
méletét leginkább Gulyás Pál, az ősi irodal
mak felé forduló jóbarátja műveiben érhetjük
tetten. "Változás és hagyomány, magyarság
és európaiság... Gulyás Pál tanulmányaiban
is jórészt mai vitáink tárgyára ismerünk" 
vélekedik Pomogáts.

A Kelet és/vagy Nyugat újabb dilemmát vet
fel Kodolányi Julianus barátja kapcsán, mely a
magyarság népi jellegét, Kelet és Nyugat kö
zötti különleges helyzetét megragadva szer
ves része a népi ideológiának. Érdekes soro
kat olvashatunk a regény megírásának körül
ményeiről, hitelességéről és fogadtatásáról.

Betekinthetünk a miniszterségtől visszavo
nult Veres Péter olvasónaplójába, egyúttal
változó irodalmi elveibe is. Képet alkotha
tunk a népi mozgalom harcos vitázójáról. a
publicista, szociográfus és regényíró Féja Gé
záról, de terjedelmes tanulmány szól Kovács
Imréről is, aki szintén a népi írók eszmei von
zásában lépett fel megírva az egyik legjelen
tősebb szociográfiát: a Néma forradalmat. Meg
ismerhetjük Szabó Zoltánnak, A tardi helyzet
szerzőjének irodalmi, közéleti tevékenységét
emigrációba vonulásáig.

A Költészet és népiség fejezetben olvasha
tunk az avantgardtól elszakadó, szülőföldje

vonzásába visszatérőIllyésről; a mesék és mí
toszok bűvöletében élő Erdélyi Józsefről, to
vábbá Sinka Istvánról, aki egyelmerülő sze
gényparaszti világ krónikásaként bukkant fel.

A tanulmánykötet Népiség és erdélyiség ré
szében régi ismerőseinkre: Nyírő Józsefre, Ta
mási Áronra, Szabédi Lászlóra és az újra fel
fedezett Wass Albertre bukkanunk.

Egy fontos szellemi műhely, a Válasz
programjáról, jelentőségéről, belső ellentétei
ről, megszűnésének okairól ad képet a Poli
tika és poétika című utolsó fejezetben a Mozga
lom és irodalom. Végül szó van még a népi iro
dalomtörténet-írásról. Ady és a Nyugat meg
ítéléséről, a "népi líra" folytatásáról az új ma
gyar költészetben. Olyan kérdésekről tehát,
amelyek megválaszolásával csak gazdagod
hatunk. (FelsőmagyarországKiadó)

R6NAY LÁSZL6

SOÓS SÁNDOR: CSÍKSOMLYÓ

Aki akár csak egyszer is jelen lehetett az utóbbi
években Csíksomlyón pünkösdi búcsúban, ifjú
sági találkozón vagy más alkalommal, meggyő-
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ződhetett róla, hogy a ferencesek ősi rendhá
za a falubeli plébániatemplommal együtt ma
talán még jelentősebb lelki központ. mint ko
rábbi évszázadokban, amelyeknek jeles emlé
keit őrzi. A megélénkült érdeklődés jele a
pünkösdi búcsúk élő televíziós közvetítése,
régi leírások új kiadása, imakönyv, énekeket
tartalmazó kazetta megjelentetése. Soós Sán
dor szentendrei diákok kísérőjeként és nép
rajzkutatóként három évben fényképezett a
csíksomlyói pünkösdi búcsúban. Hetven szép
felvételét a millecentenárium évében album
ba rendezte, hogy bemutathassa a megkapó
helyszíneket. az áhítatos arcokat, hogy érzé
keltethesse azt, amit ő maga és sok búcsús
zarándok átélhet ezen a szent helyen. Szín
pompás viseletbe öltözött csángókat. széke
lyeket láthatunk, felvirágozott és nemzetiszín
szalagokkal díszített zászlókat, napkeltét vá
ró moldvaiakat, fegyelmezett gyónókat, meg
a feszületek. kápolnák, falképek, szobrok
szép együtteseit. A könyv első száz oldalát a
kísérő tanulmány - amely voltaképp kettő

- foglalja el. Jó tíz évvel korábban a szerző

egyetemi szakdolgozatot írt a keresztény za
rándoklatok történetéről, amit pár év múltán
átdolgozott, majd alighanem a könyv megje
lentetésére készülve régi szövegéhez hozzá
fűzött egy fejezetet Csíksomlyóról. Ez utóbbi
a kéznél levő feldolgozások alapján szól a
székelyek, majd a somlyói ferencesek törté
netéről, röviden ír a búcsújárasi hagyomá
nyokról, és futólag megemlíti az ebben bekö
vetkezett legújabb változásokat. A tanulmány
első részével ez a fejezet nem sok kapcsolatot
rnutat, és saját (néprajzi) megfigyelések sem
kapnak benne hangsúlyt. A zarándoklattörté
net a téma hasznos, noha kissé iskolás feldol
gozása (nem világos, hogy miért egy Csíksom
lyó című könyvben kapott helyet). Az olvasó
nehezen döntheti el, hogya szerző célkitűzé

se szakmai volt-e (új ismeretek átadása,
avagy régiek átértelmezése), vagy valami
más. Kétségtelen, hogy a szép kiállítású kötet
igen alkalmas ajándék, viszont az is, hogy
Csíksomlyó helyének felmutatása a vallás
gyakorlat, a búcsú, a zarándoklat modern
alakulásában néprajzi és/vagy antropológiai
eszközökkel még várat magára. (Szentendre,
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1996)
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