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Az erdélyi kulturális életben 
tevékenykedő személyisége-
ket is elismeréssel tüntetett 
ki a Magyar Művészeti Aka-
démia (MMA) Budapesten: 
irodalmár, fotóművész, nép-
rajzkutató, hegedűművész, 
népművelő is díjat kapott.

 » K. J. 

E rdélyi művészeket is kitün-
tettek a Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA) közgyűlé-

sén kedden, a Pesti Vigadóban. 
Az eseményen átadták az MMA 
tagozatainak 2019-es elismerése-
it, amelyekből évente kettő-ket-
tőt adományozhatnak. Az erdélyi 
kulturális életben tevékenykedő 
személyiségeket is elismeréssel 
tüntették ki – írta az MTI. Irodalmi 

ÁTADTÁK A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA TAGOZATAINAK 2019-ES ELISMERÉSEIT A PESTI VIGADÓBAN

Erdélyi művészeket is díjaztak Budapesten

Erdélyi díjazottak. Ádám Gyula csíkszeredai fotóművészt, Gazda József kovásznai írót és Márkos Albert kolozsvári hegedűművészt is kitüntette a Magyar Művészeti Akadémia Budapesten

Otello szerepét Marius Vlad Budoiu, Desdemonáét Egyed Apollónia játssza a Kolozsvári Magyar Operában 

 » Az esemé-
nyen átadták az 
MMA tagoza-
tainak 2019-es 
elismeréseit, 
amelyekből 
évente ket-
tő-kettőt adomá-
nyozhatnak. Az 
erdélyi kultu-
rális életben 
tevékenykedő 
személyiségeket 
is elismeréssel 
tüntették ki.

díjat kapott Gazda József kovásznai 
író, a fi lm- és fotóművészet területén 
végzett munkásságáért Ádám Gyula 
csíki fotóművészt díjazták, a nép-
művészeti elismerést Keszeg Vilmos 
kolozsvári néprajzkutató, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület elnöke kapta, a 
zeneművészeti tagozat elismerését 
pedig Márkos Albert kolozsvári he-
gedűművész. A művészetelméleti 
tagozat a Kolozs megyei Egeresen 
született Miklósi Sikes Csaba nép-
művelőt, helytörténészt tüntette ki. 
Az MMA tagsága 17 rendes taggal 
és szintén 17 új levelező taggal bő-
vült. Legutóbb 2017-ben választott 
új tagokat a köztestület. „Meggyő-
ződésem, hogy kiváló névsor kerül 
a közgyűlés elé” – hangsúlyozta a 
tagválasztás előtt Vashegyi György, 
az MMA elnöke. Az MMA rendes 
tagjává választották Szörényi László 
irodalomtörténészt, írót és Makkai 
Ádám költőt, Salamin Ferenc épí-

tészt, Olasz Ferenc fotóművészt, Ba-
ráth Ferenc grafi kusművészt, Lajta 
Gábor festőművészt, Gaál József kép-
zőművészt, Tóth Klára fi lmkritikust 
és Sturcz János művészettörténészt. 
Rendes tag lett Andrásfalvy Bertalan 
néprajzkutató, Kóka Rozália nép-
művész, Pártay Lilla táncművész, 
Lukács Sándor és Cseke Péter szín-
művész, valamint Dobozy Borbála 
csembalóművész is. Levelező taggá 
választották Vadász Bence építészt, 
Máthé Tibor és Pap Ferenc ope-
ratőrt, Heft er László üvegművészt, 
Kontra Ferenc és Tóth László írót, 
Csurka Eszter képzőművészt, Sebő 
Ferenc előadóművészt, Kulin Ferenc 
irodalomtörténészt, Kucsera Tamás 
Gergely eszmetörténészt, Szakolczay 
Lajos irodalomtörténészt, Szerényi 
Béla népzenészt, Budainé Kósa Klá-
ra keramikust, Bereczky Csaba fa-
faragó népművészt, Eperjes Károly 
színművészt, Onczay Csaba gordon-

kaművészt és Paulik László hege-
dűművészt. Az MMA szabályai sze-
rint rendes taggá a köztestület azon 
levelező tagja választható, aki a ma-
gyar művészeti életben kimagasló 
szellemi vagy alkotói teljesítményt 
tud felmutatni. A köztestület rendes 
tagjainak száma nem lehet több 250 
főnél. Az MMA levelező tagjai olyan 
művészek lehetnek, akik DLA-foko-
zattal vagy az alapszabályban meg-
határozott hazai művészeti szakmai 
elismeréssel rendelkeznek. A levele-
ző tagok száma nem lehet több 50 fő-
nél. A közgyűlés döntött arról, hogy 
a taglétszám bővítése érdekében az 
MMA javaslatot tesz a köztestületet 
szabályzó törvény módosítására. 
A közgyűlésen megemlékeztek az 
MMA legutóbbi, májusi közgyűlé-
se óta elhunyt tagjairól, így Kocsár 
Miklós zeneszerzőről, Marton László 
színházi rendezőről, Sára Sándor és 
Tóth János operatőrről, rendezőről.

 » KRÓNIKA

Verdi Otello című operáját láthatja, 
hallhatja a közönség ma a Kolozs-

vári Magyar Operában este fél héttől, 
az előadás szünetében az intézmény 
által a zene októberi világnapja alkal-
mából meghirdetett fotópályázat díjait 
adják át az előcsarnokban. A Viva la 
musica elnevezésű fotópályázatnak 
Igor Sztravinszkij mondata volt a mot-
tója: „a zenét nem elég hallani, látni is 
kell”. Az opera közleménye szerint a 
pályázatra nagyon sok egyedi alkotás 
érkezett, ma a legkiemelkedőbb fotók-
ból nyílik kiállítás az emeleti előcsar-
nokban. Az Otello főbb szerepeiben 
Egyed Apollóniát (Desdemona), Ma-
rius Vlad Budoiut (Otello), Kálmándy 
Mihályt (Jago), Veress Orsolyát (Emi-
lia), Pataki Adorjánt (Cassio), Bardon 
Tonyt (Roderigo) láthatja a közönség. 
Lodovico szerepében Köpeczi Sándor 
debütál. A darabot Albu István állítot-
ta színpadra, és Jankó Zsolt dirigálja. 
A Verdi-opera rendkívüli népszerűsé-
gét nemcsak az angol drámaköltőnek 
vagy az olasz zeneszerzőnek köszön-
heti, hanem a címszereplőnek is, Otel-
lo ugyanis alaptalan féltékenységének 
borzongatóan tragikus története miatt 
évszázadokon keresztül lenyűgözte a 
közönséget. A mór nemcsak szerelem-

féltő férj, hanem brutális gyilkos is, az 
elmezavar határán és jóval túl minden 
moralitáson. „A nézőtérről látszhat 
akár szerencsétlen nyomorultnak is, 
az opera színpadán azonban bőszen 
daloló ura egy világnak, amelyet 

ugyan nem ő teremtett, de amelyet 
saját, nagyon is emberi hiszékenysége 
miatt már-már isteni gesztussal tud 
lerombolni” – olvasható a produkció 
ajánlójában. A következő előadást de-
cember 7-én láthatja a közönség.

„A zenét nem elég hallani, látni is kell”
 » A pályázatra 

sok egyedi alko-
tás érkezett, a 
legkiemelkedőbb 
fotókból nyílik 
kiállítás.

Jordán Tamás
Marosvásárhelyen

Jordán Tamás, a magyar színházi 
élet és fi lmjátszás elismert alakja 

ma este héttől a marosvásárhelyi Stú-
dió Színházban lép fel. A budapesti 
Nemzeti Színház volt vezérigazgatója, 
jelenleg a szombathelyi Weöres Sán-
dor Színház alapító-igazgatója Széllel 
szembe című stand up comedyjével 
szerepel Vásárhelyen. Amint az 
előadás ajánlójában szerepel, Jordán 
Tamás történeteket mesél, köztük ter-
mészetesen sok színházit is, miközben 
a beszédfolyamba verseket sző. De 
úgy mondja a költeményeket, annyira 
természetes hangon, mintha csak 
folytatná a sztorizást. Vicc, adoma, 
groteszkbe hajló história, valamint 
Karinthy, Kosztolányi, Radnóti, József 
Attila, Ady, Babits szövegei szövődnek 
egybe. „Sok bajom van a stand up 
műfajjal. Alig-alig van jó, a többsége 
komoly szenvedést okoz. Ezt még el 
is lehetne viselni. Az igazi katasztrófa 
az, hogy a közönség ezekért is odavan. 
Felébredt bennem egy dacos düh. 
Elhatároztam, hogy én is csinálok egy 
speciális stand upot, amelynek az a 
lényege, hogy a remek történeteim 
közé becsempészek verseket is” – 
mondta Jordán Tamás. Az eseményre 
a belépés ingyenes, helyet a Stúdió 
Színház jegyirodájában foglalhatnak a 
nézők. (Hírösszefoglaló)




