
Kultúra 2019. március 18.
hétfő 9

Kossuth-díjat kapott mások 
mellett Ferenczes István költő, 
szerkesztő, Selmeczi György 
zeneszerző, Kálmándy Mihály 
operaénekes, valamint Tamás 
Menyhért költő, író Magyar-
ország köztársasági elnökétől 
nemzeti ünnepünk, március 
15. alkalmából.

 » KRÓNIKA

„Aki gondolkodik, kérdez, 
alkot, az műveivel, mun-
kájával népét, nemzetét 

szolgálja” – jelentette ki Áder János 
köztársasági elnök a március 15-i nem-
zeti ünnep alk almából elmondott 
beszédében pénteken az Ország-
házban, mielőtt átadta a magyar 
állami kitüntetéseket. Áder János 
Kossuth-díjat adományozott mások 
mellett Ferenczes István költő, szer-
kesztő, Selmeczi György zeneszer-
ző, Kálmándy Mihály operaénekes, 
valamint Tamás Menyhért költő, 
író részére. Az államfő elmondta, 
a díjazottak teljesítménye, sikeres 
életpályája, eredményei iránytűt 
mutatnak mindannyiunk számára. 
„Egy modern nemzeti közösség szá-
mára, amely 1848–49 óta, az átélt 
történelmi viharokban sem veszí-
tette el azt a képességét, hogy meg-
becsülje értékeit. A katedrán, labo-
ratóriumban, ősi tárgyak között, 
műhelyben, próbateremben, ásatá-
son, levéltárban, szószéken vagy a 
színpadon eltöltött idővel segítenek 
megérteni a magunk helyzetét és 
feladatait a világban” – méltatta a 
kitüntetetteket Áder János.

Ferenczes István József Attila-dí-
jas és Babérkoszorú díjas költő, 
szerkesztő, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja az erdélyi 
líra hagyományait posztmodern 
életérzéssel ötvöző, egyedülál-
ló költői életműve, a székelyföldi 
magyar irodalmi életben betöltött 
jelentős szerepe, szerkesztői és iro-
dalomszervezői tevékenysége elis-
meréseként kapta a Kossuth-díjat. 
Ferenczes István 1945. január 1-jén 
született a Hargita megyei Csíkpál-
falván. A kortárs erdélyi magyar 
irodalom meghatározó képviselő-
je, líráját a pazar nyelv, a látomá-
sos képiség, az erdélyi és a csángó 
népköltészet felhasználása, a dal-
szerűség jellemzi. Gyermekeknek 

ERDÉLYI KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉGEK KAPTAK MAGYAR ÁLLAMI KITÜNTETÉSEKET ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTŐL

Iránytű a Kossuth-díjasok sikeres életpályája

Ferenczes István költő, Selmeczi György zeneszerző, Kálmándy Mihály operaénekes, valamint Tamás Menyhért költő, író részesült elismérésben

 » Áder János 
köztársasági 
elnök szerint 
a díjazottak 
teljesítménye, 
sikeres életpá-
lyája iránytű egy 
modern nem-
zeti közösség 
számára, amely 
1848-49 óta, az 
átélt történelmi 
viharokban sem 
veszítette el azt 
a képességét, 
hogy megbecsül-
je értékeit. 

 » B. L. J.

Kájoni János születésének 390. 
évfordulója alkalmából olyan 

emlékév kezdődik, amelynek célja 
fokozottabb fi gyelmet irányítani a 
ferences szerzetes, zeneszerző mun-
kásságára. A Hargita Megyei Kultu-
rális Központ kezdeményezésére, 
Hargita megyei kulturális intézmé-
nyekkel, egyesületekkel, csoportok-
kal és önkormányzatokkal összefogva 
kiállításokat, szakmai konferenciát, 

koncerteket, diákvetélkedőket, előa-
dásokat, fi lmvetítéseket, gyógynö-
vénynapot, interaktív gyermekfoglal-
kozásokat szerveznek az év folyamán 
– olvasható a szervezők szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közleményében.

Az emlékév ünnepi megnyitóját 
március 21-én 18 órától tartják Csík-
somlyón a kegytemplomban. A ren-
dezvény emlékező szentmisével 
kezdődik, amelyet Urbán Erik OFM 
celebrál, majd a helyi zenészek, 
zenetanárok műsora következik. 

A szentmisén szolgálatot teljesít: 
Bíró János kántor és a Madéfalvi 
Schola, Ványolós András és Ványo-
lós Orsolya vezetésével. A koncer-
ten közreműködik Szabó András, 
Hunyadi Koppány, Lázár Zsombor, 
Ványolós András, Ványolós Orso-
lya, a Codex együttes és Györfi Er-
zsébet.

A szervezők ezzel az eseménnyel 
kapcsolódnak be az Európai Régizene 
Napja alkalmából kezdeményezett 
rendezvénysorozatba.

A REMA (Réseau Européen de 
Musique Ancienne) Európai Régi 
Zenei Hálózat 2013-ban nyilvánítot-
ta március 21-ét, Johann Sebastian 
Bach születésnapját és egyben a 
csillagászati tavasz kezdetét a Ré-
gizene Európai Napjává. A kezde-
ményezők az Európa-szerte szerve-
zett koncertekkel, konferenciákkal 
és zenei rendezvényekkel hívják 
fel a figyelmet az európai régizene 
kulturális örökségére és sokszínű-
ségére.

Ünnepi megnyitóval indul a Kájoni-emlékév a Régizene Európai Napján

 » A Kájoni-em-
lékév ünnepi meg-
nyitóját március 
21-én 18 órától 
tartják Csíksom-
lyón a kegytemp-
lomban.

szóló verseiből több kötete is meg-
jelent (Mikor Csíkban járt a török, 
Indián a Hargitán, A pepita hangya, 
Tündérkert virágai). Ordasok tépte 
tájon címmel riportnovelláiból adott 
közre válogatást, Székely tántorgó 
című kötetében esszéket, tárcákat, 
vallomásokat publikált. Legutóbbi 
kötete, riport-dokumentum memoár-
ja Veszedelmekről álmodom címmel 
2018-ban látott napvilágot. Művésze-
téért 2001-ben József Attila-díjjal tün-
tették ki, 2005-ben megkapta a Balassi 
Bálint-emlékkardot, 2015-ben pedig a 
Magyarország Babérkoszorúja díjat. 
2011 óta a Magyar Művészeti Akadé-
mia rendes tagja.

Selmeczi György Erkel Ferenc-díjas 
zeneszerző, karmester, zongoramű-
vész, operarendező, érdemes művész, 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Színházművészeti Intézetének egyete-
mi tanára részére kivételesen sokolda-
lú művészi pályája, a vokál-szimfoni-
kus, kamara- és kórusművek mellett 
számos nagy sikerű színpadi előadás 
és fi lmalkotás zenéjét is magában fog-
laló, nagy ívű zeneszerzői életműve, 
valamint magas színvonalú oktatói 
munkája elismeréseként adományoz-
ta Áder János a Kossuth-díjat. Sel-
meczi György érdemes művész 1952. 
március 8-án született Kolozsváron, 
zenei tanulmányait a bukaresti Zene-
művészeti Főiskolán és a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
végezte zongora, zeneszerzés, kar-
mester szakon. 1990-től a Kolozsvári 

Magyar Opera állandó vendégkarmes-
tere és rendezője, a Budapesti Kama-
raopera megalapítója és igazgatója, 
1996–2000 között a Szolnoki Szigligeti 
Színház, 2008-ig a Nemzeti Színház 
zeneigazgatója, 2008–2010-ben a Ka-
posvári Csiky Gergely Színház zenei 
vezetője, 2000–2002 között a Mille-
náris Park és Kulturális Programiro-
da művészeti vezetője volt, az AURIS 
Operatársulat alapítója és művészeti 
vezetője. 2002 óta Színház- és Film-
művészeti Egyetem docense, 2015 óta 
egyetemi tanára. 2008-tól a Kolozsvári 
Magyar Opera megbízott művészeti 
vezetője, 1999-től a Szolnoki Filhar-
monikus Zenekar vezető karmestere.

Ugyancsak Kossuth-díjat kapott 
Kálmándy Mihály, a Magyar Állami 
Operaház énekese az operairodalom 
legnagyobb baritonszerepeiben, va-
lamint koncert- és oratóriuménekes-
ként is a világ szinte minden jelentős 
színpadán sikeres, kiemelkedő szín-
vonalú művészi pályája elismerése-
ként. A művész 1959. december 21-én 
született a Bihar megyei Biharban, 
a kolozsvári Gheorghe Dima Zene-
művészeti Főiskola opera tanszakán 
diplomázott 1985-ben, majd mester-
kurzuson vett részt Weimarban. Ope-
raénekesként Verdi Nabucco című 
operájában debütált. 1981 és 1987 kö-
zött a kolozsvári Állami Magyar Ope-
ra tagja volt. 1988 óta a Magyar Álla-
mi Operaház magánénekese, ahol az 
összes bariton főszerepet énekelhette. 
Kossuth-díjat adományoztak a Suce-

ava megyei Hadikfalván (Dornești) 
született Tamás Menyhért József Atti-
la-díjas és Babérkoszorú díjas költő, 
író, műfordító, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja részére az er-
délyi népköltészeti hagyományokat 
a bukovinai székely nyelvjárás ízes-
ségével ötvöző prózája, a XX. századi 
magyar történelem súlyos örökségét, 
a modern kori emberi tragédiákat hi-
telesen és érzékletesen bemutató élet-
műve elismeréseként.

Idén egyébként a Kossuth Nagydíjat 
Törőcsik Mari, a nemzet színésze, a 
nemzet művésze, kétszeres Kossuth- 
és kétszeres Jászai Mari-díjas és Ba-
lázs Béla-díjas színművész, érdemes 
és kiváló művész kapta több évtizedes 
pályafutása során kimagasló szakmai 
hozzáértéssel és alázattal megformált 
alakításai, ikonikus fi lmfőszerepek és 
felejthetetlen színpadi fi gurák sorát 
felvonultató, kivételesen gazdag mű-
vészi életműve elismeréseként. A ki-
tüntetést Orbán Viktor miniszerelnök 
személyesen vitte el a művésznő ott-
honába. A közösségi oldalán közzétett 
videofelvételben úgy fogalmazott: „A 
köztársasági elnök úr megbízásából, 
kell átadnom. Ez a nagy Kossuth-dí-
jat”. Törőcsik Mari megtisztelve érezte 
magát, és bár a díjátadó-gálára egész-
ségi állapota miatt nem tudott elmen-
ni, a televízióban fi gyelemmel kísérte 
az ünnepi eseményt. „Néztem a tévé-
ben. Nem vagyok hülye, azért ennyire 
hiú vagyok” – jegyezte meg viccesen a 
nemzet művésze.




