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Erdélyi írót, költőt, koreográ-
fust, valamint az egyházi élet 
kiemelkedő képviselőit tün-
tették ki állami elismeréssel 
a nemzeti ünnep alkalmából 
Budapesten.

 »   KRÓNIKA

A nemzeti ünnep alkalmából 
miniszteri művészeti és egész-
ségügyi díjakat adott át tegnap 

a Pesti Vigadóban Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere, töb-
bek közt a kulturális élet területén 
kiemelkedőt alkotó erdélyieknek is. 
„A március 15-e alkalmából kitünte-
tettek életművükkel, alkotásaikkal 
a magyar nemzet kultúrkincseit 
gazdagították” – jelentette ki a 
miniszter a díjak átadásán. Kásler 
Miklós úgy fogalmazott, a művé-
szet a lélek talán legfi nomabb meg-
nyilvánulása, a művész szeretne 
értéket adni az emberiségnek, és 
lehetővé tenni az emberek közötti 
megértést. Kiemelkedő színvonalú 
irodalmi tevékenysége elismerése-
ként József Attila-díjat kapott töb-
bek között Király Zoltán kolozsvári 
költő, a Sétatér Kulturális Egyesü-
let elnöke, valamint Sántha Attila 
Barna kézdivásárhelyi író, költő. 
A táncművészet terén kiemelkedő 
alkotói, előadói tevékenysége elis-

A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL AZ ERDÉLYI KULTURÁLIS ÉS EGYHÁZI ÉLET JELES KÉPVISELŐIT IS DÍJAZTÁK BUDAPESTEN

Erdélyi személyiségeket tüntettek ki

Király Zoltán kolozsvári költőt és Sántha Attila kézdivásárhelyi írót, költőt is József Attila-díjjal tüntették ki

 » A március 
15-e alkalmából 
kitüntetettek 
életművükkel, 
alkotásaikkal a 
magyar nemzet 
kultúrkincseit 
gazdagították.

meréseként Harangozó Gyula-díjban 
részesült mások mellett Könczei Ár-
pád koreográfus. Kásler a díjátadón 
azt mondta, a magyar kultúra rend-
kívül gazdag, sok gyökérből táplálko-
zott, és éppen e gyökerek sokszínűsé-
ge miatt olyan értékeket hozott létre, 
amely máshol nem található meg.

„A magyar kultúra a magyar 
nemzet legnyilvánvalóbb kifejező-
dése, mindenhol megértik Bartó-
kot, Kodályt, Munkácsyt, megértik 

a herendi porcelánt és a kalocsai 
mintát” – tette hozzá Kásler Miklós.

Semjén Zsolt a külhoni, nemze-
tiségi és egyházi élet kiemelkedő 
képviselőinek adott át elismerése-
ket, a nemzetpolitikáért felelős kor-
mányfőhelyettes úgy fogalmazott, 
nincs még egy nép, amelyik aránya-
it tekintve annyi Nobel-díjast adott 
a világnak, mint a magyarság, vagy 
annyi szentet a katolikus egyház-
nak, mint az Árpád-háziak. Magyar 

Arany Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült mások mellett Bálint Emil, 
a csíkszeredai Szent Ágoston-plé-
bánia papja az erdélyi magyarság 
hitéletének gazdagítása és nemzeti 
öntudatának megerősítése érde-
kében végzett, odaadó szolgálata 
elismeréseként. Ugyancsak érdem-
keresztet kapott Csíki Dénes pápai 
káplán, kanonok, a nyárádkösz-
vényesi római katolikus plébánia 
papja Márton Áron püspök mellett 
végzett titkári munkája, valamint 
a kommunista elnyomás éveiben 
Jakab Antal püspök, illetve Bálint 
Lajos és Jakubinyi György érsek 
melletti több évtizedes szolgálata 
elismeréseként. Magyar Arany Ér-
demkeresztet adományoztak Jakab 
Gábor pápai káplánnak, szentszé-
ki tanácsosnak, a kolozsvár-kerek-
dombi egyházközség plébánosá-
nak is. Jakab Gábor több évtizedes 
egyházi szolgálata, a kommunis-
ta elnyomás idején Márton Áron 
püspök elvei mellett tanúsított 
kiállása, valamint az erdélyi kato-
likus sajtó újraszervezésében vál-
lalt szerepe elismeréseként kapta 
a kitüntetést. Érdemkeresztben 
részesült Salamon József, a gyi-
mesbükki plébánia papja is a gyi-
mesi magyarság identitásának és 
kultúrájának megőrzése érdekében 
végzett odaadó szolgálata elismeré-
seként.
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BBTE-cím 
Krasznahorkainak

Krasznahorkai László Kossuth- és 
Nemzetközi Man Booker díjas 

magyar író, Tarr Béla filmjeinek 
forgatókönyvírója Kolozsvárra 
érkezik március végén. A Bölcsé-
szettudományi Kar javaslatára a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
tiszteletbeli doktori címet adomá-
nyoz a kortárs magyar és világiro-
dalom kiemelkedő alkotójának. 
A Doctor Honoris Causa címet 
március 26-án 11 órakor adják át 
az egyetem főépületének díszter-
mében, ahol dr. Selyem Zsuzsa 
egyetemi docens mond laudációt. 
Este hat órakor nyilvános beszélge-

tés is lesz az íróval. Krasznahorkai 
László az 1980-as évek közepétől 
Tarr Béla szinte minden filmjéhez 
irodalmi alapanyagot, illetve for-
gatókönyvet szolgáltatott. Sátán-
tangó című regénye alapján készült 
Tarr Béla kultikus, több mint 
hétórás filmje, Az ellenállás me-
lankóliája című regénye nyomán 
készült a Werckmeister harmóniák 
című film. Utolsó közös munkájuk 
a 2011-es A torinói ló volt. 

 » K. J. 

A Nem fogadott hívás(ok) című 
produkciót mutatja be ma a 
sepsiszentgyörgyi M Studio 

mozgásszínházi társulat, a produk-
ció Paolo Genovese Perfetti sconos-
ciuti című fi lmje nyomán készült. 
A 2018/2019-es évad második bemu-
tatóját Sebastian Marina rendezi, aki 
színészként már korábban is részt vett 
a társulat munkájában, rendezőként 

azonban első alkalommal dolgozik 
az M Studio társulatával. Az And-
rei Mureșanu Színház színművésze 
rendezőként bemutatkozott már a 
sepsiszentgyörgyi közönségnek: ő 
jegyzi a 2013-ban Game, Set, Match 
címmel bemutatott kocsmaszínházi 
előadást, amelynek a Huhuu kávé-
ház adott otthont, 2016-ban pedig a 
„7↓” (Șapte/Hét) című produkciót 
rendezte az Andrei Mureșanu Szín-
háznál. Az előadás olyan hétköznapi 

fi gurákat helyez középpontba, akik-
kel könnyen azonosulni tud a néző. 
„Az alaphelyzet már-már banálisnak 
tűnik: hét jó barát (hárman párban, 
egyikük elvált), egy közös vacsora. 
Barátságuk, mely összeköti őket, 
őszinte és szétzúzhatatlan, és annak 
ellenére, hogy életkoruk és problé-
máik eltérőek, mindig tiszta lapok-
kal játszanak egymás között. Az est 
folyamán azonban egy spontán játék 
apropóján kiderül, a nyílt lapok mö-
gött mindegyikük titkot rejteget. Aki 
veszít, mindent veszíthet” – írják a 
szinopszisban. Az előadás központi 
motívuma a mobiltelefon, amely fel-
tárja tulajdonosa életének titkait. Az 
előadás díszlet- és jelmeztervezője 
Raluca Alexandrescu, a zenét pedig 
Oigăn (Eugen Nuțescu, Kumm zene-
kar) szerezte. Szereplők: Eva – Polgár 
Emília, Rocco – Bajkó László, Carlot-
ta – Nagy Eszter, Lele – Veres Nagy 
Attila, Bianca – Gáll Katalin, Cosimo 
– Orbán Levente, Peppe – Szekrényes 
László, Sofi a – Nagy-Lázár Mikolt, 
továbbá Deák Zoltán. Az előadás 
létrejöttét a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatta. A nem fogadott hívás(ok) 
márciusban két alkalommal tekint-
hető meg Sepsiszentgyörgyön: ma és 
szombaton – mindkét dátumon 19 
órától a Háromszék Táncstúdióban. 
Az előadásra érvényesek a Tamási 
Áron Színház bérletei, a bemutatóra 
5 lejes helyjegyet szükséges váltani. 
Az M Sudio a Háromszék Táncegyüt-
tes mozgásszínházi műhelyeként jött 
létre 2010-től a Tamási Áron Színház 
berkeiben működik.

Nem fogadott hívás(ok) – bemutató az M Studiónál

 » Kiderül, a 
nyílt lapok mö-
gött mindegyikük 
titkot rejteget. 
Aki veszít, min-
dent veszíthet.

Az M Studio új előadása hétköznapi fi gurákat helyez középpontba, akikkel azonosulhat a néző




