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Kiosztotta a Méhes György-nagy-
díjat és a Méhes György-debütdí-
jat az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
(E-MIL) Kolozsváron. Az életmű-
díjat Láng Gusztáv irodalomk-
ritikus, míg a pályakezdőknek 
járó elismerést Kali Ágnes fi atal 
költő kapta.

 » KISS JUDIT

L áng Gusztáv irodalomkritikus-
nak adták át az Erdélyi Ma-
gyar Írók Ligája (E-MIL) Méhes 

György-nagydíját életműdíjként, Kali
Ágnes fi atal költő pedig Méhes 
György-debütdíjat kapott a kolozsvá-
ri Bulgakov kávézóban tartott hétfő 
esti ünnepségén. Mint elhangzott, 
Láng Gusztáv „emberöltőnyi irodal-
mi munkássága elismeréseként” 
kapta a díjat, meggyőződéssel és 
kitűnően művelte az irodalomkriti-
kát. Az irodalomtörténész és -kriti-
kus munkásságát Balázs Imre József 
irodalomtörténész laudálta, aki pár 
Láng Gusztáv-i mondatból kiindulva 
méltatta a díjazottat. Láng modern 
magyar irodalomtörténetet oktatott 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
bölcsészkarán, a huszadik század 
első felének magyar irodalmát, az er-
délyi magyar irodalmat. Az 1936-ban 
Budapesten született irodalmár 1984 
óta Magyarországon él.

„Csonka-Magyarországon 
csonkamagyarok élnek”
A Kivándorló irodalom című tanul-
mányban jelent meg az a monda-
ta, hogy „Csonka-Magyarországon 
csonkamagyarok élnek”. Ennél 
frappánsabb módon talán nem 
foglalta még össze más azt, hogy 
mi történik, ha a magyar nemzet-
tudat, a kulturális nemzet fogalma 

csupán Magyarország jelenlegi ha-
tárain belülre terjed ki. „Ebben a 
kései Kádár-korban született írás-
ban Láng Gusztáv egy sokszínű, 
többféle tapasztalati hátteret in-
tegrálni képes nemzetfogalom 
mellett érvel. A nemzeti kultúra 
nemzeti jellege nem egyszínűséget 
jelent, mondja 1987-ben rendkívül 
optimistán és rendkívül megszívle-
lendően Láng Gusztáv” – fogalma-
zott a méltató. Balázs Imre József 
a díjazottnak azt a mondatát is 
idézte, hogy: „a kritika, valljuk be 
férfi asan, a fi atalság előjoga. Úgy 
harmincötödik éve táján a műítész, 
akárcsak a labdarúgó, kívül szorul 
a partvonalon.” Mint a méltatás-
ban elhangzott, Láng azt mondja, 
fi gyeljünk a fi atalokra. „Azt, ami 
egy irodalomban, egy kultúrában, 
egy társadalomban nem műkö-
dik jól, ami kritikára szorul, azt a 
mindenkori legfi atalabbak fogják 
észrevenni, és jogos kritikával illet-
ni” – mondta a méltató. Kitért arra, 
hogy a díjazottnak olyan irodalmi 
nemzedéktársai voltak, mint Pás-
kándi Géza, Kányádi, Szabó Gyula.

Mennyiben író a kritikus?
„Tudja, a kritikus annyiban író, 
hogy amit leír, azt nem kell mindig 
szó szerint venni. Nem azért, mert 
nem igaz, hanem mert azáltal fejez 
ki valamit, hogy másként mond-
ja” – idézte Láng Gusztávnak egy 
másik emlékezetes megállapítását 
a méltató. Mint fogalmazott, több 
dolog van ebben a mondatban: 
egyrészt az, hogy nemcsak arra 
kell fi gyelni, mit mond a kritikus, 
hanem arra is, hogyan mondja. Eb-
ben az értelemben tehát a kritikus 
is író. Saját kritikusságával szem-
ben is igényesebbnek kell lennie, 
ha ezt elfogadja. „Ha valaki Láng 
Gusztávot hallgatja, előbb-utóbb 

érzékelni fogja azt a humort, ami a 
legjobb tanárok, legemberközelibb 
gondolkodók sajátja” – hangzott 
el a laudációban. Balázs Imre Jó-
zsef kiemelte Láng Gusztávnak a 
Dsida-életműről született munkáit, 
a modern és kortárs magyar iroda-
lomról szóló gyűjteményes tanul-
mányköteteit. Láng Gusztáv a díj 
átvételét követően azt mondta, az 
irodalomtörténetet és -kritikát nem 
választja el egymástól. „Én azt sze-
retem, hogy az életmű keletkezése 
után születő olvasat legyen vállalt, 
nyilvánvaló, világos, az eklogaíró 
Radnóti az én Radnótim, mindenki 
maradjon a maga olvasatával. Kü-
lönben egy irodalomtörténeti tró-
feát tartok sajátomnak, azt, hogy 
Dsida ott van ma már a kanonizált 
szerzők közt a magyar líra történeté-
ben” – mondta Láng Gusztáv. Azt is 
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megjegyezte, hogy „divatja van az 
infantilizmusnak a költészetben.”

A brutális őszinteség könyve
A Méhes György-debütdíjat Ópia 
című verseskötetéért kapta Kali 
Ágnes sepsiszentgyörgyi szüle-
tésű, Kolozsváron élő költő. Az 
1996-ban született szerző első 
kötete tavaly látott napvilágot. 
„A kötet a kora hajnalok és késő 
éjszakák csöndjének szövege, 
forgatókönyve a hiánynak, meg-
tiszteli az emberi testet, az abban 
rejlő hihetetlen erőket. Ezek a ver-
sek mindannyiunkéi, a bennünk 
kiabáló gyermeké. A brutális 
őszinteség és a radikális szem-
benézés könyve” – hangzott el a 
verseskötetről Sánta Miriám lau-
dációjában.

 A rendezvényen ismertették a 
Méhes György tehetségkutató pá-
lyázat eredményeit is. A vers- és 
prózakategóriában kiírt tehetség-
kutató pályázatra 108-an jelent-
keztek. A kiírók mindkét kategó-
riában első, második és harmadik 
díjat osztottak ki 3000, 2000 és 
1500 lej összegben. Karácsonyi 
Zsolt, az E-MIL elnöke kifejtette, 
szép számú pályázat érkezett be, 
a legfi atalabb szerző 9 éves, és bár 
nem díjazták, egyértelműen te-
hetségről van szó. Erdélyből, Ma-
gyarországról, Kárpátaljáról, Fel-
vidékről érkeztek pályamunkák, a 
zsűriben Márton Evelin prózaíró, 
Király Zoltán és Horváth Benji 
költő foglalt helyet. „Sok tehetsé-
ges fi atal szerző pályázott, remél-
jük, megjelennek majd az irodal-
mi prérin” – mondta Karácsonyi 
Zsolt. Verskategóriában Mărcuțiu 
Rácz Dóra, Eszenyi Fanni, Vajsen-
bek Péter nyert, prózakategóriá-
ban Czigány Domonkos, Kusztos 
Júlia, Horváth Kamilla.

 » Láng azt 
mondja, fi gyel-
jünk a fi atalokra. 
„Azt, ami egy iro-
dalomban, egy 
kultúrában, egy 
társadalomban 
nem működik 
jól, ami kritikára 
szorul, azt a min-
denkori legfi a-
talabbak fogják 
észrevenni, és 
jogos kritikával 
illetni” – mondta 
a méltató.

 » KRÓNIKA 

Tompa Gábor, a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház igazgatója 

nyerte a Román Színházi Szövetség 
(UNITER) legjobb rendezésért járó 
díját William Shakespeare Velencei 
kalmár című drámájának színpadra 
állításáért – írta az MTI. A romániai 
színházi szakma legrangosabb elis-
meréseit hétfőn este adták át a ko-
lozsvári román Nemzeti Színházban. 
Tompa Gábor távollétében Visky 
András, a magyar színház művészeti 
vezetője vette át az díjat. A Velencei 
kalmárt tavaly szeptemberben mu-
tatta be a kolozsvári magyar szín-
ház. A bemutatót megelőző sajtótá-
jékoztatón Tompa Gábor az előadás 
kényes kérdésfelvetéséről beszélt. 
Megjegyezte: a Shakespeare idejé-
ben már létező velencei gettóban 
játszódó történet korábbi előadásai 
vitákat váltottak ki a zsidókérdésről, 
antiszemitizmusról. Kijelentette: a 
kolozsvári előadás a pénzhatalmi 
világelitben játszódik, nagyon gaz-
dag bankárokról szól, akik azonban 

maguk is emberek, akiknek érzel-
meik, indulataik, titkaik vannak. 
Az előadás egy olyan világot jelenít 
meg, amelyben a pénz és a profi t 
válik az egyedüli istenné. Tompa Gá-
bort többször díjazta már a romániai 
színházi szakma: az év legjobb ren-
dezőjének járó elismerést 1984-ben, 
1987-ben, 1993-ban, 1997-ben, 2008-
ban, az év legjobb előadásáért járó 
díjat 1989-ben, 1992-ben és 2008-ban 
kapta meg, 2002-ben pedig kiváló 
művésznek járó elismerést vett át.

Tompa Gáboré a legjobb rendezés díja

 » A kolozsvári 
előadás a pénz-
hatalmi világ-
elitben játszódik, 
nagyon gazdag 
bankárokról szól, 
akik azonban 
maguk is embe-
rek, indulatok-
kal, titkokkal. 

 » K. J. 

Kányádi Sándor Ünnepek háza 
és Kétszemélyes tragédia című 

darabjaiból készült az az előadás, 
amelyet a Csíki Játékszín 2018/19-
es színházi évadának utolsó nagy-
színpadi bemutatójaként láthat 
a közönség május 17-én – közölte a 
teátrum. Mint a közleményben ol-
vasható, az 1989 előtti időszaknak 
több szakasza ismeretes. A máso-
dik világháborútól 1989-ig terjedő 
időt sokan sokféleképpen élték-vé-
szelték át. Sokan estek áldozatául 
ennek a kornak és a benne ural-
kodó politikai eszmék képviselő-
inek. „Kányádi Sándor végig- és 
túlélte a fent  említett korszakot. 
Írói munkásságából két színházi 
darabja maradt ránk, az Ünnepek 
háza és a Kétszemélyes tragédia. 
Arra vállalkoztunk, hogy írásaiból, 
költeményeiből és az élete során 
adott interjúkból egy olyan előa-
dást hozzunk létre, mely egyszerre 
mesél róla, a nagy költőről, az er-
délyi magyar költészet nagyköveté-

ről, helytállásáról, emberségéről és 
nem utolsósorban a korról, mely-
ben vele együtt olyan sokan kény-
telenek voltak élni” – írták az előa-
dás alkotói. A produkciót Kányádi 
Szilárd, Csiki Zsolt rendezte, fellép: 
Kányádi Szilárd, Dálnoky Csilla, 
Fülöp Zoltán, Fekete Bernadetta, 
Szabó Enikő, Ráduly Beáta, Kozma 
Attila, Bende Sándor, Zsigmond 
Éva Beáta, Lőrincz András Ernő, 
Bilibók Attila, Puskás László, Vass 
Csaba. A 19 órától kezdődő premi-
erre érvényes a Bánk bán bérlet. 
A fennmaradó helyek függvényé-
ben a bérletes előadásra jegyet is 
lehet váltani. Jegyvásárlásra on-
line a: https://www.bilete.ro/unne-
pek-haza/ oldalon van lehetőség, 
valamint személyesen a Csíki mozi 
jegypénztárában munkanapokon 
9–18 óra között, illetve előadások 
előtt egy órával a Csíki Játékszín 
jegypénztárában. Az előadás a ma-
gyar kormány, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkársága és 
a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
val valósult meg.

Kányádi-színmű Csíkban




