
S
zívesen járja a termé-
szetet az utóbbi időszak-
ban a 75 éves köz író, és 
nem csak gombát, erdei 
gyümölcsöt, hanem a 
látványt is gyűjtögeti, 

amelyet aztán a közösségi oldalán fo-
tóba „zárva” megoszt az érdeklődőkkel 
is. Ez a közlési vágy is az újságírásból 
fakad – véli. Kedvenc helyei a ma már 
Csíkszeredához tartozó Zsögöd környé-
kéhez kapcsolódnak, illetve Alcsíkhoz 
és főként a Hargita déli vonulatához.

„Itt ismerem a legtöbb erdei utat, 
még azokat is, amelyek az évek során 
alaposan megváltoztak, de azt is tu-
domásul veszem, hol vágtak ki erdő-
részeket, hol nőttek fel annyira a fe-
nyők, hogy olykor alaposan meg kell 
gondolkozzam, hol is vagyok. A ter-
mészetjárás ugyanakkor számomra 
a felfedezés izgalmát is jelenti: hol, 
milyen virágok nyílnak, hol vannak 
erdei gyümölcsök, amelyeket lehet 
gyűjtögetni, miként változtak meg 
az egykori gombás helyek, és hol 
jelentek meg újak. És gyűjtögetem 
a látványt is. Napsütésben, ködben, 
esőben, mind a négy évszakban. És 
ha úgy gondolom, hogy ez mások 
számára is érdekes lehet, akkor elő-
húzom a hátizsákomból a fényké-
pezőgépet vagy éppen zsebemből a 
mobiltelefont, és próbálom megke-
resni azt a szöget, azt a kompozíciót, 
amely közel ötezer Facebook-bará-
tom legalább egy részének mond is 
valamit” – mutat rá.

Gyermekkori barangolások

Székedi Ferenc 1945. január 6-án szü-
letett a Balaton melletti Nemestör-
demicén. Háború volt, menekülés. 
Iskoláit Csíkszeredában végezte. Azt 
is elárulja, ha még egyszer újrakezd-
hetné, biológus lenne, azon belül 
botanikus. Még szűkítve a kört: vad-
virág-szakértő.
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A szöveg 
legyen tömör, 
de gördülé-
keny, nyújtson 
valamiféle 
többletet, de 
soha ne le-
gyen kioktató, 
hanem tovább-
gondolkodásra 
késztető.

Sokfajta sajtóbeli út áll Székedi Ferenc mö-
gött: újságíró, rádiós munkatárs, televíziós 
szerkesztő, ifjú médiaszakos egyetemisták 
oktatója. Ma is Zsögödből szemléli a vilá-
got, publicisztikai írásaival rendszeresen ta-
lálkozhatunk. És akárcsak az évek során, ha 
éppen nem ír, akkor kiállításokat nyit meg, 
könyveket mutat be, monográfiákat szer-
keszt. Vagy éppen kirándul. Munkásságát 
nemrégiben a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesülete (MÚRE) életműdíjjal ismerte el.

„Azt hiszem, az idő hozza magával: 
az ember gyermekkorában, fi atalko-
rában csak úgy átrohan fűn-fán, majd 
amint telik az idő, egyre jobban meg-
fi gyeli a természetet, és idős korára 
rájön, hogy alighanem azért, mert en-
nek bizonyossága az egyetlen, amely 
sikerrel képes versenyezni az idővel. 
Persze gyermekkoromban is sokat 
barangoltam, de inkább szükségből. 
Édesapám korán meghalt, édesanyá-
mat pedig mindig elkísértem, amikor 
nyaranta elment epret, málnát, áfo-
nyát vagy éppen hecserlit (csipkebo-
gyót – szerk. megj.) szedni. Az évek 
során egyébként zsögödi udvaromra 
sok vadvirágot telepítettem, tavasztól 
késő őszig mindig nyílik valami, és 
fi gyelmeztet arra, hogy erdőn-mezőn 
most éppen mi a látnivaló” – fogal-
maz Székedi Ferenc, akinek zsögödi 
gyermekkora másként is a természet 
jegyében zajlott. „Egy tucatnyi srác-
cal együtt nőttem fel, akkor még Csík-
szereda mellett nem volt Brassói út (a 
hatvanas években épült elkerülő út 
mai neve – szerk. megj), a Nagy La-
jin (a köznyelvben Nagy Laji dombja, 
amelynek tetején ma a megyei kór-
ház található – szerk. megj) nem volt 
egyetlen épület sem, amint lehetett, 
csapatban, mindenfele barangol-
tunk, nyaranta fociztunk, és sokat 
úsztunk az akkor még kanyargós és 
kristálytiszta Oltban, a szeredai vagy 
a zsögödi fürdőn” – emlékezik. Per-
sze amikor volt ideje rá – teszi hozzá, 
mert ötödikes korától nyaranta min-
dig kisebb-nagyobb munkára fogták. 
Csíkszentkirálytól Madéfalváig vagy 
a vasút mellett szedegette a gyomo-
kat, vagy kőművesek mellett cipelte a 
téglát és maltert, a középiskolai vaká-
ciókban már a szentkirályi kőbányá-
ban is tologatta a csilléket, dobálta 
a teherautókra a faragott kockaköve-

ket. Így lehetett megkeresni a pénzt 
az áhított biciklire, sílécre, néhány 
könyvre.

A Bukaresti Rádiónak évek óta 
rendszeresen ír jegyzeteket, a leg-
utóbbiban olvasható, hogy még di-
ákkorában lett rádiófüggő. Szinte az 
érettségije is ezen múlt. „Édesapám 
halála után a középiskolában két 
nagy trauma ért. Az egyik, hogy az 
akkori legelőtisztító, hazafi as mun-
katáborok egyikében, valahol a Ke-
lemen-havasokban fejszével vélet-
lenül úgy elvágták a bokám körül a 
lábam, illetve az összes inakat, hogy 
majdnem fél évig úgy nézett ki, sánta 
maradok. A másikat az 1956-os ma-
gyarországi forradalom utórezgései 
jelentették. 1959-ben, amikor Csíksze-
redában megkezdtem a középiskolát, 
már több diákot és tanárt letartóztat-
tak, és a fi gyelem nem lankadt: né-
hány héttel az 1962-es érettségi előtt 
megint tartottak valamiféle nagygyű-
lést, ahol bejelentették, hogy bizo-
nyos versíró diákokat kirúgnak, és 
az osztályfelelős – mármint én – sem 
állhat érettségire, mert rendszeresen 
hallgatja a Szabad Európa Rádiót. Az-

tán érettségi előtt két órával szóltak, 
hogy mégiscsak bemehetek, de egye-
temre ne is gondoljak, mert az akkor 
nélkülözhetetlen néptanácsi ösztön-
díj szertefoszlik, ráadásul a felvéte-
linél valamiféle fehér könyv is el fog 
kísérni, benne a viselt dolgaimmal. 
Nagyon jó matekos voltam, az érett-
ségiztető bizottság kolozsvári elnöke 
biztatott, hogy menjek a városába, 
mindent megtesz, hogy felvegyenek, 
de úgy gondoltam, hogy Bukarest-
ben, több ezer felvételiző között job-
ban elcsúszik az érettségi diplomán 
alaposan lehúzott magaviseleti je-
gyem és az a bizonyos fehér könyv, 
amelybe akkor, a korabeli Maros Ma-
gyar Autonóm Tartományban, még 
magyarul rótták a bejegyzéseket.”

Székely legény Bukarestben

Így felvételizett hát a bukaresti Mű-
szaki Főiskola automatika szakára 
1962-ben. A kis székely településről 
érkező tizennyolc éves fi atalember-
nek nem kis megpróbáltatásokon 
kellett átvergődnie a kezdetekben: 
majdnem zéró román tudás, kapasz-
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