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Kányádi Sándor verseihez 
készített képzőművészeti 
alkotásokból látható kiállítás 
a budapesti Petőfi  Irodalmi 
Múzeumban, a hétvégén nyílt 
tárlatot augusztus 25-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők.

 » KRÓNIKA  

Kamasz szelek fütyörésznek 
címmel nyílt meg a hétvégén 
az a kiállítás, amely Kányádi 

Sándor versei által ihletett képzőmű-
vészeti alkotásokat sorakoztat fel 
a budapesti Petőfi  Irodalmi Múze-
umban. A Budapest Photo Festival 
(BPF) kiállításán a tavaly elhunyt 
költő néhány kiválasztott verse alap-
ján készült képsorozatok láthatók, 
Fiala Gábor, Herendi Péter és Kere-
kes Emőke fotográfusok munkái. A 
versszövegekből inspirálódott mun-
kákból álló, augusztus 25-ig látható 
tárlat nemcsak Kányádi Sándor po-
étikai világának újszerű értelmezé-
seit és prezentálását vonultatja fel, 
hanem a kortárs magyar fotográfi a 
számára is különleges lehetőség – 
írta a közleményében a múzeum. 
A művészek a magyar fotóművészet 
különféle irányzataihoz tartoznak, 
s nem képillusztrációt készítenek, 
hanem a saját szuverén művészeti 
módszereikkel és megközelítése-
ikkel hozzák létre különleges szé-
riáikat. Amint a Magyarnemzet.
hu-n olvasható, kiállítás megnyitó-
ján Szalay-Bobrovniczky Alexandra, 

A KOSSUTH-DÍJAS KÖLTŐ VERSEIHEZ KÉSZÍTETT ALKOTÁSOKBÓL LÁTHATÓ KIÁLLÍTÁS A BUDAPESTI PETŐFI IRODALMI MÚZEUMBAN

Kányádi-versek ihlette képsorozatok

A versszövegek ihlette, augusztus 25-ig látogatható tárlat Kányádi poétikai világának újszerű értelmezéseit vonultatja fel a Petőfi  Irodalmi Múzeumban  

 » „Kányádi 
Sándor a ma-
gyar költészet 
egyik legna-
gyobb alakja, azt 
fogalmazta meg 
helyettünk, amit 
mi nem biztos, 
hogy meg tudunk 
fogalmazni.” 

Budapest kultúráért felelős főpolgár-
mester-helyettese elmondta, nagyon 
különleges esemény ez a tárlat a Pe-
tőfi  Irodalmi Múzeumban. „Kányádi 
Sándor a magyar költészet egyik leg-
nagyobb alakja, azt fogalmazta meg 
helyettünk, amit mi nem biztos, hogy 
meg tudunk fogalmazni” – tette hoz-
zá. A kiállítást megnyitó Kaiser Ottó 
fotóművész arról beszélt, hogy na-
gyon nagy öröm számára megnyitni 
egy olyan kiállítást, ahol a fotográfi -
áról és irodalomról egyszerre lehet 
beszélni. „Kányádi Sándor barátsága 
meghatározta életem elmúlt másfél 
évtizedét. Amikor elkezdtem a hatá-
ron túli magyar írókat, költőket, al-

kotókat fényképezni, Kányádi Sándor 
nemcsak az erdélyi irodalom feltérké-
pezésében nyújtott segítséget, hanem 
nagyon komoly szellemi és hitbéli 
muníciót is adott, magatartásával, 
tartásával és toleranciájával szá-
momra is kijelölt egy lehetséges utat 
– hangsúlyozta Kaiser Ottó, aki azt is 
kiemelte, hogy a nagy költő sikeré-
nek egyik titka a végtelen bölcsessége 
volt. Kányádi Sándor a Hargita megyei 
Nagygalambfalván született 1929. má-
jus 10-én, Budapesten hunyt el 2018. 
június 20-án. Költészete egyfajta szin-
tézis, amelyben kifejezésre juttatja a 
közösségéért való aggodalmát és köl-
tői személyiségének belső kérdéseit. A 

változékony változatlanság jellemző 
rá: változatlan a népköltészetben gyö-
kerező hang és a megtartó közösség-
hez fűződő hűség; a változékonyság 
a stílusban, a szemléletmódban, a te-
matikában és a műfajváltásokban fe-
dezhető fel. Művészetéért több rangos 
elismerést, többek között 1993-ban 
Kossuth-, 1994-ben Herder-, 1998-ban 
Magyar Örökség, 2005-ben Hazám, 
2008-ban Táncsics-, 2011-ben Aphel-
andra-, 2014-ben Széll Kálmán-díjat 
kapott. 2004-ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztje a csil-
laggal kitüntetést, 2009-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagykereszt-
jét vehette át.
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 » K. J. 

Változik a fi lmalap fi lmszakmai 
döntőbizottságának összetétele 

– közölte a Magyar Nemzeti Filmalap 
az MTI-vel. Havas Ágnes, a fi lmalap 
vezérigazgatója a grémium tagjának 
kérte fel Divinyi Réka forgatóköny-
vírót, Fekete Ibolya rendezőt, vala-
mint helyettes tagnak Zágoni Bálint 
dokumentumfi lm-rendezőt, forgató-
könyvírót, fi lmtörténészt, a kolozs-
vári Filmtett Egyesület vezetőjét. Az 
újonnan kinevezett tagok megbízá-
sa 2 évre szól. A közlemény szerint 
a változtatást Andy Vajna fi lmipari 
kormánybiztos elhalálozása, vala-
mint Hegedűs Bálint forgatóköny-
víró és Medveczky Balázs televíziós 
szakember helyettes tag lemondása 
indokolta. Zágoni Bálint a kolozsvári 
Filmtett Egyesület vezetője, 2009-től 
a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Fil-
mszemle főszervezője. 2007-től a Fil-
mtett-workshop szervezője, 2013 óta 
a Transilvania Nemzetközi Filmfeszti-
vál (TIFF) magyar programjának ku-
rátora. Rendezőként és forgatóköny-
víróként számos dokumentumfi lmet 
jegyez, köztük a kolozsvári fi lmgyár 
történetét feldolgozó A Sárga csikó 
nyomában című alkotást és a Janovics 
Jenő, a magyar Pathé című portréfi l-
met. Divinyi Réka elismert forgató-
könyvíró, a legnagyobb hazai közön-

ségsikereket, köztük a Csak szex és 
más semmi, a Szabadság, szerelem, 
a Valami Amerika 2 és 3, valamint a 
BÚÉK című fi lmeket jegyzi. Forgató-
könyvírói tevékenységéért 2012-ben 
Balázs Béla-díjat kapott. 2017 óta a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
tanít. Fekete Ibolya forgatókönyvíró-
ként és fi lmrendezőként is széles körű 
tapasztalatokkal rendelkezik. Chico 
című fi lmjéért 2001-ben Karlovy Vary-
ban elnyerte a legjobb rendező díját. 
A Balázs Béla-díjas alkotó legutóbbi 
fi lmjét, az Anyám és más futóbolon-
dok a családból címűt nagy sikerrel 
vetítették a mozikban és fesztiválo-
kon egyaránt. Fekete Ibolya 2004 
óta az Európai Filmakadémia tagja. 
Tanít a kolozsvári Sapientia Egye-
temen és a Budapesti Metropolitan 
Egyetemen.

Zágoni Bálint a Filmalap grémiumában

 » Zágoni Bálint 
a kolozsvári Film-
tett Egyesület ve-
zetője, 2009-től 
a Filmtettfeszt 
- Erdélyi Ma-
gyar Filmszemle 
főszervezője. 
2007-től a Film-
tett Workshop 
szervezője, 2013 
óta a Transilva-
nia Nemzetközi 
Filmfesztivál 
magyar program-
jának kurátora. 
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Egyben maradhat a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) ku-

tatóintézet-hálózata, az MTA elnö-
ke ugyanakkor tudomásul veszi a 
magyar kormány szándékát, hogy 
az Akadémia szervezetén kívül kí-
vánják azt működtetni. Ez is szere-
pel abban a közös szándéknyilat-
kozatban, amelyet Lovász László 
elnök és Palkovics László minisz-
ter Budapesten írt alá a hétvégén. 
Az MTA által az MTI-hez eljuttatott 
közlemény szerint az Akadémia 
és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) tárgyalóde-
legációja Lovász László elnök és 
Palkovics László miniszter vezeté-
sével találkozott. Mint írták, a felek 
a következő hetekben dolgozzák ki 
a részleteket, az így születő javaslat 
az Akadémia legfőbb döntéshozó 
testülete, a közgyűlés elé kerül. 
A szándéknyilatkozat szerint a tár-
gyaló felek megállapodtak abban, 
hogy az MTA kutatóintézet-hálóza-
ta 2020. január 1., az új struktúra 
kialakulása után egyben marad, 
az esetleges belső strukturális vál-
toztatásokról az új irányító testület 
dönt. A létrehozandó testület(ek)
be az MTA és a kormány paritásos 
alapon küld képviselőket a tudo-
mányos közösség többségi rész-

vételének biztosítása mellett. Az 
irányító testület elnökét az MTA 
elnöke és a tudománypolitikáért fe-
lelős miniszter konszenzusos javas-
lata alapján a miniszterelnök nevezi 
ki. Az MTA kutatóintézet-hálózat 
által használt, működtetett vagyon 
az MTA tulajdonában marad. Az 
érintett vagyon új konstrukcióban 
történő rendelkezésre bocsátásá-
nak jogcímét azonban meg kell ha-
tározni. Az intézetek az MTA név-
jegyét (brandjét) használhatják, ha 
az MTA követelményeinek megfelel-
nek – áll a dokumentumban. A felek 
kiemelték, hogy a kutatóintézet-há-
lózat világos, hosszú távú stratégia 
mentén – beleértve a finanszírozást 
is – működik. Az intézethálózat 
működtetését önálló jogi személy 
végzi, ennek jogi formáját a tár-
gyaló felek később egyeztetik. „Az 
ITM minisztere biztosítja a 2019. 
január 1. és 2019. május 31. közötti 
időszakra az MTA kutatóintézet-há-
lózat működését szolgáló személyi 
és dologi forrásokat. A fenti elvek 
szerinti megállapodást követő idő-
szakban az új irányítási rendszer 
életbelépéséig az MTA kutatóinté-
zet-hálózat finanszírozása legalább 
a 2019. évi színvonalon biztosított” 
– tartalmazza a szándéknyilatko-
zat. Mint írták, a kormány célja a 
kutatási források jövőbeli növelése.

Intézethálózat az MTA-n kívül




