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ÚtkeresőbenÚtkeresőbenÚtkeresőbenÚtkeresőben    
 

Ha csak pár százan vagy pár ezren lennénk, akkor is helyünk lenne ezen a föl-
dön, Erdélyben. Tény, hogy itt vagyunk, s ha megfogyatkozva is, de tömbben, 
melyen nem tudott változtatni sem évszázadok vihara, se emberek eltorzult hata-
lom- és dicsvágya. Tényként vagyunk itt, s érezzük minden ízünkben hovatartozá-
sunkat. Kötődünk fizikailag e földhöz, kötődünk szellemileg, lelkileg az 
összmagyarsághoz. S csak annyiban vagyunk székelyek, amennyiben ez erkölcsi 
és lelki tartást jelent, amennyiben történelmi ragaszkodást feltételez nagyszerű tá-
jainkhoz, nagynevű elődeinkhez. Nem tudom megtenni, hogy ne idézzem az Er-
dély öröksége sorozatban megjelent, Tündérország című kötet előtanulmányának 
szerzőjét, Ravasz Lászlót, az erdélyi szellemről: „A táj és a nép összefüggésében 
valami olyan titokzatosság rejtőzködik, mint a szerelemben, a társkeresésben. A 
tájak sokszor századokig várnak s nem akad olyan nép, amelyik meglakja őket. 
Akik jönnek, tovább mennek vagy elsodorja őket az élet nagy forgataga. A népek 
is vándorolnak, nyugtalanul keresnek egy helyet, amely fészkük, hazájuk legyen. 
Sokáig nem találják meg s ezért mennek mindig tovább. De ha egyszer megtalálja 
egy nép azt a tájat, melyet egy örök végzés jelölt ki számára: összeforrnak s meg-
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kezdődik egymás sorsának kölcsönös meghatározása. A táj dolgozik az emberen, 
az ember a tájon.” 

Ha lapunkban meg is fogalmazódtak olyan jelzők, mint „máktermészetű ma-
gyar”, „vándorszékely”, mellettük olyanok is napvilágot láttak, mint helytállás, ki-
tartás, útkeresés. 

A mi útkeresésünk nem jelenti másoknak úttól való megfosztását. Tág a „had-
színtér”, több felől vezet ide út, s amint a párhuzamos egyenesek, melyek a távol-
ban találkoznak, útjaink is találkoznak... csak a távolságot szeretnénk csökkenteni. Ez 
a magyarság kebelében magyar-székely mesebeli régiséggel rója az általa már rég 
kitaposott utat, s új csapások vágásától sem idegenkedik. De bármilyen messze is 
vigye a lába, bármilyen beilleszkedő ferdítéssel is írja, használja a nevét, mindig 
megmarad annak, ami volt: „ősmagyar székely”-nek vagy „székelymagyar”-nak. 
Ahogy tetszik. Lelki atavizmus ez, mely generációk múlásával is felüti a fejét. Ha 
túl messze is vándorolt, ahonnan nem mindig van visszatérés, híre, műve, annak 
szellemisége mind visszahat ránk. Hadd ne soroljak példákat. Egy középiskolás is 
kapásból mondaná őket. S ne csak a nagyokra gondoljunk, hanem azokra a névte-
lenekre is, akiknek szellemi vagy fizikai munkája, valamilyen formában, messze 
idegenben tárgyiasult. 

Az utat keressük, s nemcsak a nagyvilágban — minden látszat ellenére —, ha-
nem főleg itthon. Megmaradásunk útjait keressük s ez nem lehetséges önfelméré-
sünk, önmegmérettetésünk nélkül. A vitatkozom magammal, vitatkozunk ma-
gunkkal jelenség ma már mindennapos. Nem egységet bomlasztó vita ez, csak a 
sokszínűség — divatos szóval a pluralizmus — jele. S hogy a különböző vetületű 
szellemi, politikai, erkölcsi összecsapások során a mag közé vegyül be ocsú is... hát 
Istenem, a nagy Értékrendező rostája úgyis kiszitálja belőle azt, s marad az, ami 
maradt is mindig, az egyetemesen és sajátosan is érvényes érték, a Jó. A Jó pedig 
előbb-utóbb mindig révbe ér. 

Történelmi entitásunk megkérdőjelezhetetlen. Kétség nem fér hozzá. Útkeresé-
sünk azon szálaknak keresése, amelyek révén önerősítést kapunk, meggyőződünk 
saját igazunkról, anélkül, hogy ezáltal kisemmiznénk másokat, felismerjük hibáin-
kat, s ezek révén még jobban megismerjük önmagunkat. Ezen a téren akad fela-
datunk bőven, hiszen ezáltal szorosabbá válhatnak nagy nemzettestünkkel össze-
kapcsoló kötelékeink. 

Újból csak Ravasz Lászlót idézem, aki az erdélyi életszabályról így vélekedik: 
„Ha egyszer politikai és katonai hatalommal egy kis nemzet naggyá nem teheti 
önmagát, világos dolog, hogy belső kérdéseink megoldására is ez a szabály: nem 
erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által... »Non est volentis neque 
currentis, sed miserentis est Dei«”. 

 
1992. III. évf., 1–2–3. szám 
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Makkai Sándor 
 

A születA születA születA született nagyságett nagyságett nagyságett nagyság    
 

Bevezető sorok egy Bethlen Gábor tanulmányhoz 
 

Bethlen Gábor tizenhárom éves korában árvaságra és teljes szegénységre jut. Anyai 
nagybátyja, akihez özvegy édesanyja viszi, egészen elhanyagolja szellemi nevelését. A feje-
delmi udvarba vetődve, gyermek-lelkét a Báthory Zsigmond udvarának minden cselszö-
vénye, szeszélyes és kockázatos politikájának zivataros fordulatai rohanják és terhelik meg. 
1602-ben már a harcmezőn van s mindjárt bujdosásba követi urát, Székely Mózest. Hu-
szonhárom éves korában ő a vezére a Vaskapunál, Szászvárosnál, Gyulafehérvárnál folyó 
diadalmas harcnak, de a fejedelem csatavesztése és eleste után újra menekül s egy évnél 
tovább bujdosik török földön, mint a menekülők csapatának lelke és irányítója. Bocskay 
fejedelemségének ő a kovásza, szabadságharcának erdélyi mezején vezére és jobbkeze. 
Bocskay halála után Báthory Gábor fejedelemségét ő viszi végbe. E zsarnok mellett öt 
rettenetes esztendő megalázó és csaknem elviselhetetlen szenvedéseit hordozza el. Min-
denét elveszítve, ismét bujdosóvá lesz. Majd megint négy éven keresztül viaskodik fejede-
lemségének elismertetéséért a legvadabb és legméltatlanabb hajsza közepette. Háromszori 
hosszú és emésztő hadjáratban olyan vállalkozást visz végbe, mely testét-lelkét az össze-
roskadásig gyötri és zúzza meg. Csak 1623 végéig negyvennégy csatában vesz részt és igen 
sokszor forgott életveszélyben. Fejedelmi élete szakadatlan munka, naponként órák-
hosszat saját kezűleg levelezik s csak fennmaradt leveleinek száma több ezernél. Napjai 
folytonos diplomáciai tárgyalásokban telnek el s a magány utolsó pillanatait is betölti a fan-
tasztikumig szárnyaló politikai tervezgetés, melynek szálai egész Európát körülfonják. 
Mindemellett folytonosan építkezett, ráért a szentírást huszonhatszor végigolvasni, néme-
tül tanulni, családja nevelését irányítani, kultúrát alapozni, egyházát fölvirágoztatni, had-
ügyet, pénzügyet, kereskedelmet teljesen a maga gondolatai alapján irányítani s 
mindezenközben fejedelmileg élni. 

E tények folyamatában valósult meg Bethlen Gábor erdélyi magyar impériuma, az egész 
Európában számottevő kulturális, gazdasági és hadi tényező, egy békés, gazdag és erős or-
szág előzmények után, amelynek ismerete alapján nyugodtan mondható, hogy Bethlen Gá-
bor Erdélye a semmiből lett, egyetlen embernek teremtő géniuszából születve meg. Ezt a 
történelmi teljesítményt alig lehet a fentebb érintett tények puszta felsorolásából megérteni 
és méltányolni. Ismerni kell azokat a külső-belső ellenséges hatalmakat, melyekkel Bethlen 
Gábor születésétől haláláig szinte szünet nélkül, élet-halálra viaskodott s ezzel szemben az 
életerőnek azt a lankadatlan és kifogyhatatlan sugárzását, mely a megpróbáltatás és megter-
helés roppant súlya alatt alkotott és győzedelmeskedett. S végre számba kell venni azt, hogy 
Bethlen Gábor csupán 49 évet élt. Ha mindezeket ismerjük és számba vesszük, csodálnunk 
kell azt, hogy 49 esztendő, emberi mérték szerint is nagyon rövid ideje alatt ilyen nagyszabá-
sú élet tudott kibontakozni — de azt is, hogy emberi szervezet 49 évig ki tudta bírni a testi és 
lelki megpróbáltatások ekkora súlyát. 



54 Székely Útkereső Antológia 
  

Ez a jelenség: az emberi életerő rendkívüli megnyilatkozása, amely Bethlen 
Gábor személyiségére nézve elsődleges s egész életéhez a megértés elemi kulcsát 
adja. Aki Bethlen Gábort meg akarja érteni és magyarázni, az semmiképpen nem 
térhet ki a fizikai és lelki ember törhetetlen életerejének alapténye elől, amely az 
egész Bethlen-probléma adott centruma. A testi és lelki energiák roppant nagy-
sága, amely ebből a fejedelmi emberből kisugárzik, magától értetődő fényt vet 
egész történetére és természetes módon világítja meg az érthetetlennek és homá-
lyosnak talált vonásokat jellemében is. 

A rendkívüli életerő, mely Bethlen Gábor személyiségének sajátja, annál inkább bámu-
latra méltó, mert öntudatos és fegyelmezett. Viszont ez az oka annak, hogy nem egyszerre 
feltűnő jelenség s talán ezért is kerülte el a történetírók figyelmét, akik ezt az alaptényt mel-
lőzve, vagy kellően méltányolva, magyarázatukat külsőlegesebb, mellékesebb vonásokra 
építették. Bethlen életereje — bár saját bevallása szerint hamar haragvó, indulatos ember 
volt is —, sohasem féktelen, nem háborgott, lángolt, bömbölt, mint a Báthory  Gábor 
magát és mást pusztító életvihara; de ennek a bethleni életenergiának igazi, roppant nagy-
ságát éppen a törhetetlensége, a számtalan csalódás és gátlás dacára is lankadatlan 
frissessége, elfogyhatatlan türelme és kitartó egyenletessége méri. 

Ilyen életerőnek megszemélyesítőjéről csak egyet mondhatunk. Azt, hogy „nagy”. 
Egyelőre nem is értékítéletül, hanem inkább csak a „jelenség” mivoltának megha-
tározására, mintegy „természeti” értelemben kell ezt az egyetlen jelzőt alkalmaznunk reá. 
Bethlen Gábor személyiségének és történetének kulcsa, magyarázója a nagyság. Az em-
beri életnek és történelemnek ritka jelensége ez: az eredeti, töretlen, hatalmas életerő, a 
„született nagyság”, amely más életek nevelésére és vezetésére adatott. Ez a nagyság 
magában hordja magyarázatát, mint minden erő. Önmagában hordozott titka és értelme 
egyszerűen az, hogy van és lenni akar. A kibontakozás, a maga hatalmas állítása, az 
érvényesülés legbensőbb lényege és törvénye. Ami lesz belőle, amit végbevisz: saját 
magának megvalósítása alkotásaiban, legyen az politikum, vagy műalkotás. Ezért először 
is önmagából kell megérteni mivoltát és történetét. A nagy életerő természetében kell 
keresni céljait és eszközeit s csak mint második tényezőt szabad és lehet figyelembe 
venni azt, ami nem ő: korát, helyzetét, a neki adott környezetet, viszonyokat, kereteket 
és embereket. 

Ez az életerő bárhol, bármiféle korban és környezetben döntő, nagy valóság s min-
dig és mindenütt a saját természetének megfelelően nyilvánul és hat: ez az a tény, amivel 
a Bethlenre vonatkozó történetírás nem számolt kellő mértékben, amikor személyiségét 
a XVII. századbeli Európa ismeretéből, a XVII. századbeli Erdély képéből, vagy a 
XVII. századbeli ember típusából akarta megmagyarázni. A természeti és emberi miliő 
színezheti, korlátozhatja a született nagyság pályáját, de nem magyarázhatja meg és nem 
döntheti el. A XVII. század Európája, Erdélye, embere nem rakhatta össze Bethlen 
Gábort a maga atomjaiból; Bethlen Gábor az, aki a XVII. század Európájának, Erdé-
lyének és emberének képébe, történetébe beleszőtte a maga sajátosságát és ezzel, mint 
alkotó tényező, belefolyt annak alakulásába. 

Ha a történetírás kellően méltányolta volna Bethlen Gábor eredeti, született 
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nagyságát, ha ezt a nagyságot nem szerénykedte, vagy nem titkolta volna el, ha az 
egész magyar nemzet történetét tekintve, nem lökte volna ezt a nagy jelenséget 
és tényezőt a perifériára, ha az önmagában adott és önmagáért való, bár termé-
szetesen másoknak szánt és küldött rendkívüli életnagyságot, mint alaptényt, 
nem becsülte volna le és nem mellőzte volna el, semmivé lett volna a legtöbb 
„rejtély” s ezzel együtt a gyanúsítás és vád is, amely Bethlen Gábort érte. 

Akkor az az „önzés”, amely a Bethlenre sziszegő vádak közt szinte dogma-
ként sötétlik, nemzeti történetünk egyik legnagyobb értékeként ragyogott volna 
föl azokban a vigasztalan sötétségekben, melyek mindmáig reánk zúdultak, s 
amely önzésben csak az az egy sajnálatos és talán helyrehozhatatlanul szomorú, 
hogy nem válhatott egész terjedelmében valóra. 

Mert az, hogy Bethlen önző és hiú zsarnok volt: nagyratörő, hatalmat és di-
csőséget hajhászó; kíméletlen, fösvény, magának szerző és foglaló: pusztán egyes 
adatok fényében igaz lehet, a kortárs uralkodókkal való összehasonlításban 
menthető is — a kor általános embernívóját nézve, szinte természetes is —, de a 
nagy életerő uralkodó fényében szemlélve, nem igaz, nem szorul mentségre s 
nem a kor látószöge szerinti természetessége magyarázza. 

Bethlen Gáborban a halálra ítélt magyar nemzet életösztöne testesült meg s 
ömlött a teremtő géniusz életerejének öntudatos és fegyelmezett medrébe; nagy-
sága „egész nemzetet hordozott” s „önzése” a magyarság létjogának hatalmas 
fellebbezése a világtörténelem ítélőszékéhez. 

A modern történetírás tudományos és szkeptikus latolgatásai kérdésbe teszik, 
hogy vajon volt-e joga Bethlennek és helyes volt-e tőle szembeszállni „a törvé-
nyes magyar királlyal” (azzal a Habsburg-uralkodóval, akinek világhatalmi tervei-
ben a magyar nemzet alkotmánya semmiséggé foszlott) — a magyar nemzet 
életösztöne azonban tiltakozva vágott Bethlen hatalmas karjával a „törvényes” 
király törvénytipró trónja felé; — a modern történetírás talán vakmerőségnek íté-
li, hogy egy erdélyi köznemes magyar királyságról mert ábrándozni — de a ma-
gyar nemzet életösztöne önmagát koronázta volna meg benne, hogy maga legyen 
a saját sorsának ura; a modern történetírás azt kezdi hirdetni, hogy Bethlen való-
ságos impériumot alkotván Erdélyből, kettészakította a magyarságot és így meg-
gyengítette azt; — a magyar nemzet elnyomott életösztöne azonban azt kiáltja, 
hogy a magyarság szétszakításáért azok is felelősök, akik egykor magyar létükre 
megakadályozták Bethlen magyar impériumának megvalósulását. 

A modern tudományos történetírás nagy apparátussal dolgozik; ítéleteit nagy 
körültekintéssel és mérséklettel, az objektivitás hűvös előkelőségével állapítja 
meg. A kortárs nem volt tudós és eszközeiben nem volt modern, de a magyar 
nemzet életösztöne sírt fel belőle, mikor a halott Fejedelem fölött ki merte mon-
dani, hogy meghalt ez a nagy fejedelem, kinél különb magyar Szent Istvánon és 
Mátyáson kívül nem volt s nem is remélhető. 

 
1990. I. évf., 6. szám 
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Petőfi Sándor 
 

A székelyekA székelyekA székelyekA székelyek    
 

Nem mondom én: előre székelyek! 
Előre mentek úgyis, hős fiúk; 
Ottan kiván harcolni mindegyik, 
Hol a csata a legrémesebben zúg. 
Csak nem fajult el még a székely vér! 
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér. 
 
Ugy mennek a halál elébe ők, 
Amint más ember menyegzőre mén; 
Virágokat tűznek kalapjaik 
Mellé, s dalolnak a harc mezején. 
Csak nem fajult el még a székely vér! 
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér. 
 
Ki merne nékik ellenállani? 
Ily bátorságot szívében ki hord? 
Mennek, röpűlnek, mint a szél, s üzik 
Az ellenséget, mint a szél a port! 
Csak nem fajult el még a székely vér! 
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér. 
 
1990. I. évf., 1. szám 

 
Benedek Elek 

 

Becsüld a népet!Becsüld a népet!Becsüld a népet!Becsüld a népet!    
 

— Elek fiamnak — 
 
Dolgos népet ha látsz a réten, 
Köszöntsed őt, köszöntsed szépen. 
Bár ócska, foltos a ruhája, 
Kincseket ér az ő munkája — 
Becsüld a népet! 
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Neked pihenés a meleg nyár. 
Te alszol s ő munkába kezd már. 
Peng a kasza már virradatkor, 
A legszebb álmot alszod te akkor — 
Becsüld a népet! 
 
Hej, mit művel kérges tenyérrel! 
Ellát téged puha kenyérrel. 
Még éjjel is hordja, mit nappal 
Összegereblyélt — le a kalappal! 
Becsüld a népet! 
 
Ne irtózz a kérges tenyértül, 
Fogd meg bátran, tétova nélkül. 
A kéz, amely vért verejtékez, 
Szebb, mint amely aranytól ékes — 
Becsüld a népet! 
 
Óh, ez a kéz! Áldott egy kéz ez, 
Ma itt, holnap tán harcban vérez; 
Arany kalászt vág ma kaszája, 
S embert, ha vészben szent hazája — 
Becsüld a népet! 
 
Szeressed őt, véremből vér, te! 
Ne feledd: honnét eredtél te; 
Hogy vagy te is a sarjadéka, 
Dolgos, harcos nép maradéka — 
Becsüld a népet! 
 
1999. X. évf., 1–2–3–4. szám 

 
Reményik Sándor 

 

A legszebb szóA legszebb szóA legszebb szóA legszebb szó    
 
Testvér, testvérem: ez a legszebb szó a világon.  
Ha jól nem tudtam volna régesrég, 
Most megtanulhattam a betegágyon.  
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Testvér, testvérem: 
Ez a legszebb szó a világon.  
Ahogy kitágul ősi jelentése 
És túlnő lassan véren és családon — 
De visszatér mint gazdag bujdosó,  
Lélekkel hintve meg 
S szentelve meg, mi vérszerint való.  
 
Testvér, testvérem: 
Ez a legszebb szó a világon.  
Mikor így szólhatok valakihez, 
S nem a lapos, hűvös szóval: barátom — 
Az nekem békességem s boldogságom.  
 
Testvér, testvérem: 
Ez a legszebb szó a világon.  
Harmat a réten, 
Illat a virágon, 
Barackvirágszín sejtelem a tájon, 
Hogy fakad még rügy minden száraz ágon.  
 
Testvériség: 
Nincs szebb szó a világon. 
A szabadság s az egyenlőség álma  
Elbukott sodró időn, ezer gáton,  
A bebizonyult Lehetetlenségen 
S a vérrel mocskolt, őrült akaráson.  
A forradalom örökségeképpen 
A Háromságból lobogó fehéren  
Egyedül a testvériség maradt  
Omló világok romjai alatt.  
 
Testvériség: 
Nincs szebb szó a világon.  
S én hinni, hinni vágyom, 
Én minden széllel szemben hinni vágyom:  
Ez az egy álom nem csalóka álom.  
 
Rend-társ, polgártárs, elvtárs, honfitárs:  
Eltűnnek egyszer mind e szólamok 
És elvesznek a mélyben, 
Parttalan semmiségben. 
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S egy szó zeng majd csak a világ fölött,  
Örök Üdvözlégyképen: 
Testvér, testvérem. — 
 
1934. szeptember 26. 
 
1990. I. évf., 6. szám 

 
Nyirő József 

 

A vén cigányA vén cigányA vén cigányA vén cigány    
 

Végigmuzsikálta Európát. Játszott a császárnak, mind a kettőnek, az orosz 
cárnak. Királyi udvarok fényében fürdött. Párizs, Amszterdam, Rotterdam, Bécs, 
Budapest hajlott meg művészete előtt. „Tulumbás” volt Esturdeonban, pár óráig 
maga a király, ami a cigány népnek legősibb gondolata: egy éjszakára királlyá ten-
ni maguk közt a legöregebbet, ha éhségtől szikráznak is a belei és a rongyok le-
hullóban vannak fekete testéről. Valóságos királlyá, kinek mindenki engedelmeskedik. 
A legnagyobb álom, mit valaki láthat: az élet megalázottságából egyszerre, ha 
múlólag is, trónra szállani. Hírnév, dicsőség, kitüntetések, mindene megvolt, mit az 
élet nyújthatott a vén Balutznak, a lisztferenc-fejű cimbalomművésznek, aki fél szá-
zaddal ezelőtt tőlünk származott el. Titkos és hatalmas volt, mint egy bálvány, a 
bolygó nép egyik legnagyobb fia. 

Kevesen ismerték már a régi legények, mikor hirtelen mindent otthagyva, ne-
mes feje feltűnt Udvarhely utcáin. Zárkózottan, magába merülten ment, mintha 
nem e világban járna. Az emberek tisztelettel néztek utána. 

— Mit akar ez itt? — kérdem Jancsit, a prímást, aki áhítattal kísérte. 
— Meghalni jött haza! — súgja vissza Jancsi. 
— Ne csinálj rossz tréfát! 
— Bár tréfa volna! — sóhajtott Jancsi. 
— De hiszen makkegészségesnek látszik. 
Jancsi legyintett, hogy nem értem én azt. 
Fene tudta még akkor, hogy a cigány, a föld akármelyik pontján legyen, meg-

halni mindig hazamegy. Ők ezt tudják egymásról. Mi közönséges halandók nem 
is sejtjük. Nekem is csak most jut eszembe, hogy vettem is észre rajtuk valami 
különöset, másnak talán fel sem tűnő jeleket. A többiek, ha Bálint szólott, áhítat-
tal néztek rá, tréfáin nem nevettek, kővé vált az arcuk a jóízű mondásra is. Ez 
már a haldoklónak szólott. 

Ki sejtette? 
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Bálint sem mutatta, hogy mire készül. Inkább azt lehetett volna gondolni a vi-
selkedéséből, hogy új virágzásban van szíve. Hangversenyt is adott, de csak a ci-
gányoknak. Még egyszer kiömlött lelkéből a magyar nóta úgy, mint soha. Zo-
kogva hallgatták a füstösök. Soha ilyen szépen nem muzsikált. Jancsi mondja, 
hogy ez volt a hagyatéka. Kiosztotta köztük a művészetét, a nagy titkot. 

Attól kezdve lassanként készülődtek is a temetésre. 
Az öreg Bálint is eltűnt az utcákról. 
Senki számon nem kérte. Ki az ördög érdeklődik egy cigány után? 
Magam is véletlenül találkoztam vele, véletlenül hallottam játszani, de olyan mu-

zsikát, amilyent sem a két császár, sem a boldogult orosz cár nem hallottak tőle, 
mert akkor nem az élőknek, hanem a régi halottaknak húzta a vén Bálint. Titokban 
hozatta ki a hangszerét is. 

Az úgy volt, hogy egyik szép nyári este hátizsákkal a vállamon ereszkedtem le 
a Szejke-fürdő bükkös meredekjén. A világ éppen lefeküdni készült. Csendes, el-
hagyatott volt minden. Amúgy is ritka a vendég a roskadozó, elhagyatott, divat-
ból kiment feredőn. Most is mindössze az omladozó „vendégház” falán szo-
morkodott a füstös petróleumlámpa, mint aki megunta az életet. Élőlény sehol. A 
szemben levő hegyoldalon az Orbán Balázs kopjafás sírjára már ráhullott a hold 
első sugara. 

Ekkor zendült fel a különös muzsika. 
Meghökkentem. 
— Mi ez? 
Halkan kezdődött, mintha nem hangszer szólna, hanem az erdő madarai egy 

kivilágított terebélyes bükk ágain furcsa éjjeli hangversenyt tartanának titokban, 
mikor Istenen kívül senki se hallja. 

Első pillanatban én sem hittem, hogy valóság, olyan földöntúli volt. Fejemet 
óvatosan előrenyújtottam a bokrok kárpitja közt, mint a figyelő vadász és akkor 
felismertem a cimbalom hangját… De vajon cimbalom ez?... Legközelebb meg 
fogom számolni, hogy hány ezer húrja van ennek a hangszernek… Hogy én eddig 
erre nem gondoltam!... Vagy csak itt, az erdő rejtekén hallatszik ilyen különösen, 
mintha az induló szellő messziről verné hozzám a sajátos, sohasem hallott, fájdal-
mas, égő szemű és mégis lázadó dallamokat, melyek ha a mélybe szállanak, olya-
nok, mintha a fák gyökerein játszanék valaki és lassan, szélesre emelkedve múlnak 
el, mintha a Lengyelfalva felé vezető fehér útra esett kis csillag-cserép pendülne 
utolsót. 

Fáradt vagyok, azért hallom ilyennek, de megnézem, hogy ki muzsikál. 
— A vén Balutz!... 
Vigyázva óvakodom a közelébe, hogy száraz gally ne reccsenjen a lábam alatt, 

de csörtethetnék akárhogy, a vén cigány se lát, se hall. Hófehér feje a hangszer 
felé görbült, finoman erezett kezei lüktetnek a húrok felett. Mellette a terítetlen 
kecskelábú asztalon pohárban gazdátlan bor sárgállik, fölötte a lakatlan, vén ven-
dégház csorba kéményén titokban könnyet ejt a bagoly. 
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Már alig öleléshosszra állok a háta mögött, de elmerültségében nem vesz észre. A 
húrok pengése nem szűnik, új nótát vált rajtuk a cigány. Vígat, dévajkodót, régi 
jókedvünkből valót. Aztán, mintha leintette volna valaki, a derekán szakítja a 
dalt. Ijedten szorítja rá kezeit az ezüstösen csillogó húrokra, hogy elnémuljanak 
és hosszan, elmélázva belegondolkodik az éjszakába. Kemény, éles rajzú arca újra fi-
gyelni kezd és a puha pálcák ismét rákoppannak a cimbalomra. 

Soha sem hallottam ezt a dalt, de érzem, hogy minden ízében magyar és a kü-
lönös, mohos hátú múlt világból való... Mondom — sohasem hallottam, de az 
öreg cigány fél szemmel az árva asztalra figyelve, úgy játssza, mintha onnan dik-
tálná valaki láthatatlan, magányos mulatozó, régi magyar eleinkből való, ki a 
végén a borba ejti sátoros szakállát. 

Az én bensőm is elnehezedik és mikor az utolsó hang felröppen a vén bükk 
gallyai közé, nem állom meg sóhajtás nélkül és megkínzott szívem indulatából 
görcsbe rándult ököllel éppen rá akarok vágni a kecskelábú asztalra, mikor a vén 
Bálint észrevesz és elnémul. Zavartan rámnéz és elpirul, mint a csókon kapott le-
ány. 

— Jó estét!... Te vagy az, Bálint? 
A hátizsákot ráejtem az üres asztalra. 
— Telepedj ide mellém, Bálint! Mulassunk együtt! 
A vén cigány nem mozdul. 
— Mi az, nem akarod elhúzni a nótámat? 
Bálint zavarba jön. Lesüti szemeit, tipeg-topog, alig meri kinyögni: 
— Ma nem lehet!... Majd máskor... Ma nem lehet! 
Kissé megszúr a vonakodása. Valami büszkeség, haragféle is átfodrozik rajtam 

és a nézésemmel beleszúrok az arcába. 
— Miért nem lehet?... Megfizetem. 
Már bánom is, hogy ezt mondtam. A cigány elhalványodik. Látom, hogy 

megbántottam. 
— A pénz?... Mit nekem pénz? 
Rásötétedik az asztalra. 
— Nem muzsikálok én többet az életben! 
— Hát az előbb? 
— Az más! — vág közbe hirtelen. — Csak elbúcsúztam a vén bárótól... 
— A vén bárótól? 
— Ennél az asztalnál szokott ülni, míg élt… 
Magam is lehajtom a fejem. 
— Értem, Bálint... Szép dolog, hogy ilyenekre gondolsz ... Most már értem... 

No, csendes jóccakát!... 
Hetekig nem láttam a vén Balutzot. Nem is igen törődtem vele. 
Elég gondja-baja van az embernek az életben. Nem csoda, ha megfeledkez-

tem róla. 



62 Székely Útkereső Antológia 
  

A napokban azonban a Szejkén volt dolgom és egyszerre elfogott az átélt 
hangulat. 

Minden úgy volt, mint akkor, csak az öreg Bálint hiányzott. 
Egy mezítlábas legényke fütyörészgetett a vendégház kapujához dőlve, melyet 

még Orbán Balázs állíttatott. Ritka szép székely kapu, csak a lábai rothadtak ki. 
Kár, hogy nem gondozza senki. Ráklábba kéne venni. Maholnap ledől, szürke 
cserefa-halott lesz belőle. Úgy jár, mint a gazdája, kinek kétszer is megháborítot-
ták a csontjait, míg végre lepihenhetett a „legnagyobb székely”. 

De mi van az öreg cigánnyal? 
— Te gyermek!... Ma nem muzsikált itt a vén Balutz? 
A kölyök félreveti a fejét. 
— Ő tudom, hogy nem! 
— Miért? 
— Mert meghót! Maga nem tudja? 
— Meghalt? 
— Ő meg!... Van két hete, hogy eltemették!... 
És tovább fütyüli a maga nótáját. 
Hát meghalt. A halál letépte a cimbalomverőkről a vattát és örökre bedugta 

vele a füleit. 
Meghalt. 
Egyszerűen, feltűnés nélkül, mintha csak átment volna tányérozni az örök élet 

asztalához. 
Leveszem a fövegemet, hogy megadjam a végtiszteletet Bálintnak, de a le-

gényke figyelmeztet, hogy jó lesz, ha felteszem a kalapomat, mert így őszre for-
dulóra kissé hűvösöcske az idő. 

Valóban, már kezdenek színt váltani a falevelek… 
 
1990. I. évf., 1. szám 

 
Bartalis János 

 

AnyaföldAnyaföldAnyaföldAnyaföld    
 

Ékes vagy, mint a bölcső. 
Fekete vagy, mint a sír. 
Vér és könny kötöz össze véled 
soha fel nem oldódó kapcsolatba. 
 
Nagyobb vagy, mint a szerelem, 

erősebb, mint a halál. 
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Nem szakadhatunk el tőled: 
fogod a kezünk. 

Tengermesszeségből visszahívsz, 
ha elmenni akarnánk. 

 
Mosolyogsz 

— meleg anyai mosolygással —,  
mint őszibarack a fán.  
 

Örök vagy. 
Halhatatlan vagy. 

Csillag vagy. 
 
A csillagok lehullhatnak az égről: 

Te szívünkben örökké élsz. 
 

1996. VII. évf., 1–2–3–4. szám 

 
Beke Sándor 

 

Erdélyi homályErdélyi homályErdélyi homályErdélyi homály    
 

Illyés Kingának 
 

Kint állsz a Szürke Falnál, 
hangodat édesíti 
az erdélyi homály, 

a vers 
szívátültetése 

lobog 
az égő pódiumon, 

lángra lobbannak a kortinák, 
lázadó lelkiállapotok 

hangját 
fújja a szél, 

sodorja huzat parasztszívekbe, 
kozmosz-katlanként forr a szó, 

a lobogó, 
a szabadság denevérjei véreznek 

a magyar nyelv 
éjszakáján, 
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ajkaid lilák 
az elégett szótól 
és nincs más, 

mi marasztaljon, 
csak a sárkánykoncerteken 

fölizzó 
vérvörös erdélyi táj, 
köd-jelenségek, 

lebilincselt éjszakák, 
félbeszakadt 
álmok tejútja 

a Házsongárd fölött, 
Szilágyi Domokos 

bebalzsamozott szívében 
a fagyöngy fehér virágai, 
sosemvolt édenkertek, 
sosemlesz jövőnk 

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. 
 

1999. X. évf., 1–2–3–4. szám 
 

 

Tamási Áron 
 

Beszédes út hazafeléBeszédes út hazafeléBeszédes út hazafeléBeszédes út hazafelé    
 

(Részlet a Szülőföldem című regényből) 
 

A tizenkilencet még nem töltöttem volt bé. 
Az idő telik: gondolkozzunk hát ismét madarasan, s szálljunk vissza a Botos 

utcába. Né, itt van Schuller, a kalapos, hova apámat milyen nehezen tudtam volt 
elhozni, hogy végtére vegyen egy kalapot nekem. Bezzeg, ha italt árultak volna 
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benne! S Csép Gergelyhez már el sem jött, a csizmadiához, de anyám nem ha-
gyott cserben, s olyan csizmát szegődött ott nekem, amilyen sohasem lesz töb-
bet. Abban jártam a diákkori hivatalos sétákra, körbe itt a főutcán, az internátusi 
felügyelő tanárral, aki nagyobb stratégiát fejtett ki a felvonulásainkkal, mint ami-
lyent később a piavei offenzívában tapasztaltam. Barátom, ki a helybeli reáliskola 
növendéke volt, büszkén mutogatott ki a sorból, hogy nézzünk csak oda, ki ül 
ottan a kávéház ablakában! Odanéztünk, s egy feszülő szőke urat láttunk, aki 
megtűrt nyakkal, nagy sörényesen és lobogó piros nyakkendőben merkedezett. 

Azt hittem először, hogy a muszka cár, úgy ült. 
Pedig Szabó Dezső volt. 
Ha most ülne ottan, bizony még jobban megcsodálnám, de még az ülőhelyét 

is elrontották azóta, mivel divatboltot csináltak oda. Pedig ilyennek is jobb volt 
Szabó Dezső, mert divatot is inkább tudott csinálni, mint ez a bolt. 

Dehát figyelmetlen a világ. 
S bizony eléggé szeretnők, ha más lehetne és jobb lehetne, valahogy azonban el-

telik így is, ami még hátra van, csak éppen szabad legyen az ember. Vagyis el ne fog-
ják hirtelen és ártatlanul. Mert engemet elfogtak volt a románok, éppen ezen a he-
lyen, ahol most haladok átal. Hirtelen vissza is nézek, mint aki kőbe ütötte a lábát: 
bizony itt történt, huszonhatban. Amerikából jöttem haza, három esztendő után. 
Néhány napot Kolozsváron töltöttem, aztán felültem a vonatra, hogy a szüleimet s a 
szülőföldemet lássam. S éppen mint most, csakhogy a déli órákban, szintén város-
vizsgálatra indultam, hogy amíg alkalmatosságot találok a faluba, addig ezzel tölt-
sem az időt. Amikor idáig jutottam, ahova visszanézék az előbb, egy kicsit megáll-
tam, hogy körültekintsek. Alig állottam meg azonban, odajött egy fiatalember hoz-
zám, és így szólt minden köszönés vagy más bevezetés nélkül: 

— Maga nagyon ismeretlen nekem. 
Úgy éreztem, hogy ezt a közvetlenséget csak tréfával lehet áthidalni, s azt fe-

leltem neki: 
— Maga sem tartozik a rokonaim közé. 
Szó szót követett, majd a fiatalember felszólított engem, hogy menjek véle. Visel-

kedéséből és beszédéből könnyen kitaláltam, hogy detektív, bár ilyen helyzetben a 
kitalálás nem polgári kötelesség. Egy kicsit játékosnak, egy kicsit szokatlannak tet-
szett a dolog. Mert Amerikában, vadidegen földön, három esztendőt töltöttem, s ott 
soha senki nem mondta nekem, hogy ismeretlennek tetszem előtte, kövessem tehát 
őtet. Itt azonban, ebben a székely városban, melynek környékén születtem, melyben 
a gimnáziumi esztendőket mind töltöttem: hát ebben a városban felpártol engem 
egy detektív, és azt kívánja tőlem, hogy menjek véle. 

Hát hogyne mentem volna! 
Márcsak azért is, hogy szégyenben maradjon a detektív, amikor kiderül a valóság: 

az, hogy én bizony itthon vagyok ebben a városban, ha valaki itthon lehet itt. Aztán 
hadd sajnálkozzanak, mire én azt fogom mondani, hogy kérem szépen, semmi az 
egész, úgyis ráértem éppen. 
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De hamar kiderült, hogy az uralkodó szokás és a közbiztonság szempontjából 
igen balgán gondolkozom, mert ahogy kinyílott a sziguranca-hivatalnak az ajtaja, 
mindenekelőtt egy hatalmas bulldog meredett rám, majd egy mogorva fekete em-
berre tekintett, mintha kérdezte volna attól: mehetek-e rá, főnök úr? 

Csakugyan a főnök volt, kiről azonban rosszat nem mondhatok, mert még 
szólani sem szólott hozzám egy szót sem. Hanem kiadta a parancsot a detektív-
nek, hogy vigyen engem a csendőrségre. Helyből megfordultunk, és elmentünk a 
csendőrségre, ami elég messze volt, fent az állomással szemben. Ott bémentünk 
egy hatalmas irodaszobába, ahol emberi lényt hármat találtunk: egy őrmestert az 
íróasztal mellett és két csendőrt puskával állani. A detektív béajánlott engem az 
őrmesternek és rögtön eltávozott. Az őrmester pedig odaállított az íróasztal mel-
lé, és így szólt hozzám: 

— Van igazolvány? 
Gondoltam, ez az első rendes beszéd, amióta cirkalmazunk a városban, s elé-

szedtem a román útlevelet, amivel visszajöttem Amerikából; s úgyszintén egy er-
délyi magyar újságnak a megbízólevelét, hogy írjak cikkeket oda Amerikából. 
Először ezt az utóbbit nézte meg az őrmester, de rosszabbnak találta a semmi-
nél. Aztán megvizsgálta az útlevelemet, majd azt kérdezte: 

— Ezzel hol járt maga? 
— Amerikában — feleltem. 
Egy kicsit gondolkozott, de aztán úgy döntött magában, hogy nem tetszik 

neki a dolog. 
— Hát ide mért jött? — kérdezte tovább. 
— Itt születtem a szomszéd faluban — feleltem. 
Erre mérgesebb lett egy fokkal, s így folytatta: 
— Nem kérdeztem, hogy hol születte maga! Hanem azt kérdeztem, hogy ide 

mért jött? 
— A szüleimet akarom meglátogatni — feleltem. 
Erre már egészen mérges lett, és rám kiáltott: 
— Nem kérdeztem, hogy kit akar maga meglátogatni! Hanem aztot kérdez-

tem, hogy miért jött maga ide?! 
Látván a másik két csendőrt is a szobában, úgy ítéltem meg a dolgot, hogy 

többé nem felelek, hiszen bármit mondok is, csak olajat öntök a tűzre. Nem is 
szóltam hát az újabb kérdésre semmit, hanem hátrébb mentem az asztaltól, és 
átadtam magam a következményeknek. Bölcsen és szelíden tűrtem, hogy az 
egyik csendőr bévezessen a fogdába, amely ott állott az udvaron. Amikor reám 
zárta az ajtót, még csak derengett az új otthonom, melyet a meleg szülői ház he-
lyett adának, de aztán hamarosan hozzászokott a szemem a félhomályhoz. S ak-
kor mit láttam? Legelőször egy székely legénykét, aki ott kuporodott a deszkapad-
lón és pityergett. Úgy tizenegy-tizenkét esztendős lehetett szegény. Aztán négy 
magos, puszta falat láttam, s az egyik oldalon, messze fent, egy kicsi ablakot. 

Egyéb semmi sem volt a lakosztályban. 
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Nem mondom, elég fordulatos volt idáig a dolog, de egykedvűen vettem, s 
ami még furcsább volt: nem haragudtam senkire. Csak a szegény pityergő legény-
két sajnáltam, aki szintén úgy került ide, hogy nem tudta okát adni, mit keres a 
városban. Őt vigasztaltam, ahogy tudtam, s így telt az idő. 

Valahogy híre futott azonban, hogy mi történt velem; s másnap emberek jöttek bé 
a falumból, hogy ez a mi fiunk, eresszék szabadon! Volt annyi eszük, hogy ügyvédhez 
mentek, aki lendített annyit a dolgon, hogy egy fegyveres csendőr a falumba kísért. Je-
gyet vettem az autóbuszra neki is, s nagyon jól hazaértünk. De nem a szülői házba, 
hanem a csendőrőrsre. Másnap aztán megérkezett Korondról egy csendőr főhadnagy, 
aki úgy döntött, hogy utazzam vissza Kolozsvárra. Én így is tettem, s ahogy telt lassan 
az idő, úgy felejtettem magam is a történetet. 

De mókás az élet! 
Mert rá egy esztendőre ismét hazajöttem a falumba, s hát ki vezeti itten az őrsöt? 
Ő. 
— Ismét hazajött maga? — kérdi. 
— Haza — mondom. 
Mosolygott nekem, s mosolyogtam én is neki. 
 
1990. I. évf., 2. szám 

 
Nagy Gáspár 

 

Utazás (I)Utazás (I)Utazás (I)Utazás (I)    
 

1988 augusztusában még falhoz állítottak 
kéjesen dúlták fel a rögtön induló 
repülőről visszaparancsolt bőröndömet 
hátha teljesíthetik a megbízók kívánalmait 
szerencsére a kitűnő svájci légitársaság 
elegáns fölénnyel tűrte a ferihegyi szokásokat 
még késést is engedélyezett talán sejtette — 
most lenne első kolumbuszi utam az újvilágba 
én is tűrtem míg fölcsattant a tehetetlen tiszt 
elbocsátó-intő szózata: „mehet, de aztán vigyázzon...!” 
mire csak annyit tudtam kinyögni: „köszönöm, míg 
nem leszek itthon, vigyázzanak helyettem is az országra” 
erre már oldódott szegény fiú de útlevelemet 
azért méla undorral gyűrögette: „tudja, nekünk szólnak, 
hogy kit kell... most magát cseszteti az egyik jóakarója 
nyilván tudja, miért... szóval vigyázzon meg örüljön is, 
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hiszen elvehettük volna például az erdélyi könyveit...” 
nem szólhattam csak szégyenkeztem amikor kézenfogva 
elragadott a kedves légikísérő s mint valami foglyul ejtett 
ritka terroristát különbusszal vitt a már csaknem guruló 
repülőhöz szinte helyből szálltunk fel hogy elérjük 
a zürichi csatlakozást 
valahol az óceán fölött a bárgyú horrorfilm alatt 
húztam először mosolyra a szám hogy lám most én is 
minden szorongattatás ellenére érvényes szökésben vagyok 
de tudtam közös szégyenünket sokáig fogom még cipelni 
hogy a szabad világban sem lehetek szabad 
októberben egy külön bőröndnyi ajándék tiltott könyvvel 
jöttem vissza de akkor már az éber őrök tüntetően 
                                                                       közömbösek 
voltak csak csodálkozásomat láttamozhatták az oszlopok 
mögül kellő távolságból figyelő napszemüveges pofák 
mit mondjak két hónappal megint öregebbek lettünk 
 
1991. II. évf., 1–2. szám 

 
Csiki László 

 

A monológA monológA monológA monológ    
 

Beszélgetni is fogunk egyszer, 
nem csak beszélni, én 
egy világos konyhában ülnék le veled, 
elvégre annyit álltam tribünök előtt, 
az eszme katafalkjainál. 
A csepegő vízcsap engem nem zavar, nem 
hisszük már talán, hogy ezek szerelték ki a tömítéseket, 
és aztán honosult kínai módszer szerint… 
Honnan annyi víz? 
 

Jó lesz a hideg bor fele, az esti maradék. 
Nem várok én sokat, akarni is csak a lehetőt merem. 
Tudom én, hogy a lázadások takarékra állított 
sparhelt mellett törnek ki, előbb az asszonyból, 
aki utcára küld kis reményért legalább, 
noha félt, hogy másegyéb nyilall át szíveden, 
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ő se tudja, manapság miféle lehet az. 
Beszéljük meg előbb. 
 
Lakott errefelé, a strekken túl, egy kis fekete ember, a Korong 
utca 6-ban, a manzárdon, olyanokat mondott, 
hogy „…itt töpreng az éj nagy odva mélyén: 
a nemzeti nyomor”. Nem az. Ő egy másik. 
Aszondja: „Íme, hát megleltem hazámat” stb. 
A fene tudja, zsidó szeretői voltak. 
Az apja meg fél-román. „Vagy tán egészen az.” 
 
Képzelj el ma egy ilyen személyi lapot! 
Meg aztán havi kétszáz ennek sose telt. 
Az akkor egy tehén ára volt. Persze, 
hova tennél, dugnál te egy tehenet a tizedik emeleten? 
Egere is csak a templomnak van manapság. 
 
Mondom, hogy nem érdekes. Ez olyan izé. Propaganda. 
Ma más a pénz. Máshonnan jő. Hígban számolunk. 
Mintha levesben keresnéd a vizet. 
A sóder konvertibilis ám —  
te éppúgy nem hiszed, ahogyan ő sem. 
De nem ő az, akire gondolsz. Lenin semmiképpen. 
 
Ennek nem volt szakálla, bajuszára sem kent bort sokat. 
Hallgass rám ezért. Tudom, nem új a szöveg. 
Más Isten kéne, hogy olyant kitaláljon. 
Annak aztán kegyelmébe ajánlhatnák 
a mártírokat a hóhéraik. De azért az emberek is odaférjenek! 
 
Há’ nem? 
Értem én, elvégre én is álmos vagyok. 
Te hajnalban kelsz, hogy eljuss a hajógyárba, 
én huszonnégy órás műszakban dolgozom. Olyanokat 
álmodom. 
Vagy szinte. Jó, hogy te nem látod, miket. 
Felejteni próbálom, nehogy eszembe juttasd,  
ha egy éjjel mégis ugyanazt álmodod, 
mer’ akkor égszakadás, földindulás, egyebek. 
 
Mit is akartam neked mondani? 
 
1991. II. évf., 5–6. szám 
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Kozma Mária 
 

Makkai Sándorra emlékezveMakkai Sándorra emlékezveMakkai Sándorra emlékezveMakkai Sándorra emlékezve    
 

Gyermekkoromnak nagy, könyvbéli kalandokra kinyíló érdeklődése, mohó 
olvasásvágyának maradandó élménye volt Makkai Sándor Magyarok csillaga című 
könyve. Tudom, nem tartozik a leggyakrabban emlegetett regények közé, de ez 
soha, később sem vont le semmit abból a szubjektív tetszéskörből, amibe az én 
számomra beletartozott. Nem biztos, hogy meg tudnám pontosan határozni a 
szubjektív miértek sorát. Talán nem is fontos. A fontos a szép, ami megmaradt, 
és azután az a csodálkozás is, az a kicsit keserű szájíz, hogy nem volt tanácsos 
emlegetni az íróját, és nemcsak az írót, a kiadót sem. Minderre nagyon gyorsan 
figyelmeztettek, hiszen mindennapi eset volt akkoriban, hogy a gyermek „olva-
sási kultúrája” — azaz a vele járó óhatatlan dicsekvő elmesélés — a szülők 
könyvtárának megsemmisítéséhez vezethetett. Ez volt az első találkozásom a 
cenzúrával, anélkül, hogy nevén tudtam volna nevezni, s egyben azzal a lelki 
konfliktussal is, hogy nekem tetszik és fontos valami, ami a hivatalos felfogás 
szerint értéktelen. 

Amikor a nagy kulturális nyitások idején, a 70-es évek elején Szőcs Istvánnak 
az a „megdöbbentő” ötlete támadt, hogy Makkai Sándor nevét és regényeit visz-
sza kell vinni a köztudatba, nem volt, nem lehetett még egy, nálamnál hálásabb 
olvasója cikkének. Nemcsak azért, mert engem mint olvasót igazolt, hanem azért 
is, mert akkor már felmértem és kellőképpen gyűlöltem mindenféle ostoba előí-
téletet az irodalmi életben. Tudom magamról, hogy képes vagyok az irodalom 
minden műfajába kíváncsi szeretettel belekóstolni — s ez a senki által nem befo-
lyásolható szabadságom talán onnan származik, hogy akkor olvastam az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadványait, amikor emlegetni sem szabadott, nemhogy ismerni; 
akkor olvastam bájos, unaloműző füzetes ponyvaregényeket, amikor az iskola-
igazgatóm kicsapással fenyegetett érte, mert akkoriban éppen a szocialista realista 
irodalom dühöngött, és még jobban dühöngtek mindazok, akik azt hitték, az 
irodalom (a művészet) eszközzé silányulhat erőszakos kezükben, hogy politikai 
céljaikat alátámassza, híven szolgálja őket. 

Szerencsére ez — az irodalom teljességéhez mérve — pillanatnyi idő, még ak-
kor is, ha író- és olvasónemzedékek fúltak bele. 

Természetesen, gyermekkoromtól, olvasmányaimtól, melyek közt fennkölten 
csillogott Makkai regényeinek sora, hosszú volt az a lépés (ebbe a lépésbe bele-
számítva egy egyetem többnyire konvencionális irodalomoktatását is), aminek 
végén felfedeztem az irodalomtörténész Makkait. Adyról írt akkor, amikor hiva-
talosan nem nagyon illett még az Ady-kultuszt erősítgetni, különösen nem fő-
papnak. Ha semmit sem tudnék Makkairól, semmit sem tudnék Adyról, akkor is 
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megdöbbentene annak a bizonyos nagy vitát kavart tanulmánynak a címe, sokat 
mondó sejtelmeket ültetett el bennem: Magyar fa sorsa — A vádlott Ady költészete. 
És tegyük hozzá: 1927-et írtak abban az évben Európában, Romániában, Er-
délyben. Akkor még vádlott volt Ady a hivatalos vélemény szerint. Meg kellett 
védeni. Ma ez valahogy olyan szánalmasan unalmas, érdektelen és együgyű, akár-
csak az, hogy nem sokkal később Adyt már nem kellett megvédeni, már ismerni 
illett — persze bizonyos határokon belül, mert alig húsz év múlva költészetének 
egy részét (az istenes verseket) már betiltották (Oh, ez az átkos személytelenség!) 
és nem igen akadt védelmezője. 

Makkai talán azért írhatta meg azt a tanulmányt némiképp büntetlenül, az is-
teni, zseniális ártatlanság mezébe öltözötten, mint akinek sejtelme sincs, mi vár 
rá a hivatalosak véleménye szerint, mert olvasói akkor már két éve szerették-
tisztelték benne a konvenciódöntögető regényírót. 

1925-ben jelent meg az Ördögszekér című regénye, amely átütő sikerével egyből 
ismertté tette a nevét... persze csakis az olvasóközönség előtt, a hivatalos kritika 
elítélte, rásütötte erre a kitűnő lélektani és történelmi regényre az erkölcstelenség 
bélyegét. Hát igen! Az előítéletek konvencionális világába, ugye, nem illik a test-
vérszerelem tabutémája. A közönség azonban örök idők óta habzsolja az illetlen 
tabutémákat, s hogyha az ráadásul a költészet varázsköpenyébe is van öltöztetve 
— még inkább. 

Az Ördögszekér tizenhét kiadást ért meg, korának legolvasottabb művei közé 
tartozott, s 1979-ben megjelent a Kriterion gondozásában a tizennyolcadik kia-
dása is, Szőcs István előszavával. A szerző a regény első megjelenésének évében 
az erdélyi református egyházkerület püspökhelyettese volt. Testvérszerelemről mert 
írni, de ez csak felszíne a történetnek, mert a mögöttes vonalban ott húzódik 
minden író nagy regénytémája: a hatalom természetének vizsgálata. Makkai a 
maga vallásának nagytiszteletű tudós foglyaként a kiválasztottság és a küldetés is-
teni erejében reménykedik. Mi magunk, gondolom — Hitler és hasonló diktátor-
társai személyeinek történelmi ismeretében — már nem reménykedünk. 
Legfennebb ismereteket gyűjtünk, társadalom-lélektannal, törvényszerűségekkel 
hadakozunk, és a társadalmi szerepjátszások, valamint más őrületek istennélküliségétől 
rettegünk. Mert a regényben az is, ez is benne van. Az összes magyarázatok és 
azok lehetőségei — régiek és újak egyaránt. Ettől regény. Ettől maradandó... 
nem a hivatalos akármik vezényszavaitól, melyek oly könnyedén elítélik az írót... 
melyek az én gyermeklelkem elől is elrabolták a nagy közös rácsodálkozás alkal-
mát, hiszen nem oszthattam meg senkivel sem megrázó — talán koromat némi-
képp meg is haladó — irodalmi élményemet, sem a regények szépséges történe-
teit. S ha mégis ezen hivatalosoknak sikerült valamit rászorítaniuk zabolátlan, 
mohó irodaloméhségemre, az a képmutatás volt: úgy tettem, mintha elhinném, 
hogy az elhallgatás egyben megsemmisítés is. 

 
1990. I. évf., 6. szám 
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Gábor Dénes 
 

A Székely ÚtkeresőtőlA Székely ÚtkeresőtőlA Székely ÚtkeresőtőlA Székely Útkeresőtől    
az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóigaz Erdélyi Gondolat Könyvkiadóigaz Erdélyi Gondolat Könyvkiadóigaz Erdélyi Gondolat Könyvkiadóig    
avagy Előbeszéd az előkészületbenavagy Előbeszéd az előkészületbenavagy Előbeszéd az előkészületbenavagy Előbeszéd az előkészületben    

levő Székely Útkerlevő Székely Útkerlevő Székely Útkerlevő Székely Útkereeeesősősőső    
1990199019901990––––1999199919991999----es antológies antológies antológies antológiáááájáhozjáhozjáhozjához    

 
„Mi egy könyv? Egymásra való következtetése apró jeleknek. Semmi több. Az olvasónak 

magának kell előhívni a formákat, színeket és érzéseket, amelyeknek a jelek megfelelnek. Tő-
le függ, hogy a könyv fakó legyen vagy ragyogó, izzó vagy jéghideg. Ha jobban tetszik, azt 
mondhatnám, hogy a könyv minden szava egy-egy rejtelmes ujj, amely úgy érinti agyvelőnk egy-
egy idegszálát, mint valami hárfa húrját, és hangot ébreszt zengő lelkünkben.” 

Anatole France 
 
Miközben Marosvásárhelyen 1990 tavaszán a „márciusi események” napjai 

tombolnak, tőle alig 100 km-re DK-re, Székelyudvarhelyen, a köztudottan kultú-
rakedvelő, iskolacentrikus kisvárosban irodalmi és közművelődési folyóirat-alapítói 
lázban ég egy huszonéves fiatalember, Beke Sándor, aki még csak abban az év-
ben, késői érvénnyel szerzi meg Nagyváradon újságírói szakképesítését. 

Fiatalos lelkesedéssel — netán a lehetséges buktatók bagatellizálásával is — 
vágott bele ebbe a „szép kaland”-ba?... nehéz volna utólag egyértelmű választ 
adni a kérdésre. De nem is ez a fontos, a felmutatható eredmény az, ami számít. 
Mert amíg körülötte, az erdélyi magyar ugaron (is) egyre-másra hullanak a ’89 
után indult kérészéletű lapok, a Székely Útkereső évről évre izmosodik, rangos író-
gárdát serkent alkotó együttműködésre és értő befogadókat gyűjtve maga köré, 
ismételten igazolni tudja, hogy nemcsak vájt fülű kevesekhez szól, hanem olyan 
olvasóközönség áll mögötte, akik igénylik a lapot, pont éppen egy ilyen műve-
lődési-irodalmi folyóiratra van szükség ebben a régióban. 

És lám öt év múltán, 1994-ben egy alig több mint száz oldalas kis antológiá-
ban közreadott lustrummal már azt is bizonyította — mert a kis kötet kelendő-
sége minden ékesszólásnál meggyőzőbben beszélt —, hogy jó úton halad, ha a 
kikerülhetetlen göröngyökbe — a papírárak és a nyomdaköltségek meredek 
emelkedése következtében élőállott nehézségek okán — óhatatlanul bele-
belebotlik is néha. Mert hogyan másként magyarázhatnánk meg azt a tényt, hogy 
az eredetileg havilapként indított folyóirat időszakonként csak akkor tudja a 
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csődbe jutást elkerülni, ha összevont számokat jelentet meg? Előbb csak egy-egy 
duplaszám jelzi a nehézségeket, később már triplázásra is rákényszerül, és havonta 
való jelentkezést is — hallgatólagosan — egy-egy két hónapra bejelölhető 
bibliográfiai tétellé kényszerül lecsökkenteni, hogy azután 1995-től újabb „nad-
rágszíjszorítás” következzék, negyedévire karcsúsodjon a lap s az is 1-2-3-4-es szá-
mozással már csak évente egyszer kerüljön piacra. De a harcot nem adja fel, mind-
máig állja a sarat. Hogy 1991-ben még Erdélyi Gondolat cégjelzéssel könyvkiadót is 
alapít, amely eddigelé immár jó félszáz címet jelentetett meg a hazai magyar írástu-
dók műhelyeiből, szintén Beke Sándor szívósságát, intellektuális célkitűzéséhez való 
konok ragaszkodását bizonyítja. Az eredmények pedig őt igazolják, mert az Erdélyi 
Gondolat kiadásában megjelent munkák egytől egyig sikerkönyvek lettek. 

Amikor aztán 1998-ban a folyóirat kilencedik évfolyamába lépett, új füzetes soro-
zatot is életre hívott Székely Útkereső Kiadványok címmel, ahol egyetlen év leforgása 
alatt széles pászmát átölelő, de — egy kivétellel — szorosan székelység-centrikus 
tematikájú tíz tanulmánnyal örvendeztette meg hűséges olvasóit. Ha még azt is 
megemlítjük, hogy 1995-től kezdődően mind a folyóirat számait, mind az Erdélyi 
Gondolat kiadónál napvilágot látó könyveket és a Székely Útkereső Kiadványok füzeteit 
saját offícinájában nyomtatja, és nem is akárhogyan, újból csak meg kell hajolnunk 
teljesítménye előtt. Mert a kezdetben tartózkodóan, mondhatnánk nemesen egy-
szerű, többnyire egyszínű borítóval megjelenő könyvek hovatovább egyre igénye-
sebb külleműek lesznek. Voltak persze a kiadó „hőskorában” is kimagaslóan szép 
borítójú, vagy akár belső illusztrációkat is tartalmazó kiadványok. Példaértékűnek kell 
tartanunk mindjárt a Molnos Zoltán megrázóan a témára hangolódott, Holdra néző 
halálmadarát, éppen Beke Sándor legelső verseskötetének, a Madártemetőnek a cím-
lapján (1993). De kötelezően meg kell említenünk ugyancsak 1993-ból Eminescu Az 
Estcsillag című, Ráduly János kongeniális újrafordításában közreadott kis kötetét is, 
ugyancsak Molnos Zoltán címlapjával és mindössze három belső illusztrációjával. 
Mert a dicsérő jelzőt akkor is igazságosnak érzem, ha egymás mellé tesszük a Franyó 
Zoltán fordította, és a temesvári Facla Kiadónál 1972-ben bibliofil igénnyel, díszkia-
dásban megjelentetett trilingvis (román, német, magyar, azaz: Luceafărul — Der 
Abendstern — Az Estcsillag) kötetet, tizenkét leheletfinom tollrajzával. A mérleg 
serpenyője mind a fordító, mind a könyvillusztrátor szempontjából az Erdélyi Gon-
dolat kiadványa javára mozdul el: a kevesebb több lett! Jöttek ezután újabb és újabb 
kiadványok, ám a Székely Útkereső és az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó 
termékei immáron kiegyensúlyozott, magabiztos léptekkel haladnak a maguk útján, 
vállalt szerepüket öntudatosan betöltve. Joggal vonhatta le Fodor Sándor a Nagy 
Olga—Féja Géza levelezését tartalmazó kötet meleg hangú, empátikus méltatása 
kapcsán A Hét 1999. 10-es számában (márc. 11) az alábbi következtetést: „Az Egy 
barátság története címen kiadott Féja levelek »gazdája« egy kisebb, székelyudvarhelyi 
kiadó, az Erdélyi Gondolat. A könyv szerény, de ízléses kiállítású — ugyanakkor, azt 
hiszem, az elmúlt esztendő egyik legfigyelemreméltóbb kiadványa, ide számítva a 
nagy múltú Kriterion, a Polis és a többi, kisebb-nagyobb, mindenképpen jelentős ki-
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adó könyveit is. Aki elolvassa, annak egyszeriben barátjává válik (…) mind a levelek 
címzettje, mind pedig azok immár huszonegy éve elhunyt írója.” 

És most, íme, szerkesztői asztalunkon van, kezünkben tartjuk a Székely Útke-
reső hasábjain tíz év leforgása alatt napvilágot látott írások kvintesszenciáját, a ké-
szülő ANTOLÓGIA anyagát, mintegy mérlegkészítés gyanánt. Önként adódik a 
felteendő kérdés: hogyan tovább? Mert a szerkesztőség — tíz év után — most 
már úgy döntött: teljesen „átvág” a könyvkiadás útjaira. A válasz rárímel a kér-
désre: csak így tovább! Mindnyájan tudjuk, hogy az Erdélyi Gondolat Kiadónál 
megjelent könyvek „próbajáratása” mindig a folyóirat lapjain történt, s elmond-
hatjuk azt is, hogy a megelőlegezett siker jegyében. Lássuk csak a legutóbbiak 
közül szemelgetve például a ’98 karácsonyára kiadott, sok gyermeknek örömet 
hozott verses-mesés könyveket: Megszólal az aranycsengő; Hajóval a Déli-sarkon; A 
galambleány; mindhárom csakúgy hozzátartozik a Székely Útkereső profiljához, 
mint az Ábrahám János (Á. J.: Aranyosrákos, 1931. jan. 17 — Budapest, 1996. 
máj. 22) nagysodrású Picula-trilógiája, melyben az erdélyi (Torda környéki) roma 
etnikum mindeddig legtökéletesebb, belülről ábrázolt leírását adja. Sajnos, hogy a 
szerző csak az Ι. kötet megjelenését érte meg; az 1995. nov. 2-i, a kolozsvári 
Röser Könyvesházban volt emlékezetes bemutató után fél évvel — amikor is 
Mózes Attila és Király László méltatták az író kiváló teljesítményét, Krasznai Pa-
ula színművésznő pedig részleteket olvasott fel a regényből — Budapesten, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikáján sem tudták egészségét 
visszaadni. Hamvait hazahozták, s elhunyta után hat nappal Kolozsvárott a Kis-
mezői temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Legyünk hálásak mégis a sorsnak, hogy Ábrahám Jánost nekünk adta, és, hogy van 
egy Beke Sándorunk is, aki posztumusz műként helyet biztosított kiadványai között a 
Szegényember csikója hamar ló című Picula I. után A boldogság útján (sosem tudtam menni) al-
című „második tekercs”-nek is, s a regényfolyam harmadik eresztése — Lászlóffy 
Aladár szavaival „emeletesen kisebbségi: magyar—román, cigány—magyar világot” 
ábrázoló — trilógia utolsó kötetének is. 

Elkalandoztunk kissé; térjünk vissza befejezésül a készülő, a szerkesztés alatt 
levő Székely Útkereső Antológiához. Azon kívül, hogy lebilincselő olvasmány, a dif-
fúz ismereteket segít összefüggő koordináta-rendszerbe terelni, ezért is érdemes 
majd elolvasni. Persze annak, akinek nem volt alkalma első közlésben találkozni 
az egyes írásokkal, még fokozottabban ajánlható antológiánk. 

Végül álljon itt Victor Hugo egyik szép metaforája: „Aki az olvasók táborát nö-
veli, kenyeret oszt szét. Mikor Krisztus ezt a szimbólumot megteremtette, a könyv-
nyomtatásra gondolt. Ez az ő csodája. Íme, egy könyv. Ebből ötezer, százezer, mil-
lió lélek táplálkozhatik, az egész emberiség. Krisztus kenyér-csodatételében benne 
rejlik Gutenberg könyv-csodatétele. Egyik magvető a másikat követi.” 

 
1999. X. évf., 1–2–3–4. szám 
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Jancsik Pál 
 

Török rabTörök rabTörök rabTörök rab    
Hunyad várHunyad várHunyad várHunyad váráááábanbanbanban    

 
Véres, nagy csatában 
elfogtak, rab vagyok, 
vártömlöcből nézem 
a holdat, a napot. 
 
Nappal magyar napot, 
éjjel török holdat. 
Kérdezem az éjben: 
— Szép szerelmem, hol vagy? 
 
Hol vagy, szép szerelmem, 
szénszemű Zulejka, 
kinek csorgó méznél 
édesebb a csókja? — 
 
Messze van Törökhon, 
közel van a rabság. 
Éjjel-nappal tesszük 
magyar úr parancsát. 
 
Így szól ígérete, 
ím, ez a parancsa: 
„Régi szabadságát 
bízvást visszakapja 
 
mindegyik török rab, 
ki a várban sínylik, 
a kiásott kútban 
víz tükre ha fénylik.” 

Törjük a vad sziklát. 
Bár volna már sáros... 
Kegyetlen kegyes úr, 
hej, Hunyadi János! 
 
Ássuk a nagy kutat, 
reggel-este ássuk, 
fényes szabadságunk 
hátha megtaláljuk. 
 
Hány napja? Száz napja?  
Sok sötét hónapja... 
Húsz ölet a kútmély 
régen meghaladta, 
 
mégsincs nyoma víznek. 
Víz tükre, feredzse*... 
Szemedet, Zulejkám, 
szemem ne feledje! 
 
Csókodat az ajkam, 
testedet a testem... 
Akkor se, ha bénán 
kell a mélybe esnem. 
 
Akkor is... akkor se... 
Soha ne feledje! 
Szememen a halál 
fátyla a feredzse. 

 
*feredzse: a mohamedán nők arcát takaró fátyol 

 
1998. IX. évf., 1–2–3–4. szám 
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Nagy Olga 
 

Gyűjtsünk népi elbeGyűjtsünk népi elbeGyűjtsünk népi elbeGyűjtsünk népi elbeszéléseszéléseszéléseszéléseket!ket!ket!ket!    
 

Valahol olvastam, hogy az öregség egyik jele az, hogy az ember ismétli önma-
gát. Most valami ilyenre készülök én is, amikor a népi próza realista ágáról, a 
népi elbeszélésekről kívánok szólani. Hiszen már 1974-ben Új népi műfaj születőben 
címmel (a Művelődés 11-12. számaiban) írtam arról, hogy a realizmus „betört a 
népi hagyomány védett övezetébe”, s ezt tudomásul kell vennünk. Később, 
1976-ban három számban is foglalkoztam a realista fogantatású népi elbeszélések más-
más oldalával. S ha ide idézem, azt azért is teszem, mert már a címek is sokat 
mondanak, árulkodnak arról, hogy miről is van szó: Realista törekvések a népi pró-
zában (ez az év 1-es), Élménybeszélések a népi prózában (a 4-es) és a Mindennapok va-
lósága (a 7-es számban). 

Mindezt csak felemlítem, anélkül hogy felsorolnám mindazokat az okokat, 
amelyek arra sürgetnek, hogy fontolóra vegyük a tényt, miszerint a népköltészet-
ben is van változás, s ezt a változást az „új” műfaj is jelzi. 

S hogy ez a felfedezésem nem csupán üres szó, hanem egy tapasztalat vég-
eredménye is volt, azt bizonyítják azok a népi elbeszélések, melyeket az elmúlt 
évek során különböző falvakban gyűjtöttem, s amelyek eredményeként a 150 
gyűjtött elbeszélésből az Asszonyok könyve című elbeszéléskötetben kilencvenet köz-
zé is tettem. Ebben csupán asszonyoktól gyűjtött elbeszélések vannak. Így tehát 
ezúttal sem szükséges itt mustrát hozni annak bizonyságául, hogy ezektől az egy-
szerű paraszti asszonyoktól milyen gyönyörű kerek elbeszéléseket jegyeztem le. 
Sem arról nem kívánok ezúttal szólni, hogy ezek irodalmi, esztétikai értékeik 
mellett a tegnapi és a mai paraszti életnek milyen fontos dokumentumai. 

Miért kell mégis újból beszélni a témáról? Nehogy az ismételgetés hibájába es-
sem, nem is ezekről akarok beszélni most, hanem sokkal inkább arról a sajátos 
jelenségről, mely néprajzi gyűjtéseinket jellemzi, hogy ugyanis süketen és vakon 
megyünk el ezek mellett az elbeszélések mellett. Hiszen tudomásom szerint az-
óta sem jelentkeztek gyűjtőink hasonló gyűjteménnyel. S mindez miért? Mert a 
tudományban is kísért az a lomhaság, mely nem képes megújulni, mely a régi uta-
kat, még ha azok már begyepesedettek is, nem képes elhagyni. Nem képes új uta-
kat törni és azokon elindulni. Pedig a változás az élet kemény és alapvető törvénye! Tu-
domásul kell hát vennünk, hogy a hagyomány, a népi kultúra maga is alakul, vál-
tozik, s ez a változás tükröződik is benne. Miért sírnánk azon, hogy bizonyos kö-
zösségek már nem kívánnak sárkányokról és óriásokról beszélni? Csak azért, 
mert a Grimm testvérek a tündérmeséket gyűjtötték? 
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Tudomásul kell vennünk tehát, hogy a racionalista gondolkodás a legtöbb né-
pi közösséget arra ösztönzi, hogy ne sárkányokról, tündérekről meséljenek, ha-
nem mindennapi dolgaikról, a hétköznapokról, mindennapi konfliktusaikról. 

A nemtörődömségben, illetve a gyűjtők húzódozásában talán az is benne rej-
lik, hogy nem képesek felfedezni ezeknek az elbeszéléseknek az értékét. Hiszen 
nem is tagadhatjuk, értékük éppen az általunk is megszokott, szeretett tündérme-
séktől eltérő másságukban van. Ezek az elbeszélések már nem sorskérdésekről 
szólnak, miként a tündérmesék. Nem is áttételes, jelképszerű bölcsességet su-
gallnak, miként a tréfás mesék. A hétköznapokat adják, a mindennapok valósá-
gát. Erényeikkel, hibáikkal a népi elbeszélők családja tagjait, szomszédait, barátait 
és ellenségeit is felvonultatja. S ha nem is az a fontos az elbeszélésekben, hogy 
általánosító erejű mondanivalót hordoznak, az életet hozzák vérbően. S gyakran 
a rendhagyó, a szabályostól eltérő magatartásformákat örökítenek meg, vagy pe-
dig olyan titkokról, indulatokról, érzelmekről vallanak, amelyeket, noha már 
meghaladott az idő, népi konvenció még tilt. 

De ugyanez az élményszerűség és a gazdag szóbeliség termelte ki a népi elbe-
szélések tökéletes, kiforrott strukturáltságát is. 

Ez az epikus erény — amely a szóbeliségben mindig megvolt és megvan — 
többé vagy kevésbé művészi megvalósulásban, hogy ti. bármilyen egyszerű, köz-
napi dolgot, relációt vagy tájékoztatást élményszerűen ad elő. A fent mondot-
takra legékesebb bizonyítékok talán a múlt századból való levéltári adatok, tanú-
vallomások egyszerű emberektől: a valóság vérbően lüktet ezekben. Ugyanez a 
vérbő érzékletesség ragad meg Bornemissza Péter Ördögi kísérteteiben vagy a kó-
dexirodalom középkori látomásaiban. Mindezt a szóbeliség művészete termelte ki évez-
redek során. (Erre a városi ember képtelen, hiszen gondolkozásában, szellemi gya-
korlatában a szó mind kevésbé fontos, szellemi alkatában az absztrahálás a dön-
tő.) 

Ez teszi lehetővé a szóbeliségben a szép, kerek, külön történeteket, amelyek-
nek mind egy-egy külön-külön élménymagja van, amelyből a külön-külön sztori 
kicsírázik. Ha ez erénye a népi epikának, egyben korlátja is: általában nem képes 
olyan nagyobb struktúrára, szerkezeti kompozícióra, amelyben a részek bonyo-
lultabb függőségben fejezzenek ki egy nagyobb egészet; viszont az egyes külön-
külön részek a népi valóság freskójának egy-egy mozaikdarabját teszik ki. 

(Itt most nem kívánok arról szólni, hogy napjainkban mind több és több fa-
lusi ember vágyik arra, hogy megírja saját életét. Ez más téma. Nemcsak azért, 
mert az írásbeliség sokkal inkább megengedi az önéletrajzszerű vallomást, hanem 
azért is, mert a népi elbeszélések témája nem elsősorban a közlő saját élménye, 
de a faluban megeső történések regisztrálása is. Élő műfaj ez mindenütt, ahol 
még élő szóbeliség van. Az emberek arra is belső kényszert éreznek, hogy a kö-
zelükben történt dolgokról véleményt formáljanak, kommentálják az eseményeket, 
dicsérjék vagy elmarasztalják.) 
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Távlatok és teendők 
 

Melyek tehát távlataink? 
A népi elbeszélőkedv évezredes technikai kiforrottságával segíti a népi közös-

ségek kiemelkedő alkotó vénájú tagjait, hogy közléseiket a körülöttük levő társa-
dalomról kerek elbeszélésekben fejezzék ki, élőszóval is. Mindkettőben azonban 
azonos belső igény fogalmazódik meg: beszélnünk kell forró, örömteljes vagy 
fájdalmas élményeinkről. S ez a sok élmény különböző falvakból, különböző 
emberektől, más-más alkatúaktól a valóság ezer színét és ízét hozza felszínre. 
Ebből az derül ki, hogy a népi valóság egyáltalán nem egységes, ezer olyan finom 
árnyalata van, amelyet nem ismerhetünk: a népi érzelmi és etikai viszonyulások 
értékes dokumentumai ezek, a maguk egészében és teljességében a népi valóság 
hatalmas freskóját alkotják. Egyben vallomás ez a megtett útról, a mélyreható 
változásokról a paraszti életben. Vallomások múltról és jelenről. Ugyanakkor a 
népi elbeszélők történeteikre saját egyéniségük bélyegét is rányomják. 

Szerte az országban ki tudja, hány népi alkotó várja a megváltó érdeklődést, 
kíváncsiságot az odaérkező folkloristától, hogy élményeit, észrevételeit, kom-
mentárját a körülötte zajló világról a maga kerek és kiváló népi elbeszéléseiben 
úgy fogadja el, ahogyan azt megírta. Csakhogy a folklorista kevés, annál több a 
népi valóságot gyakran a folkloristánál is különbül ismerő tanár és tanító, aki bizonyára vál-
lalja ezt a feladatot. Hány kiváló tanító és tanár gyűjtött már most is „hagyomá-
nyos” műfajokat. Hogy azonban alig tudok olyanról, aki „igaz történeteket”, népi 
elbeszéléseket, a maguk mindennapi dolgairól elmondott élményeiket meghall-
gatná, abban nyilvánvalóan éppen mi, „hivatalos” folkloristák vagyunk hibásak. 
Sőt bűnösök! Szinte mániákus az a gyűjtőszenvedély, ahogyan a már-már kihaló-
ban levő, gyakran szánalmas, degradált meseszövegeket összegyűjtjük — ahe-
lyett, hogy a ma is élő, eleven forrásokra rátalálnánk! Vajon nem éppen ez eleven 
forrásokból táplálkozó, mai jelenvalóságunkat mai szinten hozó népi műfaj a 
legékesebb bizonyíték arra, hogy az elbeszélőkedv nem apadt el? Mert bár egyes 
népi közösségek egy-egy szellemi rezervátumban még elfogadják és éltetik a ha-
gyományos tündérmesét vagy balladát (és ilyenre is tudunk még ma is példát), 
másfelől a népi közösségek nagy része már a „tényirodalmat” követeli meg, a 
mesével szemben a kor racionalitását, az öröklött forma helyett a régit megújító 
mai formát — jelképes mesei stílus helyett a realista hangvételt igényli. Vajon 
nem délibábot kergetünk-e, amikor vakon és érdektelenül megyünk el az igazi, 
élő értékek mellett? 

És a teendőink? 
Nézzünk jól körül falusi környezetünkben. Vegyük észre a népi alkotókat. 

Keressük fel őket. Jegyezzük le azokat az „igaz” történeteket, élményeket a 
közelmúltból vagy a jelenből, amelyeket gyakran meséltek, csak éppen mi nem 
vettük észre. Vagy akár buzdítsuk arra, hogy maguk írják meg mindezeket. 
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Jelen írásom felhívás kíván lenni a falun dolgozó tanítókhoz, tanárokhoz, ér-
telmiségiekhez, akik nem közömbösek a rájuk bízott nép sorsa és értékei iránt: 
induljanak el, és gyűjtsék magnószalagra minél hitelesebben a változó és alakuló 
paraszti élet és a közelmúlt eme szép dokumentumait. 

Hogy jobb kedvre derítsem azokat, akik a gyűjtésre „elszánják” magukat, a 
következőkben a fent elmondottakra saját tapasztalataimból hozok majd példá-
kat. 

 
1990. I. évf., 3. szám 

 
Benkő András 

Szabó András születésénekSzabó András születésénekSzabó András születésénekSzabó András születésének    
120. évfordulóján120. évfordulóján120. évfordulóján120. évfordulóján    

 
A régi Székelyudvarhelynek egyik markáns alakja volt. Életének első évtizedét 

leszámítva, ehhez az iskolavároshoz kapcsolódott úgyszólván egész tevékeny-
sége. A háromszéki születésű diák (Bita, 1871. júl. 22.) néhány évig a Székely 
Mikó Kollégium növendéke volt, aztán átkerült az udvarhelyi Református Kollé-
giumba és itt érettségizett (1890). Felsőfokú tanulmányainak idején a kolozsvári 
Tudományegyetem görög-latin szakos hallgatója. Tanári oklevéllel tért vissza a 
Székelyföldre: előbb a Mikó Kollégiumban helyettesített, majd végérvényesen Udvar-
hely lett életének központja. Hosszú éveken át tanított a kollégiumban (1895–32, 
ill. 1940–43), közben igazgatta is az intézetet (1914–26, 1943); gazdasági felügye-
lőjeként fáradságot nem ismerve szorgoskodott az új kollégium felépítéséért (a 
mai Benedek Elek tanítóképző intézet otthonáért). 

Sokoldalú ember volt: szaktárgyán kívül elsajátította a gyorsírást és a vállal-
kozó diákokat ingyen vezette be ebbe a gyakorlati tevékenységbe; megszerezte a 
tornatanári képesítést is, és sportember minőségben elsőként járta be sível a 
Hargitát. A Székely Dalegylet vezetőségében is vállalt szerepet, de nem tért ki 
prózaibb feladatok elől sem: hol a gazdák, hol meg a háztulajdonosok szerveze-
tének ügyeiért szállt síkra. 

Legfontosabb, munkásságának ma is számottevő területe a görög-latin iroda-
lom fordítása. Már tanári székfoglalójában elkötelezte magát az ókor világának 
ismertetésével, népszerűsítésével: a görög dráma egyik válfaját mutatta be (A 
satyrdráma, 1898). Ezt követte a görög-latin irodalom klasszikusainak tolmácso-
lása: Plátón válogatott művei (1908), Vergilius Georgica (1932), ez utóbbi Tompa Lász-
ló előszavával. E két mű között a középkorba kirándult és Rotterdami 
Erasmusnak A balgaság dicsérete című kötetét hozta közelebb korunkhoz (1914). 
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Latin nyelvű fordításai révén került közelebbi kapcsolatba Erdély történetével: 
magyar nyelvre ültette át Benkő Józsefnek, az egykori udvarhelyi professzornak 
Transilvania specialis című vaskos köteteit, s az Udvarhelyre vonatkozó részt 
Jancsó Elemér jelentette meg az Erdélyi Ritkaságok című sorozatban (1944) — 
azt viszont már nem érte meg, hogy a teljes munka napvilágot lásson. Közben 
közel került Benkő Józsefnek világához és gazdag tevékenységéről több tanul-
mányban számolt be, egyben érzékeltette a tudós tanár tragikus sorsát is (Erdélyi 
Helikon 1938, Erdélyi Szemle 1935, Pásztortűz 1938). 

Mindvégig vállalt valamilyen egyházi feladatot: gondnoka, majd főgondnoka 
volt a székelyudvarhelyi egyházközségnek, tanácsbírája az Erdélyi Református 
Egyházkerületnek, illetőleg a Főtörvényszéknek. 

Egyházával való kapcsolatát hangsúlyozzák idevágó fordításai is, melyekben a 
Kálvin-kommentárokra öszpontosította figyelmét. Egyik-másik még életében megje-
lent dr. Dávid Gyula akkori paróchus lelkész udvarhelyi sorozatában (Magyarázat Pál 
apostolnak a Timótheushoz írt leveleihez — 1939, Apostolok Cselekedeteihez I-II., 1941, 
1943). Halála után jelent meg a Zsidókhoz (1965), a Filemonhoz írt levél (1989), 
valamint Ursinus Zakariásnak a heidelbergi Kátéhoz írt magyarázata (1973). 

Kéziratban maradt munkái szintén a már említett két területről származnak: 
görög-latin irodalomból (Hesiodos: Munkák és napok, 1948; Seneca-levelek, Ovi-
dius, Cicero, Martialis, további Plátón-munkák, valamint Bod Péter latin nyelvű 
Tymbaleséből), és újabb Kálvin-fordítások (Pál apostol levelei a Filippi-, Klossé-, 
Thessalonikibeliekhez; Jakab I, Judás, János I., Péter levele). 
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