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 » KRÓNIKA

Szabó Magda műveiből készült, 
életről, családról, hitről, hivatás-

ról szóló monodrámát mutatnak be 
a magyar kultúra napja alkalmából 
január 22-én 18 órától Sepsiszent-
györgyön a Székely Mikó Kollégium 
dísztermében. A Szelíden és szilár-
dan című produkcióban az írónő sze-
repében Gajdó Delinke színművész 
látható – közölte a Balassi Intézet 
sepsiszentgyörgyi fi ókja. Mint feli-
dézik, a 20. századi magyar iroda-
lom nagyasszonya 101 évvel ezelőtt 
született, és 11 évvel ezelőtt hunyt el. 
A Szelíden és szilárdan című előa-
dás elénk tárja Szabó Magda egész 
életét, felidézi az írónő kivételes 
pályaívét, gyermekkorát, tanulmá-
nyait, szüleihez fűződő kapcsolatát, 
házasságát, íróvá érését. „Bár val-
lom, hogy a színház társasjáték, jó 
pár éve foglalkoztat a gondolat, hogy 
kellene egy olyan előadást készíte-
ni, amelyben példa és iránymutató 
magyar női sorsot tudnék megjele-

níteni. Külön öröm számomra, hogy 
ebben az értékeket egyre mellőző 
világban, egy „szabálytalan ke-
resztény” asszony által szólalhatok 
meg. Így született meg Daragics Éva 
dramaturgiai közreműködésével a 
Szelíden és Szilárdan című előadás 
Szabó Magda műveiből, interjúiból, 
azzal a céllal, hogy a hihetetlenül 
gazdag, szeretettel és megpróbálta-
tásokkal telített íróóriás életéből és 
családjának múltjából (ahol szintén 
embert, hitet és türelmet próbáló 
női sorsok jelennek meg) minél töb-
bet megmutathassunk” – mondja 
a monodrámát előadó Gajdó Delin-
ke. Az előadásban megelevenedik 
Szabó Magda anyai nagyszüleinek a 
családja, az édesanyja, Jablonczay 
Lenke, az édesapja, Szabó Elek, Cili, 
a fogadott testvér, Szobotka Tibor, az 
imádott férj, Debrecen és természete-
sen végig „jelen van” Szabó Magda, 
gyermekként, serdülő leányként, 
szerelmesként, barátként, özvegy-
ként, halhatatlanként. „Évek óta fo-
kozódott bennem a vágy egy olyan 

előadás iránt, ahol olyan női életet 
élhetek, mutathatok meg, olyant…
és nem tudtam szavakba önteni, 

hogy milyent, csak éreztem. S akkor 
a Fennvaló összetalálkoztatott Szabó 
Magdával” – vallotta a színésznő.

Szelíden és szilárdan – hitvallás Szabó Magda írónő műveiből

 » A Szelíden és 
szilárdan című 
előadás elénk 
tárja Szabó Mag-
da egész életét, 
felidézi az írónő 
kivételes pálya-
ívét, gyermek-
korát, tanulmá-
nyait, szüleihez 
fűződő kapcsola-
tát, házasságát, 
íróvá érését.

Gajdó Delinke színésznő adja elő a monodrámát a magyar kultúra napján

Szenkovics Enikő kolozsvári 
műfordítót és Szabó Bálint 
építészt, restaurátort, műem-
léki szakmérnököt, a Transyl-
vania Trust Alapítvány alapító 
igazgatóját is kitüntette Klaus 
Johannis államelnök a román 
kultúra napja, január 15. al-
kalmából a bukaresti Cotroce-
ni-palotában szerda este.

 » KISS JUDIT

A z erdélyi magyar kultúra két 
személyiségének is állami 
kitüntetést adományozott 

Klaus Johannis államelnök a ro-
mán kultúra napja, január 15. al-
kalmából szerda este Bukarestben, 
a Cotroceni-palotában. A román 
kulturális érdemrend lovagi foko-
zatát Szenkovics Enikő kolozsvári 
műfordító, a kulturális érdemrend 
tiszti fokozatát pedig Szabó Bálint 
kolozsvári építész, műemléki szak-
mérnök, a Transylvania Trust Ala-
pítvány alapító igazgatója vehette 

A MAGYAR KULTÚRÁLIS ÉLET KÉT SZEMÉLYISÉGE IS ROMÁN ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT BUKARESTBEN

Erdélyiként a kultúrák közti közvetítés a feladatuk

Szenkovics Enikő német irodalmat is fordít magyarra

Szabó Bálint műemléki szakmérnököt is kitüntették

 » Úgy érzem, 
ez a kitüntetés 
nemcsak nekem 
szól, hanem álta-
lában az erdélyi 
magyar műfordí-
tóknak. 

át. Az államelnök összesen 26, a kul-
túra területén tevékenykedő szemé-
lyiséget tüntetett ki.

Németül köszönte meg 
Johannisnak az elismerést
„Úgy érzem, ez a kitüntetés nem-
csak nekem szól, hanem általában 
az erdélyi magyar műfordítóknak. 
Hogy épp én vehettem át, természe-
tesen nagy megtiszteltetés és öröm. 
Ennek az örömnek része az is, hogy 
az erdélyi német irodalom fordítója-
ként németül köszönhettem meg az 
államelnök úrnak, ő pedig szintén 
németül válaszolt” – mondta el a 
Krónika megkeresésére Szenkovics 
Enikő. Hozzátette, az is örömmel 
tölti el, hogy a ceremónia lejártával 
a kultúráért és egyházakért felelős 
elnöki tanácsadó odalépett hozzá, 
és arra kérte, fordítson, közvetítsen 
továbbra is a kultúrák között. „Végül 
is erdélyiként ez a feladatunk” – fo-
galmazott a műfordító.

Az 1974-ben született Szenkovics 
Enikő eddigi munkásságát és érdek-
lődési irányát két forrásnyelv hatá-

rozza meg: mind a román, mind a 
német irodalom köréből készít mű-
fordításokat. Hosszú ideje gondos és 
fi gyelmes fordítója az erdélyi német 
irodalomnak, fordításain keresztül a 
magyar olvasó átfogó képet kaphat a 
romániai németség szépirodalmából. 
Mindemellett Franz Hodjak (1944) 
nagyszebeni születésű, Németország-
ban élő német író prózájának állandó 
fordítója, Szenkovics Enikő magyarí-
tásában olvashatjuk Hodjak több pró-
zai művét is. Doina Ruşti román írónő 
prózáját is Szenkovics fordításában 
ismerheti a magyar olvasó, a Zogru 
és a Lizoanca tizenegy évesen című 
regény után idén ősszel jelenik meg 
a budapesti Orpheusz Kiadó gondo-
zásában a harmadik Ruşti-fordítása 
Ártó receptek könyve címmel. Szen-
kovics Enikő nem csupán műfordító-
ként, hanem sok esetben lektorként, 
kontrollfordítóként is részt vett és 
vesz román és magyar szépirodalmi 
művek megjelentetésében, emellett 
szervezésében került sor 2017 máju-
sában Bukarestben egy, a romániai 
német irodalom román és magyar 
fordításait tematizáló konferenciára 
és műhelybeszélgetésre. Eddigi mű-
fordítói munkájának minősége, tág 
perspektívája, ugyanakkor tematikus 
koncentráltsága alapján ítélte meg 
számára 2018-ban a a Hieronymus-dí-
jat a Telegdy Polgár István Alapítvány 
kuratóriuma. Az 1982-ben alapított el-
ismerést hosszú kihagyás után ekkor 
ítélte oda először a Magyar Írószövet-
ség által alapított Telegdy Polgár Ist-
ván Alapítvány kuratóriuma.

„Soknemzetiségű” épített 
örökség
Szabó Bálint a román állami kitün-
tetésről a Krónika megkeresésére azt 
mondta, olyan elismerésről van szó, 
amit az ember akkor kap, amikor 
visszavonul a munkájától. „Az elis-
merés azt jelenti, hogy azok, akiknek 

ez módjában áll, értékelték a tevé-
kenységemet, s megfelelőnek tartot-
ták a kitüntetésre” – fogalmazott a 
76 éves Szabó Bálint. Felvetésünk-
re, miként értékeli az elismerést, 
hiszen hasonló alkalmakkor kevés 
magyar személyiséget tüntetnek ki 
Bukarestben, a díjazott kifejtette, 
munkásságának nemcsak magyar 
vonatkozásai voltak és vannak, hi-
szen a műemlékek és az épített örök-
ség soknemzetiségűnek nevezhető, 
így akarva-akaratlanul az ember 
mindenképpen bedolgozik nemcsak 
a saját nemzetisége örökségvédel-
mébe, hanem az egész Erdély örök-
ségvédelmébe. „Mindaz az épített 
örökség, ami Erdélyben található, 
megmentésre érdemes, függetlenül 
attól, hogy magyar, román, zsidó 
vagy örmény volt a megteremtője” – 
fogalmazott a kitüntetett.

„Szabó Bálint nélkül ma nem lenne 
Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egye-
sülete (1996), a Transylvania Trust 
Alapítvány (1996), illetve a Transsyl-
vania Nostra Alapítvány, valameny-
nyi általa létrehozott civil társadalmi 
szervezet meghatározó részt vállal az 
erdélyi építettörökség-helyreállítási 
tevékenység kialakításában, fenntar-
tásában és fejlesztésében, programok 
és kiadványok sokaságával gazdagít-
va az építettörökség-védelmi palettát” 
– írta a műemlék-restaurátor mun-
kásságáról a Művelődés folyóirat. 
A szakember 1998 óta a műemlékvé-
delemben nagy fontosságú történeti 
tartószerkezetek rehabilitációjának 
oktatója a Kolozsvári Műszaki Egyete-
men. Tagja a Műemlék-restaurátorok 
Országos Egyesületének (1995-től), 
elnöke az Erdélyi Műemlék-restaurá-
torok Egyesületének (1996-tól), alapí-
tó igazgatója az 1996-ban létrehozott 
Transylvania Trust Alapítványnak, 
vezetőségi tagja az ICOMOS román 
nemzeti bizottságnak. Munkásságért 
Kós Károly-díjat is kapott.
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