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A lakiteleki sá tor szel le mi sé gé ben Dsida Je -
nő Psal mus Hungarcusának rész le té vel kö -
szön tet te a részt ve vő ket Dr. Hor váth Bé la,
a Köl csey Kör ve ze tő je már ci us 22-én, szer-
dán a Pol gá rok Há zá ban. Majd ar ról szólt,
hogy majd nem 9 év vel ez előtt in dí tot ta el
Lezsák Sán dor a Köl csey Kört. El ső ren dez -
vé nyü ket 2008. áp ri lis 3-án tar tot ták. Az el -
múlt 45 ren dez vény ből 12-nek te ma ti ká ja
tel jes mér ték ben kap cso ló dik Dsida Je nő so -
ra i hoz, a Kár pát-me den cei ma gyar ság hoz és
Lakitelekhez. Így tar tot tak ren dez vényt az
au to nó mi á ról, Tri a non ról, Te le ki Pál ról, a
Kurultájról s ter mé sze te sen a Csur ka Ist ván-
em lék est és a Für La jos-em lék est is eh hez a
gon do lat kör höz kap cso ló dik. Ezt kö ve tő en
le ve tí tet ték a Lakiteleki Nép fő is ko la Mold -
vai Ma gyar Ér ték gyűj tő Kol lé gi u má nak kis -
film jét.

„A múlt be li kö tő dé sek, ta lál ko zá sok mind
a je len és a jö vő for rá sai” – kezd te Lezsák
Sán dor az Or szág gyű lés al el nö ke, a Nem ze -
ti Fó rum el nö ke be ve ze tő jét. Be szá molt ar -
ról, hogy fi a ta labb ko rá ban ke res te az előt te
já ró nem ze dék, a He tek, a Ki len cek köl -
tőcsoportokkal a kap cso la tot, és nagy öröm-
mel ol vas ta pél dá ul Bu da Fe renc, Ágh Ist -
ván ver se it. Gálfalvi György er dé lyi író pe -
dig a ’70-es évek ele jén mu tat ta be őt Ferenczes
Ist ván nak. Az óta Lezsák végigíkséri Ferenczes
élet út ját. So kan se gí tet tek ne ki, így Szakolczay
La jos, aki vel szin tén a ’70-es évek ele jén ke -
rült kap cso lat ba, és aki nek er dé lyi vo nat ko -
zá sú írá sai be mu tat ták a he lyi iro dal mi, szín -
há zi éle tet. Az az él mény ma radt meg ben -
ne, hogy a va ló ság lük te tő za já ban, ke se rű -
sé gé ben, gyö nyö rű sé gé ben él tek, és min dig
azt vizs gál ták, mit le het ne még ten ni a ma -
gyar iro da lom ter jesz té se ér de ké ben. „ Az a
sok-sok él mény, amit pél dá ul Lövétei Lá -
z ár Lász ló, Ferenczes Ist ván és töb bek mun -
kás sá sa je len tett szá mom ra, s en nek a már
em lí tett több év ti ze des is me ret anyag nak a
sű rít mé nye is ar ra kész te tett, hogy in dul jon
el a a lakiteleki fő is ko la ér ték fel tá ró kül ho-
ni kol lé gi um so ro za ta.” Hi szen fon tos fel a-
dat az el sza kí tott nem zet ré szek ér té ke i nek
fel tá rá sa, a mai va ló ság meg is me ré se. „A
Mold vai Ma gyar Ér ték gyűj tő Kol lé gi um film -
jé ből láthattatunk egy kis rész le tet, és a kol -
lé gi um lé nye ge, hogy 40-50 fi a tal a Kár pát-
me den cei egye te mek ről, fő is ko lák ról egy hé -
tig jár ja a te re pet, kér dő ív, mélyintrejúk se -

gít sé gé vel fel mé ri a te le pü lé se ket, fel ve szi az
éne ke ket, tör té ne te ket, majd fel dol goz zák az
ada to kat. Pon to san 16 ilyen kol lé gi um fe jez-
te be te vé keny sé gét, s az el múlt két és fél év -
ben kö zel 1000 fi a tal vett részt eb ben a mun -
ká ban. A mold vai ma gyar te le pü lé sek ér ték -
fel tá ró mun ká ja azért volt ne héz, mert az ott
élők zár kó zot tak. Ezért is lá tom ven dé gül
már 15 éve min den esz ten dő ben a csán gó
ma gyar pe da gó gu so kat – ami ál tal ol dó dott
a fe szült ség.” Meg tud tuk, hogy a kül ho ni
ma gyar ér ték tár bő ví té sét se gí ti a nép fő is ko -
la ér ték fel tá ró prog ram ja. En nek ke re té ben
szer vez ték meg a Ko má rom Kol lé gi u mot, az
Al só-Csal ló köz dé li te le pü lé se i nek ér ték fel -
tá ró kon fe ren ci á ját Nagy me gye ren, mely nek
szak mai szer ve ző je a Szlo vá ki ai Ma gyar Mű -
ve lő dé si In té zet igaz ga tó ja, Hu szár Lász ló,
tech ni kai szer ve ző je a nép fő is ko la ré szé ről
pe dig dr. Hor váth Zsolt volt. A kon fe ren ci -
á ra már el ké szült az a 250 ol da las könyv is,
ami a fel tá ró mun ka, a ku ta tá sok összeg zé -
sét tar tal maz ta. 2016 nya rán és őszén egy-
egy he tes ku ta tó mun ka zaj lott 25 fel vi dé ki
te le pü lé sen (Ba lony, Bo gya, Bo gya rét, Csal -
ló köz ara nyos, Csi csó, Csi liz nyá rad, Csi liz -
pa tas, Csi liz rad vány, Ekel, Füss, Gel lér, Izsap,
Ke szeg fal va, Ko lozs né ma, Kul csod, Lak sza -
kál las, Med ve, Me gyercs, Nagy ke szi, Nagy -
me gyer, Ne mes ó csa, Örs új fa lu, Szap, Szi las,
Tany), s a könyv a ku ta tó mun ka ered mé nye it
tar tal maz za, mint ahogy ma ga a kon fe ren cia
is az ér ték fel tá ró mun ká ról szólt. Óri á si él -
mény egy ha zai fő is ko lás szá má ra, hogy eszé-
ki vagy mu ra vi dé ki, hegy kö zi, gyi mesi, mold -
vai te rü le te ken élő ma gya ro kat, és azok kul -
tú rá ját, ha gyo má nyát is mer he ti meg. Ez zel
nem fe je ző dik be a mun ka, mert az ada tok
fel dol go zá sa alap ján tu dunk nemzetpolitikai
sza bad egye te met szer vez ni. „Mind ezt azért
emel tem ki, mert két olyan ki vá ló sá got lá -
tunk ven dé gül, akik a gya kor lat ban is a va -
ló ság je gye sei. Te het ség fel is me rő és te het -
ség gon do zó mun ká juk ál tal tart ják meg az
el sza kí tott te rü le te ken azo kat, akik csa lád-
ban, kis- és na gyobb kö zös sé gek ben dol goz-
 nak, gon dol kod nak. A ma gyar nem ze ti iro -
da lom kép vi se lői, mert az er dé lyi, fel vi dé ki,
dél vi dé ki, kár pát al jai írók, köl tők mind eb -
be az egy ség be tar toz nak.”

Lezsák kér dé sé re Ferenczes Ist ván és Lövétei
Láz ár Lász ló azt fe lel ték, nem tud nák el -
hagy ni Szé kely föl det, so sem gon dol tak rá,

még a leg sö té tebb évek ben sem. Lövétei Lá -
z ár Lász ló Jó zsef At ti la-dí jas köl tő, a Szé -
kely föld fő szer kesz tő je el me sél te, hogy 1998-
ban, mi u tán el vé gez te az egye te met Ko lozs -
vá rott, fel ke res te Ferenczes Ist ván, megkérdzte,
ha za sze ret ne-e men ni Szé kely föld re, mert
ha igen, ak kor a Szé kely föld fo lyó irat ban len -
ne szá má ra szer kesz tői ál lás. 1997 oktoberében
in dult el ez a fo lyó irat, s mi kor Lövétei ha -
za ke rült Szé kely föld re, ak kor már egy éve
volt a pa let tán. Idén ün nep lik 20 éves szü le -
tés nap ju kat. Bár él he tett vol na Lövétei Lá -
z ár Lász ló Csík sze re dá ban, de ő Csíkszen-
domokost vá lasz tot ta. Még pe dig azt a kis te -
le pü lést, ahol a Már ton Áron Mú ze um üze-
mel. A né hai püpök pe dig nem csak egy há zi
ve ze tő ként, ha nem köz író ként is me gáll ja a
he lyét, temp lo mi be szé dei, le ve lei, va la mint
az Er dé lyi Is ko lá ban meg je lent írá sai, ta nul -
má nyai ki vá ló iro dal mi al ko tá sok. Er ről meg -
győ ződ het tek azok, akik el ol vas ták a Szé kely
Könyv tár 18. kö te tét, mely nek cí me: Már-
ton Áron: Vá lo ga tott írá sok és be szé dek.

Ferenczes Ist ván Ba bér ko szo rú-dí jas köl -
tő, író, a Székelyöld ala pí tó fő szer kesz tő je, a
Mold vai Ma gyar ság fő szer kesz tő je ar ról be -
szélt, hogy a dik ta tú ra bu ká sa után az RMDSZ-
ben po li ti zált, de min dig is érez te, hogy nem
akar po li ti kus len ni. 1995-ig töl tött be a párt -
ban kölönböző tiszt sé ge ket. Még a ’80-as
évek ben írt egy ver set ez zel a ref rén nel: „nincs
ha zám, nincs ha zám”. Az tán rá jött, hogy ez
os to ba ság – még ak kor is, ha ak kor úgy érez -
te –, mert ha zá ja: Szé kely föld. Ha szű kí tünk,
ak kor Csík or szág. Ha még in kább, Pál fal va.
Fel te het jük a kér dést, hogy a vi lág há ló ál tal
hát tér be szo rí tott, alul fi nan szí ro zás tól nyö -
gő ki adói vi lág ban mi ma gya ráz za en nek a
lap nak a si ke rét? A vá lasz: min de nek előtt
ta lán az, hogy az er dé lyi kör nye zet e gyüt test
fel mér ve úgy dön töt tek, nem újabb iro dal-
mi la pot kell csi nál ni, ha nem egy faj ta mul -
ti disz cip li ná ris ki ad ványt nép rajz zal, tör té -
ne lem mel, szo ci o ló gi á val – és ter mé sze te sen
iro da lom mal is. És ta lán azért sem süllyed -
tek el a pro vin ci a liz mus ban, mert – és ez volt
Fe ren czes egyik leg jobb dön té se – ele ve az
1990-es évek ben ki raj zó fi a ta lok kal kez dett
el dol goz ni. Fe ren czes Ist ván kö zöl te, hogy
olyan lap ban gon dol ko zott, mely be mu tat ja
a nagy vi lág nak a ré gi ót, Szé kely föl det, és a
ré gi ó ba is be hoz za a vi lág iro dal mat, s ezt, az
ala ku lást egy ak ko ri jog sza bály le he tő vé is
tet te. Ele in te vol tak ad mi niszt rá ci ós gon dok,
majd nem csőd be ment a lap, de há la Is ten-
nek 2000-ben meg szü le tett a Har gi ta Ki adó,
mely ki ad ja a Szé kely föl det, a Mold vai Ma -
gyar sá got és a Szé kely Könyv tár so ro za ta it.
A ren dez vény köz ben Fe ren czes Ist ván és
Lö vé tei Láz ár Lász ló a ki adó ál tal meg je len -
te tett ver ses kö te te ik ből ol vas tak fel. Ferenczes
úgy ér zi, a Gu ten berg-ga la xis nak so sem lesz

vé ge, bár ma nap ság nem az az el sőd le ges. Lö -
vé tei Láz ár sze rint so kat szá mít az er köl csi
és az anya gi tá mo ga tás is, mert ha „le kap -
csol ják a vil lanyt, ak kor nem lesz sem Gu -
ten berg-, sem pe dig Neu mann -ga la xis. Fe -
ren czes azt is ki emel te, ak kor nyu go dott meg
tel je sen, mi kor meg ta lál ta utód ját Lö vé tei
Láz ár Lász ló sze mé lyé ben.

De mit le het tud ni a Szé kely Könyv tár so -
ro zat ról? A könyv so ro zat Har gi ta Me gye Ta -
ná csa és a Har gi ta Ki adó hi va tal kö zös könyv -
ki adá si pro jekt je. Olyan, a szé kely ség múlt -
já val és je le né vel fog lal ko zó kö te te ket ad nak
ki, ame lyek nem csak szé kely-ma gyar ön tu -
dat meg erő sö dé sét se gí tik elő, ha nem egyút-
tal él ve ze tes ol vas má nyul is szol gál nak. Szá -
mol nak az zal, hogy a so ro zat ban meg je le nő
kö te tek egyes da rab jai már ott le het nek a csa -
lá di és a köz könyv tá rak pol ca in, en nek el le -
né re úgy gon dol ják, hogy so ro zat ban va ló
meg je len te té sük kel olyan „szel le mi mi ni -
mu mot” kí nál hat nak az ol va sók nak, amely -
re a ké sőb bi ek ben bíz vást le het majd ala poz -
ni. El ső ren dű szem pont, hogy szép kö te tek
je len je nek meg a so ro zat ban, ame lyek re ké -
sőbb, mint mű tár gyak ra is büsz ke le het a
köny vek tu laj do no sa. A so ro zat kö te tei épp
ezért egy sé ges kön tös ben, „kéz hez ál ló”, köny -
nyen ol vas ha tó, for gat ha tó for má tum ban je -
len nek meg.

Ne fe led kez zünk meg a csán gó ma gya rok -
ról sem. A Bib lio the ca Mol da vi en sis a mold-
vai csán gók könyv tá ra. 2006-ban igen je len-
tős könyv so ro zat ma gyar és ro mán nyel ven
tör té nő meg je len te té sé hez fo gott a mold vai
ma gyar ság ha gyo má nyos mű velt sé gé nek köz -
kinccsé té te lét évek óta fel vál la ló csík sze re-
dai Har gi ta Ki adó hi va tal. 2000-től gon doz-
za a mold vai csán gók egyet len fo lyó ira tát, a
Mold vai Ma gyar sá got; 2001-ben ki ad ta a ma -
gyar iro da lom csán gók kal fog lal ko zó ver se -
i ből Mirk Lász ló ál tal össze ál lí tott vá lo ga-
tást (Az em ber ott a leg fá jóbb ma gyar); és az
ugyan csak ál ta la meg je len te tett Szé kely föld
fo lyó irat is több, csán gó té má jú írást kö zöl.
Az ele gáns, kéz be és zseb be si mu ló Bib lio -
the ca Mol da vi en sis fő cél ki tű zé se, hogy mind-
két nyel ven hoz zá fér he tő vé te gye azo kat a
ma gyar és ro mán szer zők től va ló, a mold vai
csán gó ma gya rok ra vo nat ko zó for rás mun -
ká kat, ame lyek nél kü löz he tet le nek e ne héz
éle tű nép cso por tunk múlt ja és mű ve lő dé se
iránt elő í té le tek nél kül ér dek lő dők szá má-
ra. A köz lé se ket mind egyik könyv ben ko -
moly jegy zet ap pa rá tus sal el lá tott ér té ke lés
egé szí ti ki, amely be mu tat ja a szer zőt, el he -
lye zi mű vét az adott kor ban és vá zol ja a té -
ma tu do má nyos hát te rét. Tény, hogy bár so -
kan is mer jük Er délyt, fel tölt ben nün ket, ha
meg lát juk gyö nyö rű tá ja it, de jó len ne, ha az
emó ció mel lett konk ré tan is tá mo gat nánk
eze ket a ne mes cél lal lét re jött fo lyó ira to kat.
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Lezsák: fontos feladat az elszakított nemzetrészek 
értékeinek feltárása

A Székelyföld című folyóirat bemutatja a régiót, és a régióba is behozza a nagyvilágot
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