlélő szemével láttatva az eseményeket. A hajó nem más, mint az 1912-ben elsüllyedt 
óceánhajó, a Titanic. 

Megható már a könyv elején az Úr oltalmát kérő imádság, mely a halálra készülődő 
emberek szájából hangzik el: 

 
„ — Gondviselőm, 
ki e világra teremtettél, 
köszönöm Neked, 
hogy megmutattad: 
a Titanicnál is nagyobb vagy, 
és megértetted velünk, 
milyen törpe és megátalkodott 

az önelégültség csapdájában 
vergődő ember, 
míg sorsa kisiklik 
a hit vágányából, 
vagy ha gonoszságában 
egyedül marad.” 

 
Megrázó az élettől való örök búcsú, ahogyan egymás kezét utoljára megfogják, ahogy 

elbúcsúznak a hajótisztek s a csillagos ég alatt készülődnek a „megsemmisítő örök pihe-
nésre”. De párhuzamosan megjelennek a faoszlopokat zokogva ölelő életben maradtak. 
A tragédia középpontja is az élet és halál nagy ellentétén alapszik, egy szerelmes pár el-
válik egymástól, egyikük meghal, másikuk életben marad. Az alkotás könnyeket csal 
szemünkbe, megrendítő sorai Eugen Jebeleanu A mosolygó Hiroshima című elbeszélő köl-
teményére emlékeztetnek, mely a város elpusztítását hozza megrázó költői képekben 
olvasóközelbe. 

A szerelmes gyászában már a könnytelenségig is eljut. „Már nem tudok sírni, sze-
relmem” — vallja végigborzongva a nagy fájdalomtól. Szerencsétlen körülmények közt 
eltávozott kedvesét követni kezdi a holttestek között, felelevenítve a régi, szép, felelhe-
tetlen emlékeket. 

Úgy tűnik, a szerelem legyőzte még a halál szörnyűségét is, hisz az életben maradt kedvest 
hadseregként rohanják meg a közelmúlt emlékei. Ezért követi, mint napot a bolygók, mint lé-
legzetet a következő lélegzet, mint elmúlt történetet az emlékezet: „követlek, / mint állhatatos 
zenekar / a süllyedő Titanicot, / követlek, / mint bűnt a bűntudat, / mint Gondviselőt a hit, / 
mint igaz történetet a kétkedés...” 
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A szerelmes egyre erőteljesebben ábrázolódik ki a sodró erejű versben, ahogy sír-
boltjában lágy hullámok dédelgetik álomba szenderült arcát. A költő csodálatos módon 
szépíti meg a halál gondolatát: 

 

„Ágyam az óceán vize,  
párnám a hullám, 
álmodj tovább, kedvesem, 
itt vagyok már, 
vágyam hozott tehozzád...” 

 

Az elmúlás eufemizmusokkal telítetten jelentkezik: a távozó útját tengeri csillagok kí-
sérték, vízi nimfák köszöntötték, a hajó ablakai kigyúltak. 

 

„A cikázó halak birodalmában 
égő testemhez szorítlak, 
boldog vagyok, 
hogy veled lehetek, 
nem tudok élni nélküled!” 

 

Lenn az óceán mélyén a költő csodálatos világot teremt. Az idegen szépség bámu-
latos hona az, csillogó tengeri város, harag és hiúság nélküli, ahol a gazdagok szeretnek, 
s a szegények is gazdagok. Az idealizált világ mellett azonban feltűnik a haláltánc. 

Később az óriáshajó fedélzete tengeri színpaddá változik, felcsendül az óceán szív-
hez szóló szimfóniája, majd a meghalt kedves a mézédes szerelem himnuszát ajándé-
kozza annak, akit a legjobban szeretett. A kevély arisztokraták együtt imádkoznak vétke-
ik megbocsátásáért, a Titanic hárfa-húrjait ezüst cipellős néreiszek pengetik s a dallamos 
félhangok elárasztják az Atlanti-óceánt. A szakácsok ünnepi vacsorát főznek, a cukrá-
szok sütnek, a kártyaasztaloknál a nyakékek ragyognak a dámákon. A grófnő s a gyártu-
lajdonos inasokkal beszélget, az imateremben teológus prédikál, a zenetanár kottából 
énekel a cselédlányoknak, a segédorvos fedélközi szolgákat vizsgál, az előkelő feleségek 
jól fésült kutyákkal sétálnak, az író s a festő a művészet diadaláról beszél. S ha össze is 
húzódik a rivaldafényben a történet függönye, a szerelmest akkor sem lehet elválasztani 
meghalt kedvesétől, hisz szerelmük által mindörökké egybeforrtak. 

Az egész alkotást beragyogja egy valódi, élő nosztalgia. A szerelem örök, a két te-
remtmény elszakíthatatlan. Az egész poémát egy mély álom lengi körül. Álom volt földi 
szerelmük, hisz rövid ideig tartott, álom volt a halál, mert az eltávozott kedves az élet-
ben maradt emlékezetében tovább él. 

Az álmokon túl azonban az elbeszélő költemény után jegyzeteket olvashatunk, mely 
az elsüllyedt Titanic történetének részleteit tárja elénk, melyet a szerző vallomása követ. 
A könyv a költő életrajzi adataival zárul. 

És állítom: nem bánja meg az, aki a két szerelmes álom-életében részesül. 

 

 


