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László Noémi költő átveszi az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat Kelemen Hunortól

A KITÜNTETETT ALKOTÓK JELENLÉTÉBEN ADTÁK ÁT AZ ERDÉLYI MAGYAR KORTÁRS KULTÚRÁÉRT DÍJAKAT A KINCSES VÁROSBAN

Értékteremtés a kiszámíthatatlanság közepette
A járványhelyzet miatt a Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhétre halasztották az 
Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 
díj átadását, de „megérte”: László 
Noémi költő, Zoltán Béla képzőmű-
vész és Felméri Cecília fi lmrendező 
ünnepélyes keretek között, közönség 
előtt vehette át elismerését szomba-
ton este a Bánff y-palota udvarán.

 » OLÁH ESZTER

Immár kilencedik alkalommal díjazza 
idén az RMDSZ a magyar kultúra napján 
azokat a művészeket, akik kiemelt mó-

don járulnak hozzá az erdélyi magyar kul-
túra létrehozásához, megismertetéséhez 
és átörökítéséhez. Az Erdélyi Magyar Kor-
társ Kultúráért díjak átadó gáláját, melyet 
a szövetség rendszerint a magyar kultúra 
napján tart, idén a járványügyi korlátozá-
sok miatt a 10. Kolozsvári Ünnepi Könyv-
hét keretében tartották szombaton este, a 
díjazott alkotók jelenlétében. Az irodalom, 
képzőművészet és fi lm kategóriában kiosz-
tott elismeréseket ebben az évben László 
Noémi költőnek, Zoltán Béla képzőmű-
vésznek és Felméri Cecília fi lmrendezőnek 
ítélte a szövetség.

A díjátadó ünnepségen Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke nyitóbeszédében köszö-
netet mondott a kiszámíthatatlanság és a 
mindenkori társadalom gyökeres átalaku-
lásának kellős közepén is értéket teremtő 
alkotóknak, kiemelve munkájuk jelentő-
ségét, mellyel hozzájárulnak az erdélyi 
magyar kultúra gazdagításához. Rámuta-
tott, az elmúlt év megviselte a kulturális 
intézményeket, és próbára tette az alkotó-
kat, ugyanakkor olyan tapasztalatokat ho-
zott – mint például a közösségi élmény hi-
ányát –, amelyeket teljes mértékben talán 
meg sem tudunk emészteni. Hozzátette, 
annak ellenére, hogy az alkotás magányos 
tevékenység, úgy tűnik, mégis szüksége 
van közönségre, amely a megannyi virtu-
álisan tartott kulturális esemény tapasz-
talatából talán még inkább kitűnik, mint 
korábban bármikor. „Kilencedik alkalom-

mal adjuk át az Erdélyi Magyar Kortárs 
Kultúráért díjakat. Ennek feltételeit meg-
teremtettük, alapját leraktuk, és folytatni 
fogjuk. Évente köszönetet mondunk, és 
segítséget nyújtunk néhány olyan alko-
tónak, akinek munkájáról meggyőzően 
állíthatjuk, hogy a legkiválóbbak közé tar-
tozik. Sánta Csaba szobrászművész alko-
tásait, az oklevelet és az ezzel járó támo-
gatást ma László Noémi, Felméri Cecília 
és Zoltán Béla vehetik át” – hangzott el a 
szövetség elnökének köszöntőjében.

Ezt követően Brendus Réka, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának erdélyi főosztályvezetője fejezte 
ki a díjazott alkotók munkája iránt érzett 
csodálatát és háláját. „Csodálatos világ 
ez, nagyszerű emberekkel. A halvány le-
vél neszétől, a nagybányai repülésen át a 
világ egyszerűségének illúziójáig kísérnek 
bennünket. Ezek az emberek most itt van-
nak velünk. Azt teszik, amit mindannyian 
szeretünk: alkotnak. Érzéseket váltanak ki 
belőlünk, és ezáltal minket is világuk részé-
vé tesznek. Mi is bepillanthatunk oda, leg-
belülre, és ezt szeretjük a magyar kortárs 
kultúrában” – fogalmazott a nemzetpoliti-
kai államtitkárság főosztályvezetője. Hoz-
zátette, megnyugvással tölti el, hogy sokan 
vannak, kiknek alkotásai gyarapíthatják 
gyűjteményünket.

Elismerésre méltó pályafutások
A köszönetnyilvánítások után azok be-
széde következett, akik szakmailag mél-
tatták az egyes kategóriákban díjazott 
alkotókat. Virginás Andrea irodalom- és 
fi lmesztéta beszédében így nyújtott átfo-
gó képet Felméri Cecília szakmai mun-
kásságáról: „Az Erdélyi Magyar Kortárs 
Kultúráért díj fi lmművészet kategóriában 
való kitüntetettje két évtizedes művészeti 
és fi lmes pályát tudhat maga mögött, s e 
pálya elismerésre méltó íve jóval azelőtt 
érzékelhető volt, hogy a Spirál című nagy-
játékfi lm megkapta volna első rangos, 
nemzetközi elismerését, a 2020-as Varsói 
Nemzetközi Filmfesztivál különdíját. (…) 
A Spirál ugyanakkor nemcsak egy újabb, 
erdélyinek tekinthető nagyjátékfi lm – a 
gyakorta emlegetett Janovics Jenő-, Kor-

da Sándor- és Kertész Mihály-rendezések 
sorát folytatva –, hanem az első ilyen 
jellegű alkotás, amelyet női rendező al-
kotott” – hangzottak az elismerő szavak.

Képzőművészet kategóriában Zoltán 
Béla festőnek ítélték az idei év kitüntetését. 
Az alkotót Részegh Botond képzőművész 
méltatta. „Amikor először beszélgettünk, 
rögtön tudtam, hogy ez az ember szükség-
szerűségből fest. Nem a hírnévért, és nem 
is az ismeretségért. Kizárólag, mert ez neki 
jó, és mert nem tudna meglenni festészet 
nélkül. Mi sem ékesebb bizonyítéka ennek 
az elszántságnak, mint hogy 2019-ben saját 
erőből megnyitotta a Diptych kiállítóteret, 
ahol kiváló művészeket mutat be. Itt és 
most egy festőt méltatok, akiről még sokat 
fogunk hallani” – zárult a laudáció.

„Nonó koszorús költő,
városunk büszkesége”
Irodalom kategóriában az idei díjban Lász-
ló Noémi kolozsvári költő részesült. Márton 
Evelin író laudációját a Kolozsváron meg-
kérdezett személyek színes beszámolójával 
indította, melyből a költő kilétét illetően a 
legváltozatosabb elképzelések születtek. A 
bazsarózsát áruló néni szerint például san-
zonénekesnő, Chilian, a hegedűs esküszik 

rá, hogy jazz-zongorista, hiszen még a tévé-
ben is látta. Egyik szomszédja sportolónak, 
titkos olimpiai bajnok futónak tartja, egy 
másik felnevet a gondolaton, és bizton ál-
lítja, Noémi színésznő, hiszen folyton szép 
ruhában látja őt. Egy almát majszoló gye-
rek szerint ő maga a „Cimbora”, egy másik 
szintén almát majszoló biztos abban, hogy 
ő a „Szivárvány” – hiszen az anyukájától 
hallotta. Végül a könyvtáros adja meg a 
választ: „a könyvtáros úr megütközve né-
zett rám: hogy is kérdezhetek ilyet. Nonó 
koszorús költő, városunk büszkesége, tu-
catnyi remekbe szabott kötet szerzője, ta-
lán gondolatolvasó – oly sokszor talál a szó 
– és emellett kiváló műfordító, nyelveknek 
tudója, avatott ismerője és kutatója. Időn-
ként szinkrontolmács, rendezvényszerve-
ző. Meséket sző, meséket szab, meséket 
álmodik. Néha szívünket fájdítja, máskor 
gondolatainkat ülteti hintába, és lendíti 
ki őket más égtájak felé” – foglalta össze 
Márton Evelin a pontos személyleírást. A 
díjátadó gálát Laczkó-Vass Róbert színmű-
vész és Szép András zongoraművész Csa-
tolmány című előadása zárta, amely Erdély 
elmúlt száz évének történetébe nyújtott be-
tekintést, kortárs – főként erdélyi magyar 
költők műveinek megszólaltatása által.

 » SIMÓ HELGA

Csaknem két évtizedes hagyományt 
követve, az Erdélyi Magyar Írók Li-

gája csütörtökön újra kiosztotta a Méhes 
György irodalmi díjakat a 10. Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhét keretén belül. Az idei 
év Méhes György-nagydíjasa Egyed Eme-
se lett (képünkön), akit Demeter Zsuzsa 
irodalomtörténész, kritikus méltatott, a 
debütdíjat pedig Székely Örs kapta, akiről 
Mărcuțiu-Rácz Dóra költő, szerkesztő mon-
dott laudációt. A díjazottakkal Balázs Imre 
József költő, irodalomtörténész beszélge-
tett. Az est házigazdája Karácsonyi Zsolt, 
az E-MIL elnöke volt.

Mărcuțiu-Rácz Dóra költő a debütdíjas 
méltatásában kiemelte, kevés olyan költőt 
ismer, aki hamarabb írta meg a doktori-
ját, mint az első kötetét. Mégis Székely Örs 
debütjét lehetetlen volt nem észrevenni. 
Ennek bizonyítéka, hogy a minap vette át 
a Román Írószövetség debütdíját is. „Nem 
volt szüksége feltétlenül egy kötetre, hogy 
feltűnjön a kortárs irodalom horizontján. 

Két generációs antológiában is szerepelt 
már. A Mozdonytűz, majd a Címtelen föld 
című kötetekben, valamint magyarországi 
antológiákban is. Azonban nem csupán 
a jelenlét és nyomdafesték teszi a költőt. 
Szigorú és precíz költő. Lírájában nem fér 

meg sallang, fölösleg. Nemcsak a hangját 
találta meg, hanem a festészetét, zenéjét és 
fi lozófi áját” – húzza alá méltatásában Măr-
cuțiu-Rácz Dóra.

Demeter Zsuzsa laudációjában megfo-
galmazta, hogy Egyed Emese hiányokból, 
magányból, csalódásból, örömből, örökös 
újjászületésből, lemondásból, imából, fo-
hászból, könyörgésből és kérdésekből épít-
kezik. „Szükségünk van a csendre, hogy a 
versek zenéjét meghalljuk, hogy tetten ér-
hessük az átváltozások idejét. Egyed Eme-
se versei ebből a földből táplálkoznak. Titá-
nok földje ez, ahová az egyszerű halandók 
néhanapján belopakodnak. Megpróbálnak 
némiképp igazítani a világ kerekén” – zárta 
Demeter Zsuzsa a méltatást.

Balázs Imre József, a beszélgetés mo-
derátora kérdéseivel a két díjazott közös 
pontjait kívánta kidomborítani. Elsősor-
ban, hogy mindketten foglalkoznak böl-
csészként, fi lológusként, irodalomtörté-
nészként a régiségnek az irodalmával. „A 
régiséget nem az időben kezelem, hanem 
azt hiszem, hogy a régiség inkább a tér-

ben vetül ki. Ugyanis azok a formák, ame-
lyek körülvesznek, azokra nagyon szépen 
applikálhatóak azok a fogalmak és azok a 
szerkezetek, mint amikor az ember szem-
üveget cserél, és különböző optikákkal lát-
ja a körülvevő világot” – fejtette ki Székely 
Örs. Egyed Emese elmondta, ő emberekkel 
akar találkozni, meghallja a hangjukat, és 
hogy ha meghallotta ezt a hangot, akkor 
kénytelen megkeresni annak a mondatnak 
az elejét, szerencsés esetben még gondol is 
valamit arról, milyen helyzetben született 
az a szöveg. Balázs Imre József szerint van-
nak még művészeti ágak, amelyek mind-
kettőjük kötetéhez kapcsolódnak, így egy 
másik közös pontként a vizualitást emelte 
ki. Egyed Emese friss könyvében, a Daphne 
idejében több olyan vers is olvasható, ahol 
kiállítások képeiről van szó, ezek mellett 
meg képzőművészeknek ajánlott versek is 
feltűnnek. Székely Örs esetében meg maga 
a könyv egy vizuális megnyilvánulás. Ha 
valaki kézbe veszi, azt fogja látni, hogy 
szinte mindegyik oldal egy másik vizuális 
élményt nyújt.

Egyed Emese és Székely Örs kapta a Méhes György irodalmi díjakat
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