
Kultúra 2019. április 15.
hétfő 9

A kultúra, közművelődés terén 
hathatósan tevékenykedő er-
délyi személyiségeket tüntetett 
ki az  Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület (EMKE) a 
hét végén Kolozsváron a pro-
testáns teológia dísztermében.

 » KISS JUDIT

Ünnepélyes keretek közt adták 
át szombaton az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesü-

let (EMKE) „erdélyi Oscarnak” is ne-
vezett évi elismeréseit Kolozsváron 
a Protestáns Teológiai Intézet dísz-
termében. A rendezvényen elhang-
zott, a több mint 130 éves egyesület 
díjait 1992 óta az EMKE alapításá-
nak évfordulójához legközelebb 
eső hétvégén nyújtják át évente 
azoknak a személyiségeknek, akik 
munkásságukkal, szerteágazó te-
vékenységükkel nagymértékben 
hozzájárulnak az erdélyi közműve-
lődés, kultúra gazdagításához, az 
értékek továbbadásához.

Az eseményt a Guttmann Mihály 
pedagóguskórus fellépése nyitotta, 
az elismeréseket pedig  – Venczel 
Árpád szobrászművész Paraszt ma-
donna című alkotását, valamint egy 
díszoklevelet – a díjak névadóinak 
névsora szerinti sorrendben nyúj-
tották át a kitüntetetteknek.

A gróf Bánff y Miklós-díjat Laczkó 
Vass Róbert kolozsvári színművész, 
előadóművész vehette át szerteága-
zó kultúrafenntartó, közösségfor-
máló és -megtartó fáradhatatlan 
tevékenységéért. Mint a méltatás-
ban elhangzott, Laczkó Vass Róbert 
többletmunkát végez nemcsak szí-
nészként, de költőként, fotográfus-
ként, rendezvényszervezőként is, 
többek között ő tartja fenn a Nyitott 
szemmel című beszélgetéssorozatot 
a kolozsvári Györkös Mányi Albert 
Emlékházban.

A Bányai János-díjat Jakab Albert 
Zsolt néprajzkutatónak ítélte oda 

KIOSZTOTTA IDEI ELISMERÉSEIT A KULTÚRA TERÜLETÉN TEVÉKENYKEDŐKNEK AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Átadták az „erdélyi Oscar-díjakat” Kolozsváron

 » A több mint 
130 éves egye-
sület díjait 1992 
óta az EMKE 
alapításának 
évfordulójához 
legközelebb 
eső hétvégén 
nyújtják át 
évente azoknak a 
személyiségek-
nek, akik mun-
kásságukkal, 
szerteágazó te-
vékenységükkel 
nagymértékben 
hozzájárulnak az 
erdélyi közmű-
velődés, kultúra 
gazdagításához, 
az értékek to-
vábbadásához.

 » JAKAB MÁRTA 

A verset olvasni kell, és nem papolni 
róla… Én szívem szerint kihagy-

nám a megzenésített verseket (ame-
lyik versnek nincs saját zenéje, belső 
ritmusa, az nem is vers, minek gitár-
ral, dobbal nádi hegedűvel „ráerősí-
teni”), de kihagynám a versmaratont 
(12 órást, 24 órást a végkimerülésig… 
mennyi lehet a Guinness-rekord ebből 
a fajtából), meredek ívben elkerülöm 
a kapásból verselést (lásd: slam poe-
try), a verstáncolást, versrúdugrást, 
újabban verstávfutást s egyebeket… 
Továbbá lemondanék a sok hűhóról 
és hajhóról, egy napra szóló illusztris 
eseményről, rendezvényről és szer-
vezvényről… Mennyivel üdvösebb, ha 
az ember például a költészet napján 
(de akár naponta), a reggeli kávé mel-
lé leemel a könyvespolcáról egy-egy 
verskötetet  – jelen esetben a három 

Király(ok)ét: Király Lászlóét, Király 
Farkasét és Király Zoltánét.

Jó volt fellapozni, belemerülni, le-
begni és ellazulni, akár sírni és nevet-
ni, s nem volt jó abbahagyni (mivel 
szólít a napi kötelesség). Mindazon-
által egész napomat végigkísérte ez 
az emelkedett jóérzés, az esti találko-
zásig, amikor is a kolozsvári magyar 
színház stúdiótermének nézőteréről 
(a bágyadt halandó, lám, mégis eljár 
az ilyen rendezvényekre) szembesül-
hettem a három Királyokkal, továbbá 
vendéglátójukkal, Tompa Gábor szín-
házigazgatóval és a verseket tolmácso-
ló három színésszel: Dimény Áronnal, 
Marosán Csabával és Laczkó Vass Ró-
berttel.

A házigazda fejből idézett (vajha, 
hányan tudunk nem szakmabeliek, 
kortárs költőtől kívülről verset idéz-
ni?) Király László-verssel ütötte le az 
alaphangot: „Trelleborg felé fut / egy 

fél fekete eb.” (1980. november 26. – 
Lech Walesa, Gdansk, Szolidaritás – 
hangzottak a hívószavak.) Aztán már 
önmaguktól peregtek visszafelé az 
emlékek székelyföldi gyermekkorról, 
eredetről, ősökről, dédapák és nagy-
apák meghatározó meséiről, diák és 
egyetemi évekről, példaképekről, múlt 
századi kegyetlen évekről, transzilván 
örökségről.

A két Kiskirály – már maguk is a 
férfi kor delén – természetesen egy 
nemzedékkel idébbről veszik fel az 
emlékezés fonalát, s az egy tőről fa-
kadást ugyan nem vetik el, de az apai 
nyomdokba-lépést már fi noman meg-
kerülik. Ifj úkori verspróbálkozásaikat 
féltve dugdosták apjuk elől.

Zoltán például a Bréda Ferenc – 
Bretter György-vonalra esküszik, Far-
kas számára mintha a `89-es katona-
élmények, s a 15 év előtti anyaországi 
áttelepedés jelentettek volna megha-

tározó élményt. Szavaikat, akárcsak 
verseiket – mintha önmagukat sem 
akarnák túl komolyan venni – több-
nyire az irónia-önirónia hatja át.

Bocsánatos bűnömül róhatják fel, 
de én a három Királyokat mindig is 
együtt emlegettem A Katonával, s ezt 
most sem tehetem másként (évekig 
szándékomban volt interjút készíteni 
vele a családjáról, de aztán, hogy úgy 
mondjam kifutottunk az időből…). 
Nélküle (Katona Éva színésznő, feleség 
és édesanya), szelíd, szívós és követke-
zetes háttérmunkája nélkül, talán nem 
így alakult volna ez a költészetnapi dí-
szmenetelés. S lehet, nem is szívesen 
vett volna részt benne (hiszen `90-es 
évekbeli fájdalmas mellőzése után, ha 
jól tudom, messzire elkerülte Thália 
kolozsvári berkeit), de abban bizonyos 
vagyok, hogy odafentről, a zsinórpad-
láson túlról őszinte elégtétellel szem-
lélte övéit.

Költészetnapi jegyzet a három Király(ok)ról és egyebekről

 » Mennyivel 
üdvösebb, ha 
az ember pél-
dául a költészet 
napján (de akár 
naponta), a reg-
geli kávé mellé 
leemel a köny-
vespolcáról egy-
egy verskötetet 
 – jelen esetben a 
három Király(ok)
ét: Király László-
ét, Király Far-
kasét és Király 
Zoltánét.

idén az EMKE a kolozsvári emléke-
zetkultúra, a kollektív és kulturális 
emlékezet, a városantropológia terén 
végzett kutatásai és az erdélyi magyar 
néprajztudomány szervezése terén 
végzett munkásságáért. Jakab Albert 
Zsolt nem lehetett jelen az átadón, 
munkásságát Pozsony Ferenc nép-
rajzkutató méltatta.

A Janovics Jenő-díjat  a Kolozsvá-
ri Televízió magyar adásának szer-
kesztősége kapta az erdélyi magyar 
közművelődés, a hagyományápolás, 
az identitástudat, valamint a magyar 
nyelv és kultúra megőrzésének terén 
nyújtott hathatós tevékenységéért, az 
elismerést a főszerkesztő, Antal Áron 
vette át. Kiemelte, a kolozsvári ma-
gyar adás az indulása óta eltelt közel 
30 évben mintegy tízezer órányi mű-
sort készített ötven munkatárssal, így 
mindannyiuk érdemeinek elismerése 
a díj azért a sokszor küzdelmes mun-
káért, amit nap mint nap végeznek.

A tavaly elhunyt Kallós Zoltán nép-
rajzkutatóról nevezték el azt a díjat, 
amelyet a népi kultúra ápolásáért és 
átadásáért ítélnek oda: az elismerést 

Szabó Ferenc temesvári tanító vehette 
át, aki szerteágazó munkájával nagy-
mértékben hozzájárul a bánsági ma-
gyarság identitástudatának megőrzé-
séhez: több mint két évtizede szervezi 
a temesvári gyermek- és ifj úsági nép-
táncmozgalmat, ápolja a magyar kul-
túrát a szórványban.

A Kovács György-díjat Bandi And-
rás Zsolt temesvári színművész ve-
hette át, aki az őt méltató Simon Ju-
dit újságíró megfogalmazása szerint 
„bármilyen színházi nyelven hitele-
sen szólal meg”. Az elismerést a bán-
sági szórványban betöltött közéleti 
munkásságáért, valamint a temes-
vári és erdélyi színpadokon eljátszott 
jelentős szerepformálásaiért ítélte 
oda az EMKE.

Kötő József-díjat háromévente ítél 
oda az egyesület, idén Takács Csaba, 
a Communitas Alapítvány kuratóri-
umi elnöke vehette át az elismerést a 
romániai magyar civil szféra, kiemel-
ten a szórvány több mint húsz éves 
támogatásáért. Mint a Takács Csaba 
tevékenységét méltató Markó Béla fo-
galmazott, a díjazott olyan politikus 

és társadalomszervező egyéniség, aki 
mindig tudatában volt a közművelő-
dés fontosságának, és ennek szelle-
mében cselekedett.

A gróf Kun Kocsárd-díjat Balla 
Ferenc, a válaszúti Kallós Zoltán 
Alapítvány igazgatója érdemelte ki, 
közel három évtizedes szerteágazó 
közművelődési tevékenységéért, va-
lamint szórványkollégium, néprajzi 
múzeum és népművészeti központ 
működtetéséért.

Gróf Mikó Imre-díjat kapott  ifj  . 
Mezei János vállalkozó a kolozsvári 
és környékbeli magyar egyházak, ok-
tatási intézmények, illetve kulturális 
egyesületek támogatásáért. Az EMKE 
Lokodi Anna nyugalmazott sepsi-
szentgyörgyi könyvtárost  Monoki 
István-díjjal jutalmazta a háromszéki 
közkönyvtárak szakmai irányításáért, 
elkötelezett közösségépítő és szervező 
munkájáért, a könyvtárosi hivatástu-
dat ösztönzéséért.

Nagy István-díjat kapott Köllő 
Ferenc karvezető az erdélyi magyar 
fúvószenekarok szervezésében ki-
fejtett több évtizedes, kiemelkedő 
művészi és oktatói tevékenysége el-
ismeréseként.

A Poór Lili-díjat Szabó Enikő, a Csí-
ki Játékszín színművésze kapta példa-
ként felmutatható értékeket képviselő 
alkotói tevékenysége elismeréseként.

Spectator-díjat kapott Graur János 
temesvári újságíró, főszerkesztő a ma-
gyar sajtó és közösség megmaradása 
érdekében, a szórványban végzett ki-
tartó munkájáért.

A Szolnay Sándor-díjat Bordy Mar-
git kolozsvári képzőművésznek ítél-
te az EMKE a legnemesebb erdélyi 
pasztellhagyományokat a legkorsze-
rűbb művészi törekvésekkel ötvöző, 
magyar közösségünket szolgáló, 
kimagasló teljesítménye elismerése-
képpen.

Életműdíjat kapott Boldizsár Zeyk 
Imre tordaszentlászlói helytörté-
nész, közművelődés-szervező in-
tézményalapító, közösségformáló, 
szervező és gyűjtő munkája elismeré-
seképpen.

Bandi András Zsolt temesvári színművész (középen) „bármilyen színházi nyelven hitelesen szólal meg” 
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