
kodás, hogy legalább a matek fogal-
mak román neveit tudja megtalálni. 
Egzisztenciális gondok a bentlaká-
son túl, beleértve a ruhát, cipőt és 
minden mást. „Édesanyám mindent 
megtett, hogy segítsen, fehérneműt 
varrt nekem, ha pedig sikerült vala-
mennyi pénzt összegyűjtenie varrás-
sal és ősszel a zsögödi kertbe ültetett 
árvácskák eladásával, akkor az özve-
gyi félnyugdíján túl elküldte nekem. 
Viszont jó barátságokat kötöttem 
más, matekért rajongókkal: egy Sze-
ben melletti falusi fi úval, akinek az 
édesapja még hajtotta a juhokat a 
Kárpátokon át, és ha Bukarest közelé-
be érkezett, akkor hozta a sajtot. Egy 
Vatra Dornei-i zsidó fi úval, akinek 
gyógyszerész édesapja később áttele-
pedett Izraelbe, az egykori kollégám 
pedig valamelyik zsidó–palesztin há-
borúban az életét vesztette. A matek 
segített: meditáltam bukarestieket, 
akik már akkor más szemmel néz-
tek az erdélyiekre. És közben, velük 
együtt, rábukkantam a Gheorghiu 
Dej halála után enyhülő korszak en-
gem érdeklő művelődési lehetősége-
ire is.” Itt került kapcsolatba a kép-

zőművészeti élettel is. Mint mesélte, 
az alapoktól kezdve kell megismer-
kedni a vizuális nyelvvel, és rájönni 
arra a hatalmas átalakulásra, ame-
lyet az jelent, hogy a képzőművészet 
immár nem utánozni akar, hanem 
önállóan alkotni.

„Akkor lettem újságíró...” 

Hazatérve Csíkszeredába mintegy 
véletlenszerűen cseppent bele az 
újságírásba. Február elsején lesz öt-
ven éve, hogy belépett a megyével 
együtt létrehozott napilap, a Har-
gita szerkesztőségébe. Úgy látja, a 
mai és a korabeli újságírás között 
nagyon mély választóvonalat kell 
húzni. „Akkoriban nemhogy tagad-
ták volna, hanem alapigazságként 
kimondták: a sajtó, annak bármiféle 
megjelenési formájával egyetemben, 
a Román Kommunista Párt eszköze 
a szocializmus gazdasági-társadal-
mi céljainak az elérésében és az új 
típusú ember kialakításában. Adott 
keretek között lehetett-kellett írni, 
és nekem szerencsém volt, hogy a 
kezdeti egy-két inasév után hagyták, 
hogy a művelődési rovatban találjam 
meg a helyem. Az »újtípusú gondol-
kodás« tág értelmezése alatt lehetett 
írni könyvről, színházról, képzőmű-
vészetről, természet- és műszaki tu-
dományokról. Nevemhez leginkább 
a Tudományos Horizont több mint 
másfél évtizedes szerkesztése fűző-
dik, de próbáltam közeledni ahhoz 
az értelmiségi léthez, amelyet a het-
venes években Csíkszereda megpezs-
dülő élete jelentett a sok idehelyezett 
fi atal szakemberrel és művésszel, a 
könyvbemutatókkal, a sűrű színházi 
vendégjátékokkal, a növekvő szá-
mú kiállításokkal egyetemben. Azt 
hiszem, valójában akkor lettem új-
ságíró, amikor rájöttem, hogy az oly 
annyira összetett olvasótábor számá-
ra mindig kell nyújtani valamiféle új-
donságot akár a tények, akár a meg-
talált összefüggések tekintetében, és 
úgy kell megválogatni a szavakat, 
hogy azoknak mind értelmi, mind 
érzelmi szinten hatásuk legyen. Hogy 
a szöveg legyen tömör, de gördülé-
keny, nyújtson valamiféle többletet, 
de soha ne legyen kioktató, hanem 
továbbgondolkodásra késztető.”

És hogy milyen volt az akkori szer-
kesztőségi élet? Rohanás – válaszol-
ja. Heti és napi értekezletek, sok-sok 
éjszakai munka az ólomgőzös nyom-
dában. De olykor kártyázásokkal, 
sakkozással és gombfocival is vala-
melyik eldugott szerkesztőségi szobá-
ban. „Sok-sok terepmunkával, ahová 
akkor is kellett menni, ha történt va-
lami, ha nem. Azaz nem az esemény 
vitte oda az újságírót, hanem a ter-

vezés. De ennek is köszönhető, hogy 
nincs olyan Hargita megyei falu, ahol 
ne jártam volna, és talán ez készte-
tett arra is, hogy később felkeressem 
Székelyföld valamennyi települését, 
és nem is egyszer, szemügyre véve a 
változásokat, vagy éppen a mozdu-
latlanságot, esetleg a romlást.”

Zsögödből a világ

A bukaresti egyetemi éveket leszá-
mítva Székedi Ferenc Zsögödben 
élte, éli a mindennapokat. A Romá-
niai Magyar Szóban jelentek meg heti 
jegyzetei a kilencvenes évek elején, 
és az első publicisztikai kötete ezt a 
címet kapta: Zsögödből a világ. „Vol-
taképpen ezzel is arra próbáltam 
utalni, hogy az általam is megélt, 
megfi gyelt mindennapi élet és a poli-
tika közhelyei, szólamai között lénye-
ges eltérések vannak. A parlamenti 
választásokra készülve a napokban 
jelent meg az országutak szélén né-
hány RMDSZ óriásplakát, és ezeken 
többek között azt írja: jóban-rosszban 
együtt vagyunk. Igen, mondtam ma-
gamban, de nem ugyanúgy. Én erre a 
különbségre próbáltam és próbálom 
mind a mai napig felhívni a fi gyel-
met, illetve kisebb-nagyobb sikerrel 
megmutatni a politikusoknak, hogy 
nem mindig ők tartják a kezükben 
az igazság és a valóság aranykulcsát. 
Úgy gondoltam, és úgy gondolom 
mind a mai napig, hogy ezek a soha 
nem vagdalkozó észrevételek, más 
újságírók és értelmiségiek meglátá-
saival egyetemben segítenek abban, 
hogy különösképpen mifelénk, az 
erdélyi magyarság közösségében, a 
politika ne szakadjon el a helyi társa-
dalmaktól.”

A ’89-es fordulat után mozgalmas 
évek következtek, újraindította a 
Csíki Lapokat, a politikai életbe is 
belekerült, majd bábáskodott egy 
helyi tévéadó létrejötténél, amely-
nek sok éven át főszerkesztője volt. 
Kérdésemre, hogy miként emlékszik 
vissza életének erre az időszakára, a 
Csíki TV-nél eltöltött  tíz évre, rámu-
tat: szomorú időszerűséget ad ennek 
a kérdésnek az a tény, hogy néhány 
napja temették el egykori osztálytár-
sát, Szőke Bélát, aki 1989 után Csík-
szeredát „bekábeltévézte”, és ra-
gaszkodott hozzá, hogy legyen helyi 
adás is. „Fiatal munkatársaimnak és 
a lelkes csapatmunkának köszön-
hetően a tévé gyorsan felfutott, oly-
annyira, hogy a városi nyilvánosság 
egyik legfontosabb fórumává vált. 
Noha már lassan másfél évtizede 
nincs helyi tévé, még manapság is 
gyakran előfordul, hogy valaki meg-
állít az utcán és arra kér: Székedi úr, 
ezt mondja el a Kényelmetlen kérdé-
sekben. Azaz az akkor igen népszerű 
élő, közéleti adásban, amelynek az 
emléke mind a mai napig fennma-
radt. Sok más olyan műsorunk mel-
lett, amelyek utóélete manapság is 
gyakran visszaköszön.”

Újságírónak lenni életmód 

Székedi Ferenc a Csíkszeredai 
Könyvvásáron tartott díjátadó ün-
nepség keretében vehette át a MÚRE 
életműdíját. A korábban egyetemi 
oktatóként is tevékenykedő újság-
író kihangsúlyozza: a legfontosabb, 
amit próbált átadni a fi ataloknak, és 
most is ezt tanácsolná azoknak, akik 
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A legfonto-
sabb, amit 
próbált átadni 
a fiataloknak, 
és most is ezt 
tanácsolná 
azoknak, akik 
az újságírói 
pályára lépnek, 
hogy legyenek 
kíváncsiak.
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A Hargita fontos helyet foglal el az életében

az újságírói pályára lépnek, hogy 
legyenek kíváncsiak. „Hogy érde-
kelje az élet minden területe. Hogy 
tanuljanak mindabból, amit látnak, 
hallanak. Hogy az önmagukban ki-
alakított elvi világukat, szemléle-
tüket ne adják fel mindaddig, amíg 
olyan kemény akadályoknak nem 
ütköznek, amelyekkel képtelenek 
megbirkózni.”

Az erdélyi magyar sajtó elmúlt 
harminc éve is szóba kerül. Rámu-
tat, 1989 után a sajtónyilvánosságot 
hihetetlen nagy robbanás, a napila-
pok, folyóiratok tömkelege jellemez-
te. 2000 után azonban kialakultak 
az új piaci szerkezetek, amelyekben 
rá kellett jönni, hogy az újság is egy 
olyan termék, amelynek nemcsak 
szellemi nyersanyagra, hanem gaz-
dasági-pénzügyi háttérre is szüksé-
ge van. „Jómagam azoknak az erdé-
lyi magyar intézményeknek a híve 
vagyok, amelyek az elmúlt három 
évtizedben itt létrejöttek, hiszen sa-
játosságainknak, életvitelünknek, 
a mássághoz való viszonyunknak 
ezek a legmegfelelőbbek, a felröp-
penő szavak mögött leginkább mi 
látjuk, méreteiknek megfelelően, 
nem felnagyítva és nem alábecsülve, 
a tényeket. Mindehhez pedig még 
hozzáadja magáét a világháló, a civil 
tartalomgyártás, a közösségi olda-
lak. Az információözönben, a hírek 
és álhírek áradatában a média, mint 
szakma és mint megélhetés, az erdé-
lyi magyar újságírók számára egyre 
nehezebb mesterséggé válik. Ezért 
örvendek annak, amikor több lap, rá-
dió- vagy tévéműsor, hírportál lega-
lább részben visszatér a saját erdélyi 
gyökereihez, embereihez, eseménye-
ihez, ahhoz, amit csak itt talál meg. 
Meggyőződésem, hogy a globaliz-
mus magával hozta civilizációs vál-
tozásokkal egyetemben megtaláljuk 
majd azt az új egyensúlyállapotot, 
amely itthon jelent létbiztonságot, 
annak minden összetevőjével egye-
temben.”

Székedi Ferenccel ma is találkoz-
hatunk majd minden csíkszeredai 
rendezvényen, amelyeket most is 
dokumentál, és egy-egy gyors tu-
dósítást fontosnak tart posztolni az 
oldalán. A szokás hatalma? Igen, 
mert médiamunkásnak lenni élet-
mód – hangsúlyozza. „Ugyanakkor 
azt is jelenti, hogy nem szakadok el a 
közélettől, amely egy fél évszázada a 
pályán levő újságíró számára egyben 
maga az élet is.”

PÉTER BEÁTA

Zsögödi háza 
és tornáca mindig 
hírvivője az aktuális 
évszaknak




