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Székelyföld-díj Bodor ÁdÁmnak

„Az a fontos, hogy tisztességes tudjon maradni az ember”
Tizennegyedik alkalommal ítélte 
oda a Székelyföld szerkesztősége 
a folyóirat díjait. a tegnapi díját-
adáson Bodor Ádám írót, nagy 
Szabolcsot, Veszprém megyei 
levéltárost, füzi lászló írót, a for-
rás című folyóirat szerkesztőjét, 
valamint Hertza mikola kötettel 
nem rendelkező székelyföldi fiatal 
szerzőt köszöntötték. 

Takács Éva
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A Székelyföld folyóirat falára 
az eddigi 14 év díjazottjai-
nak neve mellé újabb ran-

got jelentő név kerül: a Bodor Ádá-
mé. Az író laudációjának elején Mol-
nár Vilmos azokra az évekre emléke-
zett, amikor Bodor Ádám sok időt 
töltött Csíkban és a Gyimesekben. 
Valamikor 2005-ben, egy interjú so-
rán mondta: „Az a fontos, hogy tisz-
tességes tudjon maradni az ember”. 
Hogy hogyan is kell értelmezni ezt 
a mondatot? Molnár Vilmos egy-

szerű feleletet adott rá: egyszerűen 
csak úgy, ahogy elhangzott, akár egy 
Bodor Ádám-karcolat vagy -novella 
szövegét, mely épp attól tud annyi-
ra hatni, hogy jótékonyan nélkülöz 
minden magyarázatot, reflexiót, írói 
kibeszélést a szövegből. 

A bodori próza a végletekig tisz-
tességes – hangsúlyozta a laudátor. 
Nem törekszik rafinált eszközökkel 
az olvasó befolyásolására, hanem 
egyszerűen, pontosan, precízen 
néven nevezi a dolgokat. Néha ez 
szinte revelációként hat. Arról a ti-
tokról, amelyet Bodor Ádám ismert, 
Molnár Vilmos így fogalmazott: 
Úgy tud írni egy hétköznapi törté-
nésről, hogy abban észrevehetővé 
válik a különös, a furcsa, az abszurd, 
a groteszk, esetleg a humoros. Na-
gyítóval figyeli a dolgokat, és mégis 
mérhetetlen távolságból... Bodor 
Ádám távolságot tud tartani, ha kell, 
írásai szereplőivel, ha kell a körülöt-
te lévőkkel. Talán még önmagával 
is. Bár többször is kijelentette, hogy 
írásainak helyszíne nem egy bizo-
nyos, jól behatárolható transzilván 
vidék, hanem egy nem konkrét ke-
let-közép-európai táj... Mégis olyan 
vélemények hangzanak el, hogy ha 
valaki az erdélyi hegyekről, az erdélyi 
hegyi emberekről akar hiteles és jó 
irodalmi alkotásokat olvasni, akkor 
Tamási Áron Ábele és Wass Albert 
Funtinelli boszorkánya mellett fel-
tétlenül kezébe kell vennie Bodor 
Ádám Szinisztra körzetét is. 

Bodor Ádámtól távol áll a pá-
tosz, mindennemű fellengzősség, 
dagályosság. Nem lenne hát illő hol-
mi nagy szavakkal, elcsépelt frázisok 
pufogtatásával fejezni be ezt a rövid 
méltatást – fogalmazott a laudátor, 
majd így folytatta: van is egy mon-
data, szabadon idézve valahogy így 
hangzik: élőben szembedicsérni va-
lakit, az bokszolóknak való. Az író-
nak műve megírásakor tudnia kell 
azonosulni szereplőivel. De Bodor 
Ádám írásainak szereplői között – 
bár a mesterségek igen változatos 
formáit gyakorolják – tudtommal 
még nem fordult elő bokszoló. Így 
kihagyhatom a szerző munkáira 
vonatkozó magasztaló frázisokat, 
tömjénező kijelentéseket, és bár iz-
galmas lenne, ökölvívómezben sem 

kell elképzelnem őt. Így egyszerűen 
csak megköszönöm a Székelyföld 
szerkesztőségének és a folyóirat ol-
vasóinak nevében, hogy írásaival 
többször is megtisztelte folyóiratun-
kat, számítunk rá, hogy ezt a követ-
kezőkben is még sokáig és sokszor 
megteszi.

Bodor Ádám röviden köszönte 
meg a díjat, azt a Székelyföld folyó-
irattal való eddigi kapcsolatának 
rögzítéseként tekinti.

A Székelyföld másik díjazottja 
Nagy Szabolcs, a Veszprém me-
gyei levéltár munkatársa, akinek a 
Székely hadosztályról vagy annak 
parancsnokáról, Kratochwill Ká-
rolyról írt tanulmányait közölte a 
folyóirat, előadásait hallhatta az ér-
deklődő közönség. Tanulmányai-
ban objektivitásra és pontosságra 
törekszik, elkötelezte magát a 
székelység első világháború utáni 
múltjának kutatása mellett, de nem 
elfogult. A Székelyföld-díj mel-
lett Nagy Szabolcsnak Gottfried 
Barnával közösen írt, A Székely 
hadosztály című kötete megjele-
néséért is gratulált Molnár Vilmos 
laudátor. A könyvet tegnap mutat-
ták be a Városháza dísztermében. 

A Székelyföld folyóirat Bicska-
rend díját idén Füzi László író, a For-
rás című folyóirat szerkesztője nyerte 

el. Laudációjában Lövétei Lázár 
László a díjazott Világok határán 
és Kilépés című kötetei kapcsán az 
emlékirat-irodalom megújítójának 
nevezte a szerzőt, említett két köte-
tét pedig az egyik legszemélyesebb 
irodalmi műfajban az utóbbi évek 
magyar irodalmának talán legoko-
sabb műveiként értékelte. Az írás-
hoz szükséges indulat és fegyelem 
kapcsán a laudátor elmondta – ha 
netán volt némi kételyed, hogy ná-
lunk megjelent írásaidban helyes 
arányban adagoltad-e az indula-
tot és fegyelmet, mi, a Székelyföld 
szerkesztői ezennel és ezzel a díjjal 
megpróbáljuk levenni válladról ezt a 
nehéz terhet. 

A Székelyföld folyóirat tavaly óta 
Szabó Gyula-emlékdíjjal jutalmaz 
egy tehetségesnek ítélt, de kötettel 
még nem rendelkező székelyföldi 
fiatal szerzőt. Az érmet idén Hertza 
Mikola nyerte el, Fekete Vince 
laudációjában végigkövette a szerző 
és a folyóirat kapcsolatát, amely több 
mint tízéves múltra tekint vissza. 

A Szabó Gyula-emlékdíjat a 
Romániai Írók Szövetségének csík-
szeredai kirendeltsége és Ho mo-
ródalmás, Szabó Gyula szülőfalu-
jának polgármesteri hivatala bizto-
sítja a fiatal szerzők számára. A díj 
emlékéremből áll. 

társadalom

Bodor Ádám: A Székelyföld folyóirattal való eddigi kapcsolatom rögzítése a díj  fotó: csíki zsolt
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Prímástalálkozó. A népi 
dallamok műkedvelői nyitották 
az Erdélyi Prímások Találko-
zójának rendezvénysorozatát 
tegnap Csíkszeredában, a Csí-
ki Játékszín nagytermében. A 
Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes által szervezett, két 
napig tartó színvonalas talál-
kozó tegnap este ünnepi gála-
műsorral kezdődött, ma pedig 
többek között a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
népzene tanszékének diákjai és 
tanárai koncerteznek a nagyér-
demű előtt.  fotó: csíki zsolt


