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Bogdán Zsolt kolozsvári színmű-
vészt, Demény Attila zeneszer-
zőt, Angi István zeneesztétát, 
kritikust, a kincses városbeli 
Gheorghe Dima Zeneakadémia 
nyugalmazott professzorát, 
valamint Tóth-Páll Miklós szat-
márnémeti színészt és rendezőt 
is magyar állami kitüntetéssel 
díjazták március 15. alkalmából. 
Bogdán Zsolt és Demény Attila a 
Krónika megkeresésére értékelte 
az elismerést.

 » KISS JUDIT

A kultúra területén tevékeny-
kedő erdélyi személyiségeket 
tüntettek ki március 15. alkal-

mából magyar állami díjakkal. Kiváló 
Művész díjjal tüntette ki Bogdán Zsolt 
András Jászai Mari-díjas színmű-
vészt, érdemes művészt, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház művészét Ma-
gyarország kormánya.

„Ha méltatnak, rögtön
kétségek gyötörnek”
„Kicsit mindig úgy érzem egy-egy 
rangosabb kitüntetés vagy díj után, 
hogy jó volna elbújni, egyedül lenni, 
hogy soha senki meg ne tudja. Ha tá-
madnak, sajnos gondolkodás nélkül 
visszatámadok. Ha méltatnak, rögtön 

kétségek gyötörnek, nem tudok mit 
kezdeni vele. Hálás vagyok Istennek, 
hogy olyan pályára irányított engem, 
amiben igazán otthon érzem magam, 
hogy azt csinálhatom, amit szeretek, 
hogy odafi gyelnek a munkámra” – 
értékelte a  Kiváló Művész elismerést 
a Krónika megkeresésére a díjazott. 
Bogdán Zsolt Csíkszeredában szü-
letett 1964. december 23-án. 1990 és 
1994 közt végezte Marosvásárhelyen 
a Szentgyörgyi István Színművészeti 
Főiskolát. 1994. szeptember 1-jétől a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
társulatának tagja, jelentős számú 
színházi és fi lmszerep megformáló-
ja. Számos szakmai elismerést ka-
pott – nem egyszer ítélték neki oda a 
Román Színházi Szövetség (UNITER) 
elismerését.

2002-ben ismerték el Jászai Ma-
ri-díjjal, a legjobb férfi alakításért 
járó UNITER-díjjal pedig 2004-ben 

a fi atal Faustus szerepéért. Szintén 
2004-ben kapta meg a román kul-
turális és vallásügyi minisztérium 
kulturális érdemrendjét. 2008-ban a 
Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztjével tüntették ki, a legjobb 
férfi  főszereplőnek járó UNITER-díjat 
2011-ban újra megkapta a Suttogások 
és sikolyok című előadásban nyújtott 

szerepéért, az Érdemes Művész díjat 
pedig 2012-ben. A Magyarország Ki-
váló Művésze díj állami kitüntetést a 
miniszterelnök adja át képző-, ipar-, 
fotó-, fi lm- és előadóművészeknek 
minden év március 15-én. A díjra 
javaslatot tenni a megelőző év no-
vember 30-ig az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium társadalmi és civil 
kapcsolatok titkárságán, a kulturális 
kitüntetési referens címén lehet. Csak 
az kaphatja meg, akinek már van ér-
demes művészi kitüntetése, és lega-
lább öt éve viseli.

Demény Attila zeneszerző: nagy 
megtiszteltetés az Erkel-díj
Demény Attila kolozsvári zeneszer-
zőt, zenei rendezőt, operarendezőt, 
karmestert, zongoraművészt, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia nem aka-
démikus tagját (portrénkon) is Erkel 
Ferenc-díjjal tüntette ki Kásler Mik-

lós, az emberi erőforrások minisztere 
a nemzeti ünnep, március 15-e alkal-
mából. Ugyanakkor a miniszterelnök 
előterjesztésére a köztársasági elnök 
a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozat kitüntetést adomá-
nyozta dr. Angi István zeneesztéta, 
kritikus, a kolozsvári Gheorghe Dima 
Zeneakadémia nyugalmazott pro-
fesszora részére az erdélyi felsőfokú 
magyar nyelvű zeneoktatás 1990 
utáni újraindításában vállalt fontos 
szerepe, valamint interdiszciplináris 
szemléletű zeneesztétikai kutatá-
sai elismeréseként. Demény Attila a 
Krónika megkeresésére elmondta, 
nagy megtiszteltetésnek tekinti az 
elismerést, és azért is boldog, hogy 
kolozsvári zeneszerzőnek adták a 
rangos díjat. Mint mondta, a jelen-
legi járvány ügyi helyzet miatt nem 
vehette át személyesen az Erkel-díjat, 
azonban örül, hogy elismerték zene-
szerzői munkásságát. „Természete-
sen nem a díjakért dolgozik az ember, 
de elégtétellel tölt el, ha honorálnak. 
Ha nem ülök mindennap a kottatar-
tó előtt, fölöslegesnek érzem magam 
– és így van ez mindig, akkor is, ha 
koronavírus-járvány van éppen” – 
mondta a díjazott. Demény Attila 
1955-ben született Kolozsváron, a ma-
gyar zenei élet jelentős személyisége, 
aki külföldön is hírnevet szerzett ma-

TÖBB ERDÉLYI SZEMÉLYISÉGET TÜNTETTEK KI MAGYAR ÁLLAMI ELISMERÉSSEL MÁRCIUS 15. ALKALMÁBÓL

Bogdán Zsolt: hálás vagyok ezért a pályáért
gának. Zeneszerzői munkásságát 
kiváló szakmai felkészültség és a 
20. századi zenei nyelveket sajátos 
hangvételben egyesítő egyéni stílus 
jellemzi. Ez a nem túlbonyolított, 
expresszionista beszédmód képes 
arra, hogy általa a századforduló 
fontos közép-kelet-európai történe-
tei fogalmazódjanak meg. Ő mutat-
ta be először Erdélyben Kodály Zol-
tán Psalmus Hungaricusát (1992) 
és Bartók Béla Cantata Profanáját 
(1995). Zongoristaként több mint 
300 egyéni szóló-, kamara-, és ze-
nekari estje volt. Számos színházi 
kísérőzenét szerzett, és több szín-
házi produkció zenei vezetője volt. 
Szimfonikus hangversenyeket és 
opera-előadásokat vezényelt. Több 
mint húsz opera rendezője. Az Erkel 
Ferenc-díj kiemelkedő zeneszerzői, 
zenei rendezői, művészi tevékeny-
ségért adható állami kitüntetés, 
1952-ben alapították.

Tóth-Páll Miklós szatmári
színészt is díjazták
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozatának kitüntetésében 
részesült március 15. alkalmából 
Tóth-Páll Miklós szatmárnémeti 
színész és rendező, az Ady Endre 
Társaság alapítója és elnöke, a Ha-
rag György Társulat örökös tagja 
– közölte a szatmári társulat. A ki-
tüntetést az indoklás szerint a ma-
gyar kultúra szolgálatában határon 

innen és túl végzett művelődésszer-
vezői tevékenységéért, különösen 
az Egycsillagú égbolt – A Magyar 
Kultúra Hete című programsorozat 
megszervezésében vállalt szerepe 
elismeréseként kapta. Tóth-Páll 
Miklós Marosvásárhelyen született, 
1944-ben. Szakmai tanulmánya-
it ugyanitt, a Szentgyörgyi István 
Színművészeti Intézetben végez-
te 1964 és 1968 között. 1968-ban 
szerződött a Szatmárnémeti Északi 
Színházhoz. 2010-es nyugdíjazásáig 
a Harag György Társulat tagja, majd 
továbbra is aktív, örökös tagja lett.

Karrierje során megkapta mások 
mellett a Harag György-emlékdí-
jat, a Nádai István-emlékdíjat, a 
Szatmár Megyei Tanács kiválósági 
díját, a Szatmár megyei RMDSZ 
pedig 2009-ben adott át neki elis-
merő oklevelet a magyar közössé-
gért végzett munkájáért. Megkapta 
az EMKE Bánff y Miklós-díját és az 
RMDSZ Ezüstfenyő és Ezüst Tuli-
pán díját.

Bogdán Zsolt a kolozsvári színház Hegedűs a háztetőn című előadásában

Angi István zeneesztéta, nyugalmazott professzor

Tóth-Páll Miklós szatmárnémeti színész, rendező

 » „Kicsit min-
dig úgy érzem 
egy-egy rango-
sabb kitüntetés 
vagy díj után, 
hogy jó volna 
elbújni, egyedül 
lenni, hogy soha 
senki meg ne 
tudja. Ha támad-
nak, sajnos gon-
dolkodás nélkül 
visszatámadok. 
Ha méltatnak, 
rögtön kétségek 
gyötörnek, nem 
tudok mit kez-
deni vele. Hálás 
vagyok Isten-
nek, hogy olyan 
pályára irányított 
engem, amiben 
igazán otthon 
érzem magam, 
hogy azt csi-
nálhatom, amit 
szeretek, hogy 
odafi gyelnek a 
munkámra.”
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