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Több romániai vagy innen elszármazott művészt is díjaztak tegnap Budapesten március 15. alkalmából

Két erdélyi költő is József Attila-díjban részesült

Több erdélyi vagy erdélyi szár-
mazású művész részesült 
rangos anyaországi szakmai 

kitüntetésben a március 15-i nem-
zeti ünnep alkalmából. A díjakat 
Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere nyújtotta át tegnap 
a Pesti Vigadóban. Az emberi erő-
források minisztériumának tájékoz-
tatása szerint Magyarország Babér-
koszorúja díjat kapott többek között 
a Marosvásárhelyen született Bartis 
Attila József Attila- és Márai Sán-
dor-díjas író, fotográfus, valamint 
Böszörményi Zoltán József Attila-
díjas aradi író, költő. Jászai Mari-dí-
jat vehetett át a székelyudvarhelyi 
származású Pávai István népzene-
kutató, a Magyar Tudományos Aka-
démia bölcsészettudományi kutató-
központja zenetudományi intézeté-
nek tudományos főmunkatársa, va-
lamint Harsányi Attila, a Miskolci 
Nemzeti Színház és az Aradi Kama-
raszínház színművésze. Kiemelke-
dő irodalmi – költői, írói, műfordítói, 
irodalomtörténészi – tevékenysége 
elismeréseként József Attila-díjban 
részesült Gittai István nagyváradi 
költő, író, újságíró, valamint Kará-
csonyi Zsolt kolozsvári költő, műfor-

dító, a kincses városi Helikon irodal-
mi folyóirat főszerkesztője. „Ez az 
elismerés a díjazottak eddigi mun-
káját jutalmazza, ugyanakkor az el-
jövendőket mintegy elvárja a szer-
zőtől. Az elmúlt évtizedek tehetség-
gondozó munkájának eredménye is 
a József Attila-díj, a korábbi nemze-
dékeknek is köszönhető, hogy az el-
ismerés hozzám került ebben az év-
ben. Úgy érzem, ez a kitüntetés to-
vábbi munkára sarkallja a minden-
kori díjazottakat” – értékelt a Króni-
ka megkeresésére Karácsonyi Zsolt.  
„Önök arra terelnek bennünket, ahol 
a szép, az igaz és a jó létezik gyak-
ran méltatlanul élt világunkban. Tel-
jesítményük erősíti összetartozá-
sunkat, magyar mibenlétünket, ré-
szévé válik mindannak, amit érde-
mes megismerni, megérteni, meg-
tartani, továbbadni, ha úgy adó-
dik, védelmezni” – jelentette ki Ba-
log Zoltán a Pesti Vigadóban az ál-
lami művészeti és miniszteri szak-
mai díjak átadásán. Balog Zoltán 
összesen 84 alkotót díjazott tizenki-
lenc kategóriában. A tárcavezető ki-
emelte, 1848 elismerése és tapasz-
talata az volt, hogy a nemzet közös-
ség. Mint mondta, március 15-én új-

jászületett a magyar nemzet, a sors-
közösségből és kulturális közösség-
ből politikai közösség lett, önmaguk 
sorsát alakító, azért kiálló szabad 
embereké. Úgy vélte, 1848–49 egy-
szerre örökség, amelyet tovább kell 
adnunk, munka, amelyet el kell vé-
geznünk és lehetőség, amellyel élhe-
tünk. – Mi most önöknek, a díjazot-
taknak köszönjük azt, amivel elgon-
dolkodtatják, felemelik, megnevette-
tik az embereket, és hozzásegítenek 
minket ahhoz, hogy szebb, teljesebb 
életet élhessünk” – idézte az MTI 

Balog Zoltán minisztert. A tárcave-
zető Orbán Viktor miniszterelnök 
megbízásából, Hoppál Péter kultú-
ráért felelős államtitkár társaságá-
ban nyolc alkotónak nyújtott át kiváló 
művész címet, tizenhárman érdemes 
művész elismerést, hárman pedig a 
Magyar Köztársaság Babérkoszorú-
ja díjban részesültek. Balog Zoltán 
emellett nyolc-nyolc művésznek Já-
szai Mari- és József Attila-díjat, hét-
nek Munkácsy Mihály-díjat adomá-
nyozott, a Liszt Ferenc- és a Ferenczy 
Noémi-díjat öten-öten érdemelték ki. 

Balázs Béla- és Martin György-díjban 
négyen, Bánffy Miklós- és Harangozó 
Gyula-díjban hárman, Balogh Rudolf- 
és Erkel Ferenc-díjban ketten-ket-
ten részesültek. Németh Lajos-díjat, 
Hortobágyi Károly-díjat és Szabolcsi 
Bence-díjat egy-egy, szakmájában ki-
váló teljesítményt nyújtó személynek 
ítéltek oda, a Táncsics Mihály-díjat 
idén hárman kapták meg, akárcsak 
a Máté Péter-díjat, amelyet első al-
kalommal ítéltek oda.

Kiss Judit

Életműdíjjal tüntetik ki az idei, má-
jus 25. és június 3. közt tartandó ko-
lozsvári Transilvania Nemzetkö-
zi Filmfesztiválon (TIFF) Szabó Ist-
vánt és Mészáros Mártát, a két ren-
dezőn kívül további neves, jelentős 
életművel rendelkező magyarorszá-
gi filmes alkotók érkeznek a szemle 
17. kiadására – tájékoztatták tegnap 
a Krónikát a szervezők. A TIFF nem-
csak a kitüntetéssel tiszteleg a közel 
60 éves munkásságot maga mögött 
tudó, idén februárban 80. születés-
napját ünneplő Szabó István előtt, ő 
lesz a vendége ugyanis a 3x3 elneve-
zésű szekciónak, amelynek kereté-

ben a Mephisto – amelyért 1981-ben, 
első magyar rendezőként elnyerte 
az Oscar-díjat –, továbbá az Apa és a 
Redl ezredes című filmjét vetítik le. 
Amint a közleményben rámutatnak, 
a rendező, aki 1965-ben az Álmodo-
zások kora című filmjével mutatko-
zott be, karrierje során nemzetközi 
szinten is óriási sikereket ért el, al-
kotásait a legnagyobb filmfesztivá-
lokon díjazták. A TIFF magyar nap-
ja keretében Romániában első alka-
lommal mutatják be Mészáros Már-
ta legújabb, Aurora Borealis című, 
2017-es filmjét, amelyet az alkotó 
közel nyolcéves kihagyás után ké-

szített el. A film a nők társadalom-
ban betöltött szerepének és a kom-
munista rezsim egyénre gyakorolt 
hatásának témáját járja körül.

A kolozsvári filmfesztiválon jelen 
lesz Szász János rendező is, aki im-
már visszatérő vendége a szemlé-
nek, 2014-ben ugyanis a zsűri tagja 
volt. Szász ezúttal legújabb, A hen-
tes, a kurva és a félszemű című film-
jével érkezik a kincses városba. 
Ugyancsak premierként látható a 
TIFF-en Gárdos Éva Budapest Noir 
című, Kondor Vilmos első regénye 
alapján készült filmje, amely a har-
mincas évek Budapestjének bűnügyi 

világába kalauzolja a nézőt. Bogdán 
Árpád Genezise egyenesen a Berlini 
Nemzetközi Filmfesztiválról érke-
zik Kolozsvárra, levetítik továbbá a 
Török Ferenc által rendezett 1945-öt 
is, amely tavaly szerepelt a Berlinale 
programjában, ősszel pedig több er-
délyi moziban is bemutatták. Első 
filmes magyar rendezőt is vendégül 
lát idén a TIFF: Politzer Péter Férfi-
kor című, három különböző generá-
ciót képviselő férfi életének fontos 
állomásait bemutató alkotásával ér-
kezik a kincses városba.

A seregszemle magyar napját ko-
ordináló Zágoni Bálint, a Filmtett 
Egyesület elnöke közleményében 
úgy fogalmazott: ez az utóbbi évek 
„legimpozánsabb” magyar küldött-
sége, amely részt vesz a TIFF-en. 
Zágoni arra is kitért: érdekes mó-
don a programban szereplő hat ma-
gyar nagyjátékfilm többsége törté-
nelmi eseményeket vagy szereplő-
ket mutat be, mindössze kettő kor-
társ dráma. 

Kőrössy AndreA

Impozáns magyar küldöttség a TIFF-en: életműdíj Mészáros Mártának és Szabó Istvánnak 

Számos erdélyi vagy erdélyi származású alkotót, töb-

bek közt Karácsonyi Zsolt, Gittai István és Böszörmé-

nyi Zoltán költőt, Bartis Attila írót, Pávai István népze-

nekutatót is szakmai elismeréssel tüntették ki tegnap 

Budapesten a nemzeti ünnep alkalmából.

A magyar diákokat is várják az EducaTIFF-en

Magyarul is tartanak vetítést Kolozsváron a Transilvania Nemzetközi Filmfesz-
tivál (TIFF) égisze alatt megszervezett EducaTIFF elnevezésű oktatási prog-
ram során, amelyre március 26. és 30. között, az Iskola másként projekt ke-
retében kerül sor a Győzelem (Victoria) moziban. A szervezők tájékoztatása 
szerint az elemi iskolásoktól a gimnazistákig minden korosztály számára tar-
tanak vetítést, öt nap alatt tíz filmet mutatnak be. A legkisebb, hat éven felü-
li, magyar anyanyelvű mozikedvelőket pénteken, március 30-án 12 órára vár-
ják a filmszínházba, ahol magyar szinkronnal nézhető meg a Hihetetlen tör-
ténet az óriás körtéről című 2017-es dán animációs film. A történet két főhő-
se, Mitcho és Sebastian egy szép napon palackba zárt üzenetre bukkan a ten-
gerparton. A palackot a korábban eltűnt polgármesterük bocsátotta vízre, az 
üzenetében pedig azt írja, hogy a Titokzatos Szigeten tartják fogva. Mitcho és 
Sebastian útnak indul, hogy kiszabadítsa a polgármestert, és útközben olyan 
felfedezést tesznek, amely óriási örömmel fog szolgálni városuknak. A töb-
bi, az elemi, általános és középiskolásoknak szánt filmeket román szinkron-
nal, illetve a nagyobbaknak szóló alkotások esetében felirattal vetítik min-
den nap 10 és 12 órától. A vetítések után az alkotásokkal kapcsolatos kötet-
len beszélgetésre várják a nézőket. A szervezők azt is közölték, hogy kiterjesz-
tik az EducaTIFF – Iskola másként programra a Fiatal filmkritikusok projek-
tet, ennek keretében a diákok beküldhetik az eseményen látott bármelyik al-
kotásról írt recenziójukat az educatiff@tiff.ro e-mail-címre, a legjobb három 
írás szerzője könyvjutalomban részesül. Az idén tizedik születésnapját ünnep-
lő EducaTIFF-re telefonon (0743307087) vagy a már említett e-mail-címen le-
het jelentkezni. A diákok számára egy jegy 8 lejbe kerül, az öt- vagy annál több 
fős csoportot kísérő pedagógusok számára pedig ingyenes a vetítés.A kolozsvári nemzetközi filmfesztivál kitünteti a 80 éves Szabó Istvánt, az első Oscar-díjas magyar filmrendezőt 

József Attila-díjat kapott Karácsonyi Zsolt kolozsvári költő, műfordító, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője 
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