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MIRK SZIDÓNIA-KATA:

HALÁSZ PÉTER LAUDÁCIÓJA

A néprajzi terepmunka lényege jelen lenni és elmerülni a kutatott
csoport szereplõinek mindennapjaiban. A jelenlét mint a megismerés
legfontosabb eszköze, megteremti azt a fajta meghittséget, otthonos-
ságot, bizalmat, ami lehetõvé teszi a külsõ szemlélõ számára a
társadalmi viselkedések, hagyományok értelmezését. De egyáltalán
nem mindegy, hogy a kutató hogyan van jelen és milyen kapcsolatokat
tud kialakítani a terepen, hiszen ezeknek a kapcsolatoknak a minõsége
nagymértékben meghatározza azt, hogy mit fog találni és hogyan fogja
értelmezni.

A jó néprajzkutató ismérve nemcsak a szakirodalom és a terep
ismerete, hanem az empátia és az emberismeret is. A jó néprajzos tud
megszólalni és megszólaltatni, de ha kell, tud türelmesen hallgatni is,
vagy megtörni a beszédes hallgatást. Megtalálja azokat a kulcsszerep-
lõket, akik segíthetik õt munkájában. Röviden: sikeresen tud gyûjteni,
felderíteni, rögzíteni, képes a jelenségek leírására, értelmezésére és
összegzésére.

Halász Péter határozottan ezen kutatók közé tartozik. A budapesti
születésû, eredeti végzettségét tekintve agrármérnök 1966-ban járt
elõször Moldvában, majd rendre visszatért a csángómagyar falvakba.
„Nemcsak megszerettem – vallja egyik interjújában –, de gyönyörköd-
tem is a moldvai magyarok hagyományos mûveltségében, s elsõsorban
ez ösztönzött a megismerésére.” Érdeklõdésének középpontjában azóta
is a moldvai magyarság néprajzi hagyományainak, tárgyi kultúrájának
vizsgálata áll.

Változatos tárgyú tanulmányai, hiánypótló tematikus monográfiái
(lásd a A moldvai csángó magyarok hiedelmei, A moldvai magyarok
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hagyományos állattartása, Növények a moldvai magyarok hagyományában

és mindennapjaiban) ma már megkerülhetetlenek a szakirodalomban.
A terepmunka és a tudományos kutatás mellett azonban ugyanolyan

fontosnak tartja, hogy krónikásként tudósítson az identitásuk, nyelvük
megõrzéséért folytatott harcukról. Felelõsséget érez sorsuk iránt,
követve a Domokos Pál Péter-i utat, melynek vezérgondolata a követ-
kezõ: „Ha egyetlen szívet, egyetlen gondolkodó fõt csángómagyar
testvéreink iránt megindíthattam, ha 100 ezer ma is élõ magyar
testvérek sorsa legalább egyetlen embert tettekre késztet, úgy teljes
célomat elértem.”

Halász Péter már a kezdetektõl rendszeres szerzõje folyóiratunknak:
olvashattunk tõle a székelyek migrációjáról Moldvába(n), a székelyek
szerepérõl a moldvai magyarok külsõ és belsõ népmozgásában; a csíki
karácsony emlékérõl azokban a falvakban, melyek lakossága a madé-
falvi veszedelmet követõen menekült Moldvába, Mátyás király moldvai
kalandjairól, a lakodalomról mint gazdasági vállalkozásról. Legutóbb
januári számunkban jelentkezett A párválasztás örömei és kockázatai a

moldvai magyaroknál címû tanulmányával, amely egy megjelenés elõtt
álló monográfia részlete. Megismerhetjük a párválasztás hagyományos
rendjét, az ismerkedési alkalmakat, a guzsalyasokat, megtudhatjuk,
milyen értékrend érvényesült a párválasztásban, s ezek hogyan és miért
változtak.

Halász Péter tanulmányainak nagy erénye, hogy tudományos
igénnyel, de közérthetõ, igényes megfogalmazásban tárja olvasói elé
az évtizedek alatt végzett kutatásainak eredményeit.

„A hont nem öncélúan, hanem a jobbítás szándékával kell megismer-
ni és megismertetni” – vallja ars poeticájában.

Gratulálunk és kívánjuk, hogy legyen ez a Székelyföld-díj ösztönzõje
további munkásságának.

FEKETE VINCE: A MOZI ÖRÖME

Laudáció helyett Szonda Szabolcsnak

Abban a moziban, ahol
ülünk, egy harminc-
negyven évvel
ezelõtti filmet vetítenek. Csak
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lassan dereng fel a hely,
a gyermekkori kopott
klubhelyiség; alig
ismerek rá, ahogy
elõttem terem hirtelen, hogy ott
vagyok évtizedekkel
ezelõtt, a vasárnap délelõtti kötelezõ
kicsimise után, ahol
a mozi – akkor – az ajándék,
a ráadás. Elõbb mintha
szellemarcok futkároznának
a vásznon, ahova nézünk. De
az emlékezet lassan
megszûri, megtisztítja, felragyogtatja
a képeket; letisztult, átlátszó lesz
minden. Kint napfény
ragyog, de az is lehet, hogy hó
hull. Nem látom jól. Csak
ezt a benti képet. Egy hang szólal
meg váratlanul mögöttem.
És mintegy hívó szóra, tisztán
felragyog a vászon.

Kapuk nyílnak szemünk
elõtt, mögöttük pedig az
egykori
életünk, de ezekhez nincsen
már kulcs, vagy csak a régi
van meg; mások laknak
az udvaron is, átalakult a ház,
a porta, minden. Egy-egy pillanatra
megvilágítja a fény újra
és újra a szûk sikátorokat,
a házakat. Majd tereket terel
elénk, ahonnan már nem
tudunk soha végleg kijönni,
se beljebb menni, pedig
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szabadulni szeretnénk,
de nem lehet, nincs erõnk.

Két világ között jövünk-
megyünk az elképesztõ
honvágyban,
két világ között
vágyunk vissza innen
oda, vagy valahova, még
ha beleõrülünk, akkor is,
hogy valamiképpen
eltompítsuk, hogy
lecsavarjunk a hangerõbõl,
elnémítsuk ezeket a felénk
kapkodó
képeket, hangokat,
amelyek már csak
képzeletünkben léteznek.

Két életünk van: az egyik,
amikor, és másik,
amikor utána. És
a közben ez a Senkiföldje,
ami fenyegetõ, nyugtalan, sötét.

Sõt: hullámzó, tajtékzó erõk,
partra vetettség, stb.

FEKETE VINCE: SZÍVFORMA

Laudáció helyett Száraz Miklós Györgynek

Ha Székelyföld térképét
megnézzük,
akkor azt látjuk, hogy
szív alakú ez a térkép,
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magába foglal három megyét,
magába foglalja a székely
székeket, és magába foglalja
ezt a szív alakú helyet, nem
túl nagy területet egy másik

ország, amely nagyjából
szintén az ország, ennek a
másik országnak a szívében
található,

itt élnek a székelyek, hol nagyobb
tömbben, hol szerte, széjjel,
szétszórtan, de ez nem
hivatalos országuk,

ezért képesek volnának, ha kell,
meg is halni érte, de nem kell ilyesmi
már a mai világban,

úgyhogy itt élnek õk békésen,
többnyire békésen, egyik napot
illesztik a másik után,

dolgoznak reggeltõl estig,
látástól vakulásig, fõleg fizikai
munkát, fõleg a mezõkön,

fõleg az állatokkal, no meg fõleg
az erdõkön, ahol leginkább otthon
érzik magukat ebben a nagy
Transzilvániában,

jó dolgú emberek, szeretnek
nap mint nap tevékenykedni,
és ha nem tudnák az iskolából,
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hogy õk egy másik országban élnek,
egy másik országnak a lakói már
legalább száz esztendeje, észre sem

vennék, hogy ez mennyire, de
mennyire így van, mert náluk
még a román rendõr is székely a
faluban, és székelyek az oda
betelepedettek is, még a cigányaik
is székelyek, zsidójuk is az volna,

de az egy jó ideje nincs, csak volt,
még a nagyapáik idejében, bótja is
volt, most nincsen, se bót, se zsidójuk,

vagyis bót van, de az inkább vendéglõ,
mert ott, a bótban szoktak iddogálni,
sokszor már délelõtt azok, akik

egyébként mindig ott, õk nem a
dolgosabb fajtából valók, vagy abból,
csak éppen most nincsen munkájuk,

mert most hazajöttek szõlõkacsozásból,
három hónap után, és majd késõbb
mennek vissza, amikor lesz munka,

s addig az a pénz is, amit ott kerestek,
elég lesz nekik, addig elég, s mi az a
napi néhány kupica, amit lehajtanak itt,

semmi, úgyhogy amíg nincsen munka,
addig itt töltik a napjaikat, itt legalább
hírek is vannak, jönnek-mennek az
emberek, beszélgetnek, megosztják
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a híreket, meghallgatják õket nagyon
figyelmesen, lelki támaszt szolgáltatnak,
olyan lelki izéket, amiért máshol
nagy pénzeket fizethetnének akár,

de itt õk ingyen, bérmentve, és ez jó,
nagyon jó, nekik is, no meg másoknak is…

ZSIDÓ FERENC:

ÁDÁM SZILAMÉR LAUDÁCIÓJA

A második Forrás-nemzedéket útjára indító Vitorlaének antológia
nagy visszhangot váltott ki megjelenésének évében, 1967-ben: szerve-
zett formájú vita bontakozott ki róla, melynek jegyzõkönyvei ma is
tanulságosak a generációk és nézetek ütközése szempontjából. Az
idõsebb szerzõk olykor óvatoskodva, saját pozíciójukat féltve, összes-
ségében mégis pozitívan viszonyultak a Vitorlaénekhez. Az antológiai
szerzõi közül Király László azonban ifjúi daccal jelentette ki egész
generációja nevében, hogy: „Ne tessenek minket félteni!” „Ne tessenek
tehát minket körbejárni.” Igen, így kell elindulni a pályán: új utat törve,
konokul, a régit elutasítva, ugyanakkor, mivel ahhoz viszonyítod
magad, mégiscsak a hagyományba beépülve.

Valahogy így indult el Ádám Szilamér is, talán kevésbé hangosan,
hisz manapság az irodalom már nem olyan visszhangos, de öntudato-
san, egyéni hangon megszólalva. A Székelyföld folyóirat számára Fekete
Vince fedezte fel, kinek a pályakezdõ szerzõkhöz mindig jó orra volt.
De igazából nem is kellett felfedezni, felfedte õ magát. Egyéniségként,
aki nem feltétlenül, vagy nem csak betagozódni akar valahová, hanem
új utakat keres.

Színre lépése óta sokat publikál, természetesen legtöbbet a Székely-

földben, de ott van a manapság egyre inkább teret nyerõ online irodalmi
térben is, rendszeres szerzõje A Szemnek, a Praenek, a Dunsztnak.
Amíg Kolozsváron élt, a Bölcsészkar Láthatatlan Kollégiumában Se-
lyem Zsuzsa mentorálta, de a nemrég létrehozott Hervay Gizella
Irodalmi Klub keretei közt is tevékenykedik. (Még némi életrajzi
fogódzó, hogy jobban tájékozódjunk: Ádám Szilamér 1997-ben született
Székelyudvarhelyen, magyar–orosz szakos diplomát szerzett, jelenleg
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Székelyudvarhelyen él, Keresztúron helyettes tanár. Kritikát és prózát
ír, saját bevallása szerint mûfordításokkal is próbálkozik.) Kritikus-
ként korát meghazudtoló tájokozottság és szakmai tudás jellemzi,
kiemelten figyel a magyarországi szerzõkre és saját generációjának
megvalósításaira. Épp ezért az elmúlt idõszakban a Székelyföld folyóirat
egyik fontos kritikusává vált, akire a jövõben is számítunk. Prózaíró-
ként jól felépített, egyéni atmoszférájú novelláival tûnt fel, El címû
írása bekerült az Erdélyi Szép Szó címû reprezentatív válogatáskötet
idei kiadásába, mellyel a szerkesztõ, Fekete Vince mintegy megelõle-
gezi neki a további bizalmat. Csakúgy, mint a most átadandó Szabó
Gyula-emlékdíj, mellyel a Székelyföld szerkesztõsége olyan ígéretes,
kötettel még nem rendelkezõ tehetségeket jutalmaz évrõl évre, akikben
látja a potenciált. A korábbi évekre visszatekintve megállapíthatjuk,
hogy a díjat kiérdemlõ személyek aztán rövidesen könyvvel jelentkez-
tek, tehát mindenféle értelemben „helyet teremtettek” maguknak. Ezt
kívánjuk Ádám Szilamérnek is, s fõként azt, hogy érezze otthonosan
magát az irodalmi közegben, melynek immáron õ is alakítója.

Zsuzsanna és a vének, 2017 (olaj, vászon, 50 x 60 cm)
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