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Balázs Imre József kolozsvári 
irodalomtörténésznek, szer-
kesztőnek ítélték oda a ma-
gyarországi Osvát Ernő-díjat, 
amellyel az irodalmi, művésze-
ti folyóiratok szerkesztőinek 
munkáját ismerik el. A díjazott 
a Krónikának úgy fogalmazott, 
az elismerés egy olyan munkát 
állít előtérbe, ami korábban 
kevesebb fi gyelmet kapott.

 » KISS JUDIT

T öbb szempontból is külön-
leges számomra az Osvát 
Ernő-díj – nyilatkozta a Kró-

nikának Balázs Imre József kolozs-
vári szerkesztő, irodalomtörténész, 
aki a napokban részesült az elisme-
résben. A Magyarországon alapított, 
a Nyugat folyóirat szerkesztőjéről 
elnevezett díjjal az irodalmi, mű-
vészeti folyóiratok szerkesztőinek 
munkáját ismerik el. Balázs Imre Jó-
zsef – aki 22 éve a Kolozsváron meg-
jelenő Korunk folyóirat szerkesztője 
– megkeresésünkre úgy nyilatko-
zott, a díj egy olyan munkát állít 
előtérbe, ami korábban kevesebb fi -
gyelmet kapott – 2018-as létrehozá-
sa óta viszont már két dinamikus és 
rangos lap, a  Műút és a Litera kivá-
ló szerkesztői részesültek az elisme-
résben. „Számomra a díj névadója 

BALÁZS IMRE JÓZSEF KOLOZSVÁRI SZERKESZTŐ, IRODALOMTÖRTÉNÉSZ FRISSEN KAPOTT OSVÁT ERNŐ-DÍJÁRÓL

Szerkesztőség nélkül nincs a szerkesztői munka

 »  „Öröm, hogy 
része és alakí-
tója lehettem a 
Korunk folyóirat 
történetének, 
és a díj biztatás 
számomra, hogy 
ez továbbra is 
így legyen.”

is abszolút mérce: Osvát Ernő annak 
a Nyugat folyóiratnak volt a háttér-
ben maradó szerkesztője, amelyben 
pályájukat kezdték a modern magyar 
irodalom nagy klasszikusai Kosztolá-
nyitól és Móricztól Babits Mihályig, 
én magam pedig az ő munkásságukat 
taníthatom a kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem bölcsészka-
rán” – fogalmazott a díjazott. Mint 
mondta, a szerkesztői munka eddigi 
életének épp a felét teszi ki, hiszen 
1999-ben, bő huszonkét éve lett a 
Korunk szerkesztője. „Ezért is aján-
lottam a díjat annak átvétele után két 
olyan Korunk-szerkesztő emlékének, 
akiktől a legtöbbet tanulhattam: Kán-
tor Lajosról és Horváth Andorról van 
szó. A szerkesztői munka szerkesztő-
ség nélkül elképzelhetetlen – így ez 
a díj, azt hiszem, a mindenkori kol-
légáimnak és a Korunk folyóiratnak 
is szól. Öröm, hogy része és alakítója 
lehettem a lap történetének, és a díj 
biztatás számomra, hogy ez továbbra 
is így legyen” – fogalmazott a díjazott. 
Az Osvát Ernő-díjat Janáky Marianna 
író, költő privát kezdeményezésként 
2018 januárjában alapította abból a 
célból, hogy az irodalmi, művészeti 
folyóiratok szerkesztőinek munkája 
is érdemi elismerést kaphasson. Az 
elismerést minden évben az kaphat-
ja, aki a legtöbbet tett a fi atalok ízlés-
formálásáért, és részrehajlás nélkül 
csak a minőséget tartotta fontosnak 
a műalkotások és a róluk szóló re-
cenziók megjelentetésekor.
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 » KRÓNIKA

E lhunyt 79 éves korában Ion Ca-
ramitru színész, rendező, a bu-

karesti Ion Luca Caragiale Nem-
zeti Színház igazgatója, a Román 
Színházi Szövetség (UNITER) elnöke. 
Caramitrut az egyik legnagyobb román 
színészként tartották számon. 1942. 
március 9-én született Bukarestben, 
1964-ben szerzett diplomát a bukaresti 
színművészeti egyetemen. Pályafutása 
során számos szerepet alakított, töb-
bek között olyan neves rendezőkkel 
dolgozott, mint Liviu Ciulei, Andrei 
Șerban, Jurij Kordonszkij, Alexandru 
Tocilescu, Silviu Purcărete. Több mint 
negyven fi lmben játszott, színdara-
bokat és operát is rendezett. Számos 
román állami és külföldi szakmai díj 
birtokosa. Caramitru a megalakulása, 
1990 óta vezette az UNITER-t, amely a 
színházi élet legtekintélyesebb szak-
mai szervezete; 2005 óta vezette a bu-
karesti Nemzeti Színházat, amely az ő 
mandátumai alatt alapos átépítésen és 
korszerűsítésen esett át. Már az 1989-
es forradalom idején közéleti szerepet 
vállalt, hiszen Bukarestben a Nicolae 
Ceaușescu kommunista diktátor elle-
ni tüntetésekkor a forradalmárok egy 
csoportjával együtt behatolt a Román 
Televízió épületébe, majd Mircea Di-
nescu költővel együtt élő műsorban 
bejelentette a Ceaușescu házaspár el-
menekülését és a forradalmárok győ-
zelmét. Caramitru mindig kommunis-
taellenesként határozta meg magát.

Betöltötte Románia kulturális mi-
niszteri tisztségét 1996 és 2000 között, 
a 2000-es években visszavonult a köz-
élettől és ismét kizárólag a színháznak 
szentelte életét. Bogdan Gheorghiu 
kulturális miniszter szerint Caramitru 
számos színésznemzedék mentora 
volt, aki példátlan energiával rendel-
kezett és elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a kulturális infrastruktúra 

fejlesztésében. A Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata vasárnap este a közösségi mé-
diában közzétett üzenetben búcsúzott 
a színházi szakembertől. Úgy vélték, 
hogy személyében egy kiváló színész, 
rendező és kultúrpolitikus távozott az 
élők sorából, aki a román–magyar kö-
zeledés, színházi együttműködés elkö-
telezett híve volt.

Elhunyt Ion Caramitru színész, az UNITER elnöke

 » Ion Caramitru 
személyében egy 
kiváló színész, 
rendező és 
kultúrpolitikus 
távozott az élők 
sorából, aki a ro-
mán–magyar kö-
zeledés, színházi 
együttműködés 
elkötelezett híve 
volt.

Caramitru már az 1989-es forradalom idején közéleti szerepet vállalt 

Balázs Imre József immár 22 éve szerkesztője a Korunk folyóiratnak 

Dvořák-koncert a 
kolozsvári operában

A Kolozsvári Magyar Opera holnap 
19 órától rendkívüli hangver-

sennyel tiszteleg Antonín Dvořák 
művészete előtt a cseh zeneszerző 
születésének 180. évfordulóján. A 
zeneszerző legismertebb szimfoni-
kus művei hangzanak el a koncer-
ten, olyan színpompás és melódia-
gazdag alkotások, amelyek a mai 
napig világszerte népszerűek. „Nagy 
megtiszteltetés társulatunk számá-
ra, hogy az idén 80. születésnapját 
ünneplő Medveczky Ádám Liszt Fe-
renc-, Bartók Béla- és Kossuth-díjas 
karmester vezényli koncertünket” 
– olvasható az opera közleményé-
ben. A koncerten közreműködik a 
Kolozsvári Magyar Opera zenekara, 
a hangversenymester Barabás Sán-
dor és Ferenczi Endre. Fellép többek 
közt Kostyák Előd csellóművész és 
Egyed Apollónia énekművész.

Antonín Dvořák (1841 – 1904) a leg-
nagyobb cseh klasszikus zeneszerzők 
egyike. Művészetének nemzeti jellege 
főként a témaválasztásban nyilvánul 
meg. Zenéjére a romantikus szerzők 
közül Brahms volt a legnagyobb 
hatással. Muzsikája napjainkig nép-
szerű, ezt bizonyítja, hogy Ruszalka 
című operáját rendszeresen műsor-
ra tűzik a világ operaszínpadain. 
Zenéjét gazdag dallamötlet, benső-
séges líraiság, robusztus vitalitás és 
derűs színek jellemzik, amelyeket 
csak néha szakítanak meg fájdalma-
san tragikus hangvételű pillanatok. 
(Hírösszefoglaló)




