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Mindig is szeretett viccet 
hallgatni és mondani. 
Úgy véli, a viccet nem 

olvasni kell, hanem mondani 
és jól előadni – Fülöp László di-
ákkora óta jegyezte a vicceket. 
Amikor tegnap Karcfalván ta-
lálkoztunk, a kicsi Kent feliratú 
noteszeit is megmutatta, ame-
lyekbe annak idején lejegyez-
te azokat a vicceket, amelyek 
nagyon tetszettek neki. Nem is 
gondolt arra, hogy valamikor ki-
adja ezeket kötetben.

Viccek utazás közben

„2003-ban elmentünk Afri-
kába. Bukarestig mikrobusszal 
mentünk, amelynek a vezetője 
könyvterjesztő volt. Én végig az 
úton Bukarestig, majd visszafe-
le is, de Afrikában is mondtam a 
vicceket. Akkor kezdett ő biztat-
ni, hogy ezeket feltétlenül le kell 
írni. Aztán telt-múlt az idő, a fiam-

nak van egy kiadója Kolozsváron, 
ott adtuk ki az első kötetet 2008-
ban. Pillanatok alatt elfogyott az 
ezer példány. Aztán még gyűj-
töttem, mert nem tudtam elmen-
ni a jó viccek mellett. Igaz, hogy 
ami nekem jó, lehet, hogy más-
nak egyáltalán nem, érdekes do-
log ez a vicceknél. Tanulmányoz-
tam enciklopédiát, az interneten 
is rengeteg vicc van, vicceskönyv 
is nagyon sok kapható, de nekem 
ezek azért tetszenek, mert ki-
mondottan székely szájízű vic-
cek. A második kötet úgy szüle-
tett meg, hogy a madarasi kenyér-
gyáros mondta, hogy ő támogat, 
és ki kell adni. A harmadik pedig 
az első kettőnek az anyagát is tar-
talmazza, de vannak benne újon-
nan gyűjtött viccek is. Azért szü-
lethetett meg, mert sok támogató-
ja volt a kiadásnak, a főtámogatója  
a volt iskolatársam és azóta is ba-
rátom, Kurkó Gyárfás” – magya-
rázta a három kötetről a szerző. 

Kiveszőben a székely furfang?

Fülöp László úgy véli, a szé-
kely viccben fellelhető az úgy-
nevezett székely leleményesség 
vagy a furfang. A kötetekben ta-
lálható viccek zömét nem ő írta, 
csak hallotta, igaz, van pár da-
rab, amelyet megtörtént esetek 
nyomán ő maga írt. Úgy véli, a kö-
tetekben található sok vicc nem 
az ő érdeme, csak az, hogy mivel 
szereti, leírta ezeket és kiadta. 
A gyűjtő arra is rámutatott, hogy 
sajnos kezd kihalni a székely hu-
mor, mint ahogy sok minden, ami 
régebb hagyomány volt a falvak-
ban. „Például annak idején ösz-
szejöttek a komák, és egymással 
viccelődtek. Most a nagy pénz-
hajszában nem így történik. Tu-
dományos körökben is felfigyel-
tek arra, hogy manapság a hu-
mor hiányzik az emberek életé-
ből, és be kéne vezetni az okta-
tásba. Már rég felfedeztem, hogy 

ha a tanulók figyelme lankad, va-
lamivel érdekessé kell tenni az 
órát, és igyekeztem egy-egy vic-
cet bedobni. Ezen ők is felbáto-
rodtak, és mondani kezdtek vic-
ceket. Olyan gyermek is jelent-
kezett, aki azelőtt csak akkor 
nyújtotta fel a kezét, ha a mos-
dóba kellett menjen. A gyerekek-
nek, felnőtteknek is a nevetés 
egy nagyszerű dolog, mondhatni 
gyógyír” – hangsúlyozta, hozzá-
téve, a diákok is szerettek vicce-
lődni. Viccesen azt is megjegyez-
te, ő 47 évig járt a karcfalvi isko-
lába, igaz, nemcsak mint diák, 
hanem mint tanár és igazgató is. 

A vicc viccet hoz 

A szerző szerint a humor meg-
tartó erő. „A magunkfajta korú-
ak egyszerre kerültünk a tantes-
tületbe, és egy jó baráti társaság 
verődött össze, benne volt pél-
dául Maczalik Ernő biológiata-

nár és Székely Sándor matema-
tikatanár is. Összejártunk, bu-
liztunk, és egyfolytában mond-
tuk a vicceket, jöttek maguktól, 
egyik a másik után. Talán a 
múlt rendszerben még többet 
vicceltek az emberek, mi leg-
alábbis különösen sokat. Be-
súgó nem volt közöttünk, mert 
már rég máshol volnék. Eléggé 
kibírhatatlan volt az az időszak, 
de egymásnak viccet mondva 
könnyítettünk a sorsunkon.”

PÉTER BEÁTA

Vicceket tartalmazó kötet Csíkkarcfalváról

A humor mint megtartó erő
Fülöp László nyugalmazott csíkkarcfalvi isko-

laigazgató harmadik viccgyűjteményes köte-

te látott napvilágot nemrégiben a kolozsvári 

Metaforma Kiadónál. A Székelyektől hallottam 

című könyv a gyűjtő szerint az elmúlt hatvan év 

legjobb vicceit tartalmazza.

Fülöp László gyűjteni is, mondani is szereti a vicceket 

Viccek 
a Csíki Hírlapban
A következő napokban a Csí-
ki Hírlap Pulzus rovatában a 
Székelyektől hallottam című 
kötetből válogatunk vicceket.

A három viccgyűjteményes kötet

FOTÓK:  PINTI ATTILA

Szent György-napi búcsú

Hétfőn, április 24-én ünnepeljük Szent György napját, ezen al-
kalomból vasárnap fél egytől tartanak búcsús szentmisét 
Csíkszent györgyön. Sárkányölő Szent György, az egyik leg-
nevezetesebb katonaszent Kis-Ázsiában született, Paleszti-
nában halt mártírhalált Diocletianus uralkodása alatt. Krisz-
tus tanításának követéséért elfogták, börtönbe vetették, és sú-
lyos kínzások után, 303-ban kivégezték. Csíkszentgyörgy mel-
lett szintén Szent György a védőszentje a kézdi-orbai espere-
si kerületben található esztelneki ferences zárdatemplomnak és 
Székelyudvarhelyen a szombatfalvi templomnak.

Túra a Föld napja alkalmából

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egyesület április 23-án a 
Föld napja alkalmából természetvédelmi jellegű túrát szervez a 
Hargita-hegységbe. Túraútvonal: Csíkszereda – Bilibók-puszta – 
Nagykőbükke teteje – Szécsény-patak völgye – Csíkszereda. In-
dulás vasárnap reggel 9 órakor a Mikó-vár előtti térről. Jelentkezni 
szombat este 9 óráig lehet a 0745-107618-as telefonszámon. 

Honismereti túra

A Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület buszos honismereti tú-
rát szervez április 22-én és 23-án Csíkszereda – Homoróddaróc 
– Kőhalom – Szászkézd – Almakerék – Keresd – Berethalom – 
Medgyes – Erzsébetváros – Segesvár – Csíkszereda útvonalon. 
Részvételi díj 150 lej, amely tartalmazza a belépőket, a szállítást, 
a szállást, valamint a vacsorát Keresden. Bővebb információkat 
Bölöni Sándortól, a 0744-106231-es telefonszámon lehet igényelni.

Ádám Gyula csíki fotómű-
vész, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ fotó-videó refe-
rense dokumentumfotóit mu-
tatja be az a kiállítás, amely a 
héten nyílt meg Budapesten a 
Forrás Galériában, a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet Kár-
pát-haza Galéria sorozatának 
keretében.

A május 12-ig látható tár-
laton sok más mellett bemu-
tatják a Hazafelé, a Mária 
mennybevitele és a Föld szíve 
című dokumentumfotókat is – 
írta az MTI. 

Ádám Gyula 1961-ben szü-
letett Csíkkarcfalván, a Ma-
rosvásárhelyi Szakközépis-
kola grafika szakán végzett 
1981-ben. Alkotói tevékenysé-
gére, munkásságára nagy ha-
tással voltak nagyszülei és az 
őket körülvevő tárgyi környe-
zet. Mint írják, az akkori poli-
tikai hatalom és jogrend a Ma-
gyarországon kívül eső terü-
letek magyar csoportjait izo-
lálta, nemzeti létüket veszé-

lyeztette. Ádám Gyula a népi 
kultúra megőrzése és menté-
se céljából kezdett el a moldvai 
csángóföldön dokumentumfo-
tókat készíteni. Ez az élmény 
határozta meg egész további 
alkotói tevékenységét. Munká-
ja tilosnak számított a rend-
szerváltásig, titokban dolgo-
zott, nem volt tagja fotóművé-
szeti társaságoknak. Útjaira 

társával, Barabás Zsolttal in-
dult. Első közös kiállításuk 
1990-ben nyílhatott meg Csík-
szeredában. Témaválasztásuk 
fókuszában a moldvai csángók 
mindennapjai ál ltak. Ádám 
Gyula elsősorban azért fotó-
zik, hogy alkotásai bekerül-
jenek a köztudatba, és eljus-
sanak az emberekhez. Mun-
kásságát a gyűjtési és a doku-
mentálási vágy köti össze. Do-
kumentumfotói a száraz való-
ság helyett érzelmeket közve-
títenek. Ádám Gyula a Hargita 
Megyei Kulturális Központ ál-
tal szervezett fotóképző tan-
folyam oktatója és koordiná-
tora, valamint a Moldvai Ma-
gyarság című havilap grafiku-
sa és fotósa. Emellett a Szé-
kelyföldi Fotóbiennálé szak-
mai tanácsadója és zsűritagja 
is. 2000-ben Csíkszereda vá-
ros Pro Urbe-díjjal tüntette ki, 
2008-ban megkapta a Magyar 
Művészeti Díjat.

KISS JUDIT

Ádám Gyula kiállítása Budapesten
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