
Kultúra 2018. december 10.
hétfő 9

Magyar népművészet és 
közművelődés kategóriában 
kapott Prima Primissima díjat 
a válaszúti Kallós Zoltán Ala-
pítvány a hétvégén Budapes-
ten. Az elismerésről, az idén 
elhunyt néprajzkutató által 
indított alapítvány célkitűzé-
seiről Balázs-Bécsi Gyöngyi, a 
Kolozs megyei szervezet elnö-
ke beszélt a Krónikának.

 » KISS JUDIT

M egerősítést, ugyanakkor 
felelősséget is jelent a Kal-
lós Zoltán Alapítvány Pri-

ma Primissima díja – mondta el a 
Krónikának az idén februárban el-
hunyt Kossuth-díjas néprajzkutató 
által alapított válaszúti szervezet 
elnöke, Balázs-Bécsi Gyöngyi. Az 
alapítvány képviselői ugyanis a hét 
végén vehették át a Prima Primissi-
ma díjat Budapesten, az elismerést 
magyar népművészet és közmű-
velődés kategóriában ítélték oda a 
szervezetnek. Tíz kategóriában 16. 
alkalommal vehettek át elismeré-
seket a magyar szellemi élet, a mű-
vészet, a tudomány és a sport jeles 
képviselői a Müpában megtartott 
pénteki gálaesten. Csányi Sándor, a 
Prima Primissima Alapítvány kura-
tóriumának elnöke a díjátadó gálán 
elmondta: az idén 16 éves alapít-
vány erkölcsi és anyagi támogatás 
terén is egyedülálló, a díj jelentős 
hozzájárulást jelent a kulturális 
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„Nemcsak a név, immár az elismerés is kötelez”

 » Az oktatás, 
közművelődés és 
a népművészet 
ápolása terén 
tevékenykedő 
szervezet elnöke 
elmondta, a há-
rom terület szo-
rosan összefügg, 
nem választható 
el egymástól. 
Fontosnak 
tartják, hogy a 
vegyes házas-
ságból származó 
gyerekeket be-
vonják a magyar 
oktatásba. 

sok színűség megőrzéséhez, a nem 
termelői szférában dolgozó tudósok, 
művészek, köznevelők és sportolók 
elismeréséhez, munkásságuk meg-
ismertetéséhez. „Mindannyiukban 
közös, hogy kimagasló tehetségük 
sok éven át, akár egész életen át tar-
tó kemény munkával és áldozatvál-
lalással párosul” – hangsúlyozta az 
elnök. Balázs-Bécsi Gyöngyi a Króni-
kának elmondta, a díj nagy erkölcsi 
elismerést jelent, mert azt jelzi, hogy 
az alapítvány munkájának nemcsak 
jelentősége, hanem felelőssége is 
kiemelkedő. „Ez megerősít bennün-
ket abban is, hogy Kallós Zoltán ha-
gyatékát átörökítve munkánkat jól 
végezzük, és hogy mindazzal, amit 
intézményünk Zoli bácsival együtt az 
elmúlt 16 év alatt tett, jó irányban ha-
ladunk” – mondta az elnök. Hozzátet-

te, egy ilyen rangos elismerés ugyan-
akkor felelősségre is ösztönöz, eddig 
is igyekeztek tevékenységeiket úgy 
szervezni, hogy programjaik maxi-
mális szakmai szintűek legyenek, de 
ezután helye sem lesz a tévedésnek. 
„Nemcsak a név kötelez bennünket, 
hanem a most kapott díj is” – mond-
ta az oktatás, közművelődés és a 
népművészeti hagyományok ápolása 
terén tevékenykedő szervezet elnö-
ke. Úgy fogalmazott, a három terület 
szorosan összefügg, nem választható 
el egymástól, ugyanakkor az oktatás 
terén fontosnak tartják, hogy a me-
zőségi, vegyes házasságból származó 
gyerekeket bevonják a magyar okta-
tási rendszerbe. „ A válaszúti és nagy-
sármási szórványkollégiumban 140 
gyerek tanul, ennek a közösségnek 30 
százaléka vegyes házasságból szárma-
zik. Fontos, hogy megtanítsuk nekik a 
magyar nyelvet, hiszen nyelvismeret 
hiányában nem is tudjuk átadni azt 
a kultúrát, ami a miénk. Ebben nagy 
segítségünkre van, amit Kallós Zoltán 
összegyűjtött: a népi játék, néptánc, 
mondókák, népdalok – a népi kultú-
ra minden szeletét fejlesztésre lehet 
használni” – mondta Balázs-Bécsi 
Gyöngyi. Azt is kifejtette, ezeknek a 
gyerekeknek igyekeznek olyan alapot 
adni, ami egész életüket végigkíséri 
majd. Kolozs és Maros megyei gyere-
kek járnak a válaszúti és nagysármási 
szórványkollégiumba, ugyanakkor 
mezőgazdasági szakiskolások is ta-
nulnak az alapítványnak köszönhe-
tően. „Ez azért lényeges, mert ezek a 
diákok remélhetőleg itthon marad-
nak. Ha jól meg tudjuk őket erősíteni, 
helyhez tudjuk kötni, segíteni tudunk 

nekik abban, hogy családot alapítva 
meg tudjanak élni ebben a régióban, 
akkor ők lesznek azok, akik magyar 
közösségeinket meg fogják tartani, 
sőt megdolgozzák a parlagon maradt 
földeket” – mondta az elnök. A nép-
művészet ápolásáról szólva kifejtette, 
Kallós Zoltán gazdag hagyatékát mú-
zeumpedagógiai foglalkozásokkal, 
vándorkiállításokkal népszerűsítik, 
ugyanakkor a múzeumból „kiviszik” 
a tudást, iskolákba, nyári táborokba, 
szórványtáborokba, illetve pedagógu-
soknak szervezett továbbképzéseken 
igyekeznek minden korosztálynak 
átadni a népi kultúra kincseit. A Kal-
lós Zoltán Alapítványt 1992-ben hozta 
létre Kallós Zoltán Kossuth-díjas nép-
zenekutató. A szervezet a Mezőség és 
a kisszamosháti régió oktatási, kultu-
rális, szociális életében jelentős sze-
repet tölt be. Felállása óta rendkívül 
fontos értékőrző, a hagyományos ma-
gyar kultúra alapjaira épülő tevékeny-
ségeket indított el oktatási, gyűjtemé-
nyi, tudományos területeken, ezzel 
a mezőségi magyar  szórványtelepü-
lések központjává tette Válaszutat. 
A szórványoktatási központok, a nép-
művészeti központ, a kézműves ház, 
a felsőtöki tangazdaság évente több 
ezer embert vonzanak a településre. 
A Prima Primissima díj kategóriájá-
nak további díjazottjai: Nagy Csaba 
építész; Sótonyi Péter orvos, patoló-
gus, egyetemi tanár; a Portfólió.hu, 
Korniss Péter fotográfus, Falus Iván 
pedagógus, egyetemi tanár; Magyar 
Zoltán tornász; Fischer Ádám karmes-
ter; Görgey Gábor író, Szirtes Ági szí-
nésznő. A közönségdíjat L. Ritók Nóra 
pedagógus kapta.

 » K. J.

Papp Attila Zsolt Az atlantiszi vil-
lamos, Fekete Vince Szárnyvonal 

című kötetét mutatták be csütörtök 
este a kolozsvári Bulgakov kávézóban 
az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) 
évadzáró rendezvénysorozatának első 
eseményén. Papp Attila Zsolt negyedik 
kötetéről Márton Evelin író kérdezte 
a szerzőt, lapunk volt munkatársát. 
A címben szereplő atlantiszi villamos-
ról elhangzott, a vízen jár. „Miért kezd 
egy kötetet a Valaki ismét megérkezett 
című verssel, amiben búcsúzkodik?” 
– tette fel a kérdést Márton Evelin. 
A válasz úgy hangzott, a szerző a ko-
rábbi kötetektől búcsúzkodik, a Erdé-
lyi Híradó Kiadó és Orpheusz Kiadó 
gondozásában megjelent Az atlantiszi 
villamos szerves egységet alkot az 
előző könyvével, a Vízimozi cíművel, 
amelynek motívum- és témavilága 
mintegy megelőlegezi az új kötetet. „A 
vízhez az a képzet kapcsolódik, hogy 
itt olyan dolgok bújnak meg, amik 
nem láthatóak, ilyen Atlantisz is, ami 
elsüllyedt. Olyan dolgokról van szó, 
amikhez csak mélybúvárkodással le-
het hozzáférni. Egyébként túl keveset 
tartózkodom tengervíz közelében, 
ezért inkább írok róla” – mondta a 
költő. Romantikus költőnek tartja-e 
magát, hiszen klasszikus verselő, ver-

seiben sok a klasszikus elem – tette fel 
a kérdést Márton Evelin. „Van ebben 
némi póz is. Olyan szempontból va-
lóban romantikának tekinthető, hogy 
közel áll hozzám az, ami fölszámolta a 
felvilágosodás korából eredő elképze-
lést, hogy az ember pusztán racionális 
lény lenne. A romantikára jellemző 
homály, titok, idegenség vonz engem, 
mindaz, ami miatt az ember több mint 
pusztán észlény” – mondta a szer-
ző. Papp Attila Zsolt költő szerkesztő 
1979-ben született Lugoson, a kolozs-
vári Helikon irodalmi folyóirat szer-
kesztője, 2009-től a Filmtett – Erdélyi 
Filmes Portál szerkesztője. A Főtér.
ro internetes hírportál főmunkatársa, 
tagja a Erdélyi Magyar Írók Ligájának 
(E-MIL), és a Fiatal Írók Szövetségé-
nek (FISZ). Fekete Vince Szárnyvonal 
című, a Magvető kiadónál napvilágot 
látott kötetének bemutatóján a kéz-
divásárhelyi szerzőt Horváth Benji és 
André Ferenc kérdezte, a versekből 
Bogdán Zsolt színművész olvasott fel. 
Mint elhangzott, erőteljes vonulata a 
kötetnek a leíró jelleg, és úgy tűnik, 
mintha megint divatba jött volna a 
leíró költemény. „A tájleírás sohasem 
nem pusztán tájleírás, hanem mindig 
valami más is. Személyesség nélkül 
nincsen semmi ezekben a versekben. 
A tájjal való viszony pedig nem erköl-
csi viszony, mint ahogyan korábban a 

költészetben a szülőföld szereteteként, 
európaiságként jelent meg. Az én vi-
szonyom a tájjal, természettel érzelmi 
viszony. Benne élek a tájban, a tájjal 
szimbiózisban” – mondta a szerző. 
Hozzátette, egyfajta háromszéki „Ber-
muda-ötszög” határozza meg őt: Kéz-
divásárhely, Katrosa, a Szent Anna-tó, 
a Kászonok, a Bálványos, ami csupán 
jó néhány négyzetkilométeres terület, 
de ez az a hely, ahol bele tud olvadni a 
tájba, akárcsak a versbe. Ez személyes 
vidék, aminek a kilátójáról éppúgy 
belátható a lét teljessége, mint a világ 
bármelyik pontjáról. „Nyomokban 
Berzsenyit, Radnótit, Kányádit, Szabó 

Lőrincet is tartalmaznak a kötet versei, 
kirajzolódik egy költészeti vonal. Ber-
zsenyit, Csokonait, a nyugatosokat is 
nagyon szeretem, a hagyomány legne-
mesebb képviselőinek hagyományára 
próbálok a Szárnyvonalban ráépíte-
ni”– mondta el. Fekete Vince (Kézdivá-
sárhely, 1965. április 7.) költő, szerkesz-
tő, műfordító. Felsőfokú tanulmányait 
1989–1994 között a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetemen, majd 
1996–1999 közt a József Attila Tudo-
mányegyetem bölcsészettudományi 
karán folytatta. 1999-től a Székelyföld 
című folyóirat szerkesztője, számos 
verseskötete látott napvilágot.

Vízi világok, belső tájak: Papp Attila Zsolt és Fekete Vince versei

 » A tájjal való 
viszony nem 
erkölcsi viszony, 
mint ahogyan 
korábban a 
költészetben 
a szülőföld 
szereteteként, 
európaiságként 
jelent meg. Az én 
viszonyom a táj-
jal, természettel 
érzelmi viszony. 
Benne élek a 
tájban, a tájjal 
szimbiózisban” 
– mondta Fekete 
Vince. 

Papp Attila Zsolt (balra) Az atlantiszi villamos című kötetének bemutatóján

Balázs-Bécsi Gyöngyi, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke 
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