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A Jóra Való Törekvés Alapítvány I. Jóra Törekvő
Jótékonysági Árverését Kellár F. János Immánuel és
Törőcsik Mari álmodta meg abból a célból, hogy ezzel az
eseménnyel teremtse meg a szervezet indulásához
szükséges alaptőkét.
A hagyományteremtés mellett olyan hitvallást kívánnak
népszerűsíteni, mely hirdeti az összefogás hatékonyságát, a
lehetőség nagyszerűségét, a civil - a közszereplői és a
művésztársadalom erejét, a példa fontosságát.
Az aukció csúcspontja és koronája Törőcsik Mari azon
– mára már történelmivé vált – ruhája lesz, melyet külön
neki terveztek, s melyben átvette a Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztivál legjobb női alakításáért járó díjat 1976-ban.

Fotók: Lévay Máté (www.levay-mate.hu)

Köszönjük az összes felajánlónak a nemes és önzetlen
gesztusát és támogatását!

Törekedni a Jóra! Vajon miért ne lehetne pont ez az élet értelme?
Az ember a kezdetektől értelmet keres, hitet keres, válaszokat keres, ám olykor
észreveszi, hogy a siker az maga a küzdelem, az elhatározás, a példa, s a cél
csupán külcsín, csupán formalitás.
Az Alapítvány nem szentesíti eszközeit, a nemes célok felé tisztességgel,
becsülettel mozdul, hirdetve, hogy hisz a példa erejében, hisz az összefogás
hathatóságában, hisz a jóra való törekvésben és hisz a XXI. század hajnalán élő
emberben.
De legfőképp a lehetőségben!
Ez egy hatalmas kincs, nagyobb, mint a legcsillogóbb drágakő, a legnagyobb
címletű bankó, vagy a leggyorsabb sportautó. Ugyanis aki a lehetőségét
felismeri és él vele, nemcsak jobbá tudja tenni a világot és tartalmasabbá saját
életét, hanem rálelhet egy kicsinyke válaszra, pirinyó hitre, vagy az élet
értelmének egy aprócska darabkájára.
Mely miért is ne lehetne pont ez? Törekedni a Jóra!

„Szeretni kell tudni, és kész.” (Törőcsik Mari)
„És kész!” (Kellár F. János Immánuel)

Törőcsik Mari

a Nemzet Színésze és a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres
Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs
Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló
művész, a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja azon kivételes emberek egyike,
akik díjat nyertek a cannes-i fesztiválon (is).
Törőcsik Mari a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál legjobb női
alakításáért járó díjat 1976-ban nyerte el, a Maár Gyula rendezte
Déryné, hol van? főszerepében nyújtott alakításáért. Az
ünnepségen olyan díjazott és fellépő társai voltak – a teljesség
igénye nélkül –, mint például Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman,
Martin Scorsese, az ekkorra befutott Robert De Niro, a 14 éves
fiatal színésznő Jodie Foster, a nemcsak termetével kitűnő fiatal
francia színésztehetség Gerard Depardieu, Alain Delon, Donald
Sutherland, vagy épp a filmtörténet legendás alakjának, Charlie
Chaplinnek a lánya Geraldine Chaplin.
A legendás ruhát, külön a művésznő számára tervezték, a hozzá
tartozó retiküllel együtt. Miközben az estélyit Törőcsik Mari a
legféltettebb tárgyai között tartotta számon, a ruha szép lassan a
történelem részévé vált. Bár ára a mai napig időtálló, ám igazi
súlyát eszmei értéke adja, az a tény, hogy tulajdonosa és viselője a
magyar és nemzetközi filmes és színpadi világ legendás alakja.
Olyan ember, aki nem csak a szakmán belül ismert és elismert,
hanem világszerte tiszteletnek örvend.

Törőcsik Mari ünnepi ruhája, melyben a Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztivál legjobb női alakításáért járó díjat vette át
1976-ban.

Törőcsik Mari, Cannes 1976

Jiří Menzel Oscar-díjas, Arany Medve-

Jiří Menzel egyik legendás megőrzött szemüvege, egy általa
dedikált róla szóló könyvvel.

díjas cseh filmrendező, színházi rendező,
színész, a londoni főiskola tanára. Továbbá a
Művészetek és Irodalom Érdemrendjével, a
Magyar
Köztársasági
Érdemrend
középkeresztje a csillaggal és a Párhuzamos
Kultúráért díjjal kitüntetett művész.
Jiří Menzel a szemüveggel 2017.-ben

Jiří Menzel számos alkotásának köszönhetően, nemcsak
Európában, de a világ film- és színházművészetében is
kikerülhetetlen. Barátsága és művészi együttműködése Bohumil
Hraballal legendás volt, mint ahogy számos magyar színésszel és
rendezővel is. Talán nem véletlenül mondja Törőcsik Marira, hogy
a húga, mint ahogy Törőcsik Mari sem véletlenül emlegeti úgy,
mint a testvérét. A világon, Csehországban és hazánkban is számos
díjat nyert, számos alkalommal tűntették ki. Munkássága során a
legnagyobb nevekkel dolgozhatott együtt, nevét manapság
mindenhol ismerik.
Jiří Menzel elmondta, hogy Ő egyszerűen nem ragaszkodik a
tárgyakhoz, s ezt valószínűleg édesanyjától örökölte. Bár életét
végigkísérik a filmes kellékek, mégsem tartott meg fotókat, sőt
forgatókönyveket sem. Ám otthon van egy titkos fiókja, melyben
nagy gonddal megőrzött néhány szemüveget. Ezektől képtelen volt
megválni, maga sem tudja miért. Az egyik legkedvesebb ilyen
féltve őrzött szemüvegét (melyet többek között a Játék az Almáért
c. Věra Chytilová filmben is viselt) ajánlotta fel, egy róla szóló
dedikált könyvvel egyetemben.

Bud Spencer

eredeti nevén Carlo
Pedersoli
olasz
úszó,
vízilabdázó,
életműdíjas, többszörösen kitüntetett és
számos alkalommal díjazott színész, aki már
életében élő legendává vált, s filmjei mára
már kultikus alkotást jelentenek sok millió
ember számára.
Carlo Pedersoli bár sikeres sportoló volt, hisz első olaszként ő tudta
1 percen belül teljesíteni a 100 méteres gyorsúszást, mégis Bud
Spencerként vált világhírűvé. A Budot, az egyik kedvenc
sörmárkája neveként vette fel, a Spencer név pedig kedvenc
színészére, Spencer Tracyre utal. Már életében az európai
filmtörténet egyik sokat emlegetett alakjává vált. 1967-től 1985-ig
tizenhét filmben szerepeltek együtt Terence Hillel (Mario Girotti),
s párosuk sikere elsöprő volt. A filmezés mellett énekelt és zenélt
is, nyitottságáról, szeretetteljes személyiségéről, segítőkészségéről
történetek születtek. Magyarországon 2017-ben avatták fel szobrát.
Bud Spencer 2016-ban római otthonába invitálta a Jóra Való
Törekvés Alapítvány vezetőjét, ám a találkozás előtt a mester
hosszú útra indult, s így a felajánlás megvalósulásában köszönet
illeti lányát Cristiana Pedersolit, aki hasonló nagyvonalúsággal és
szeretettel támogatta e nemes ügyet, mint édesapja. A felajánlott
tárgy Bud Spencer legféltettebb ruhadarabja, melyet nagy becsben
tartott, s külön tárolt mindentől. A felajánlás kiválasztásánál az is
szempont volt, hogy olyan tárgyat sikerüljön találni, ami fizikailag
is kötődött a mesterhez, s személyessége az értékét növeli.

Bud Spencer legkedvesebb és legnagyobb becsben tartott
(5x/BIG méretű) inge, melyet olyannyira szeretett.

Az inghez tartozó dedikált fénykép és személyes levél

Koltai Lajos

a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas,
Európai
Filmdíjas
(legjobb
európai
operatőr) és kétszeres David di Donatellodíjas operatőr, rendező, érdemes művész,
számos híres hollywoodi produkció alkotója,
a „Lajosing” eljárás megteremtője.
Koltai Lajos hazánkban egyedülálló módon ültette át a fekete-fehér
filmezésben kialakított kompozíciós elveit a színesfilmfényképezésbe. A belső terek megvilágítását illetően
világviszonylatban is a legjobb operatőrök közé emelkedett. Tagja
az Oscar-díjat osztó amerikai filmakadémiának, és az Amerikai
Operatőrök Egyesületének. Az Oscar-díjas Mephisto operatőre.
Lajosing („lajosolás”) néven egy különleges megvilágítási eljárást
is elnevezett róla a szakma, melynek lényege, hogy a szereplők
közelében lévő bútorokra irányított (és ezáltal megfestett) fény adja
a különleges hangulatú megvilágítást.
A felajánlás tekintetében egy igazán különleges és nemcsak
értékes, de gyönyörű tárgyat sikerült találni, egy tónus-üveget,
mely a háttér és az előtér közti viszony megbecsülését segítette, s
mely az arányok miatt mindig Sutyi nyakában lógott. Olyan
Hollywoodi produkciók esetében is, mint a Walter Matthau és Jack
Lemmon főszereplésével készült Out to Sea, az Andy Garcia, Meg
Ryan, Philip Seymour Hoffman féle When a Man Loves a Woman,
a Jodie Foster által rendezett Home for the Holidays, vagy a Just
Cause, melyben Laurence Fishburne és Ed Harris mellett Sir Sean
Conneryvel dolgozott együtt.

Egy csodaszép gravírozott tónus-üveg, melyet Sutyi a legtöbb
filmjénél használt, s mely igazi társa volt az alkotásban.

Koltai Lajos a híres tónus-üveggel 2019-ben

A

Csík

zenekar

Kossuth-díjas,
Fonogram- és Prima Primissima-díjas
együttes, a magyar népzenei élet egyik
meghatározó szereplője. A Közművelődésért
díjjal is elismert formáció népzenei és
világzenei koncertjeivel nemzetközi szinten is
hatalmas sikereket értek és érnek el.
“Elképesztő, mennyi sokszínű zenei élményt élhetünk át bármelyik
percben a napjainkban zajló technológiai forradalom eszközeinek
segítségével, mégis szüksége van a lelkünknek arra, hogy meglelje,
felfedezze a saját zenei hovatartozását, érezze ennek sodrását,
lüktetését. A Csík zenekar muzsikájának sajátos hangzásvilága is
lehet az a valami, ami segít a lelkünknek rátalálni erre. Hiszen
zenei gondolataik újraformálják, a jelenkor művészetévé, élő városi
folklórrá varázsolják csodás örökségünket, a magyar népzenét.
Ráadásul egy koncertélménynél sokkal többet adnak: Kultúrát,
kalandozást a zene világába, örömöt, és megnyugvást a
hétköznapokban.” (Csík János)
Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy már 30 éve töretlen
erővel, az idő, a divatok múlásával nem törődve, a nehézségeket
leküzdve, a sikereket ügyesen kezelve létezik és dolgozik. A 25
éves jubileumuk alkalmából 2013-ban 1000 darab sorszámozott
dupla bakelitlemez jelent meg. Ebből ajánlottak fel egy példányt az
árverésre, melyet az összes zenekari tag aláírt.

A Csík zenekar tagjai által dedikált jubileumi sorszámozott
dupla bakelitlemez.

A dedikált jubileumi lemez borítója

Csíkszentmihályi

Róbert

a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuthés
Munkácsy-díjas
éremművész,
szobrászművész, érdemes művész, Szentendre
díszpolgára, szobrász koszorús alkotó, a
Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, az
MMA rendes tagja.
Csíkszentmihályi Róbert a kortárs magyar szobrászat egyik
legkiemelkedőbb alakja. Köztéri munkái külföldön és hazai szinten
is megszámlálhatatlanok, a teljesség igénye nélkül van szobra a
velencei Szent Márk térrel szomszédos kis utcában, Rómában a
Gianicolo-dombon, de Rómában a Szent Péter-bazilika
altemplomában lévő Magyarok Nagyasszonya-kápolnában
állították fel Boldog Erzsébetről, Boldog Dominici Jánosról és
Boldog Hedvigről készített szobrait is. A magyar irodalmi és
képzőművészeti élet több nagyságának a síremlékét is elkészítette,
többek között Lázár Ervin íróét és Barcsay Jenő festőét.
Tanulmányútjai is gazdag tapasztalatokhoz juttatták. Járt
Olaszországban, Indiában, Görögországban, Svédországban.
A felajánlott szobor egyik személyes kedvence, mely szerinte nem
is szorul magyarázatra. Az állati fejek című kiállítás egyik vezető
darabja volt a „jópofa lópofa” ahol állati torzításokkal készültek
portréalkotások. Anyaga bronz, oldalt-alul vésett monogrammal.

A mester egyik személyes kedvence a „Jópofa Lópofa”
monogrammal ellátott öntött bronz szobor.

Csíkszentmihályi Róbert a szoborral

Kallós Zoltán

a Nemzet Művésze
címmel a Magyar Corvin-lánccal, a Kölcseyemlékplakettel és a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje a csillaggal
kitüntetett, Kossuth-nagydíjas, kétszeres
Kossuth-, Hazám- és Magyar Örökség-díjas
néprajzkutató, népzenegyűjtő, az MMA tagja.
Kallós Zoltán a XX. század egyik legendás magyar személyisége, s
felbecsülhetetlen munkásságát a XXI. században is folytatta. A
Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben gyűjtötte a
folklórnak úgyszólván minden műfaját, különösen az énekes és
hangszeres zenét, a népszokásokat és a szokásköltészetet.
Dolgozott együtt Kodály Zoltánnal, akitől első magnóját is kapta.
1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt, amelynek
keretében szórványvidékeken élő magyar gyermekek anyanyelvi
oktatását szervezik meg Válaszúton bentlakásos rendszerben, s
ezen kívül foglalkozásokat tartanak számukra, megismertetik velük
a hagyományos eszközöket, mesterségeket, népdalokat,
néptáncokat.
A balladák, az európai reneszánsz korszak alkotásai, de a modern
korban élő ember számára is számtalan üzenetet hordoznak. Kallós
Zoltán Balladás könyve monumentális forrásmunka, melyben a
magyar népballadák elemzésével foglalkozó kutatók, különböző
előadóművészek, népművelők, tanárok és tanulók több mint félezer
balladaváltozatot találnak. Ebből a híres könyvből ajánlott fel egyet
Zoli bácsi, melybe saját kezűleg írta személyes jókívánságát.

A Kallós Zoltán által írt jókívánsággal és aláírással ellátott
híres Balladás könyv.

Kallós Zoltán a könyvvel

Kiss Tibor és a Quimby
zenekar Többszörös Fonogram díjas,

A Kiss Tibor és a Quimby zenekar által felajánlott
legendás „kipingált” és aláírt Ordibátor.

Gundel művészeti díjas együttes. A
zenekar frontembere Kiss Tibor a Magyar
Köztársasági
Érdemrend
lovagkeresztjével kitüntetett zenész, költő.
Az 1991-ben alakult Quimby zenekar Magyarország egyik
legnépszerűbb alternatív rock együttese. A számos díjjal elismert
formáció epikus, sanzonos hangvételű dalai, expresszív zenei
világa, erőteljes előadásmódja és szimbolikus szövegvilága, melyet
helyenként népi elemekkel fűszereznek, minden korosztályban igen
népszerű. 1998-ban elnyerték Az év hazai albuma díjat, 2005-ben
Az év hazai modern rock albuma díjat, mely platinalemez is lett. A
2000-es évek egyik legnépszerűbb magyar könnyűzenei dalát a
Most múlik pontosan című számukat a Csík zenekar varázsolta
örök slágerré. A zenekar frontembere Kiss Tibor zenei ízlésére a
sokoldalúság a jellemző. Képzőművészettel, festészettel is
foglalkozik, a Budai Gyermekkórházban a művészetterápiás
csoport tagjait segíti, tanárként pedig 2007-ben mutatkozott be a
Magyar Íróakadémia Dalszövegíró Mesterkurzusán.
A felajánlás tekintetében Kiss Tibor olyan emblematikus tárgyat
szeretett volna találni, mely meghatározó szerepet játszott a
zenekar egy korszakában, s mely a profánsága mellett szakrális
többlettel is rendelkezik. A legelső „ordibátora”, melyet saját
kezűleg díszített s írt alá, pont egy ilyen tárgy, igazi kincs a mai
napig…

Kiss Tibor és az Ordibátor

Bodrogi Gyula

a Nemzet Színésze
címmel és a Magyar Köztársasági
Érdemrend tiszti- és középkeresztjével
kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai
Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és
kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja.
Bodrogi Gyula pályáját néptáncosként kezdte, 1951 és 1954 között
a SZOT együttes szólótáncosa volt, majd felvételt nyert a Színházés Filmművészeti Főiskolára, ahol 1958-ban szerzett diplomát, és
amelynek 1975-ben a tanára lett. 1958-ban a József Attila
Színházhoz szerződött, a teátrumnak 24 éven át a tagja volt. 1982
és 2001 között a Vidám Színpad művészeti igazgatójaként és
rendezőjeként tevékenykedett. 2003-tól a Nemzeti Színház
művésze. Eredetileg matematika-fizika tanárnak készült, aztán
később úgy döntött, színházi rendező szeretne lenni, de a felvételije
évében csak színész évfolyam indult, így arra jelentkezett. A
Színművészetin osztálytársa volt Törőcsik Mari is, akivel
egymásba szerettek és összeházasodtak. Bodrogi Gyulát az ország
nagypapájának is nevezik, miután hangját adta Süsünek, aki
generációk kedvence lett.
A művészurat a vadászat nagy rajongóját, az ország elsőszámú
vadászaként is emlegetik és híresen nagy kalapimádó. Legféltettebb
és mára már legendás vadászkalapját ajánlotta fel az árverésre,
melynek nemcsak eszmei értéke jelentős. Külön érdekesség, hogy a
kalap belsejébe, az Ő aláírása van belevarrva.

A legendás vadászkalap, melynek belseje, varrott aláírást
tartalmaz.

Bodrogi Gyula kalapjával 2019-ban

Alföldi

Róbert

A
Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével
kitüntetett, Jászai Mari-díjas színész,
műsorvezető, rendező, 2008 és 2013 között
a Nemzeti Színház igazgatója. Művészetét
több állami és szakmai elismeréssel is
díjazták.
Elsőre felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskola színész
szakára, s még főiskolásként játszotta el Raszkolnyikovot
(Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés), amivel azonnal felhívta magára
a figyelmet. 1992-ben az ország legnagyobb prózai társulata, a
Vígszínház szerződtette. Nem kerülték el a nagy szerepek: Rómeó,
Ivan Karamazov, Artúr, Oscar Wilde. 1995-ben kezdett el rendezni,
kapott felkérést a nyitrai Andrej Bagar Színháztól, a New York-i
New York Theatre Workshop-tól (USA), a portlandi Városi
Színháztól (USA), valamint a prágai Divadlo Na zábradlítól is.
Rendezései meghívást kaptak különböző nagy nemzetközi
fesztiválokra. A Mezzo komolyzenei csatorna több ízben sugározta
Charles Gounod Faust című operáját, mely elnyerte a hónap
operája címet. 2006-ban a pekingi Shakespeare-fesztiválon aratott
sikert.
A híres My fair lady előadás elején minden este Higgins professzor
félhomályban áll a londoni virágpiacon és jegyzetel a kis
zsebkönyvébe. A kiejtéseket, a tájnyelveket. Ám a felajánlott kis
füzetecske nem tudott betelni, - csak a 87-től 121-ig játszott
előadások kerültek bele, mert Rozi kutya valahogy az öltözőben
megrágta. Ám a füzetet így is féltve őrződött, mostanáig…

A bekeretezett, dedikált és megrágott eredeti könyvecske.
A keret hátulján a rágcsálást elkövető Rozi képe látható
szintén dedikálva.

Alföldi Róbert a bekeretezett felajánlásával 2019-ben.

Szirtes Ági

Kossuth- és Jászai Maridíjas
színésznő,
érdemes
művész,
Budapest díszpolgára. Alapító tagja a
Budapesti Katona József Színháznak, ahol
a teátrum történetének első három
évtizedében a legtöbb bemutató részese
volt.
A Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett 1978-ban, majd a
kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött. 1979 és 1982
között a Nemzeti Színház tagja volt. 1982-ben lett a budapesti
Katona József Színház tagja (alapító tag). Szereplője volt a színház
első bemutatójának (Csehov: Manó), valamint a teátrum
legnagyobb szériát elérő darabjainak is (Három nővér; Elnöknők;
Portugál; Ivanov). Az utóbbi darabban -a társulattal- négy földrész,
huszonkét városában vendégszerepelt. Méltón legendás színházi
szerepe, a Három nővérbeli Irina volt, mely darab olyan sikereket
élt meg, hogy egy kultikus paródia is született a hatására Márkus
László, Haumann Péter és Körmendi János felejthetetlen
alakításával. A színpad mellett számos mozi és tévéfilmben
szerepelt. Édesapja Szirtes Ádám, Kossuth-díjas színművész.
Keresztnevével, édesapja kedvenc partnernőjére, Mészáros Ágira
emlékeztetett. Keresztapja Soós Imre az ötvenes évek filmjeinek
másik ikonja volt, Törőcsik Mari legendás partnere a Körhintában.
A művésznő, az egyetlen féltett és megőrzött színházi tárgyi
emlékét ajánlotta fel az árverésre, mely nem más, mint a Három
nővérben használt ruhajelmeze. Elmondása szerint nem tart meg
relikviákat, de ezt eltette, s féltve őrizte hosszú éveken át…

Az évtizedes
ruhajelmeze.

sikereket

A Három nővér legendás előadásában
1985-ben, Sinkó László, Bodnár Erika
és Bán János társaságában.

megélt

legendás

szerep

Balla Demeter

a Nemzet Művésze
címmel és a Magyar Művészetért díjjal
kitüntetett, Balázs Béla- és Kossuth-díjas
fotográfus, Érdemes művész, a Magyar
Fotóművészek Szövetségének életműdíjas
mestere.
1951 óta készít fotókat. Az ’56-os képeit nem szolgáltatta be, így
az ellenforradalom támogatásáért, kirúgták a munkahelyéről. 1957ben fényképész szakmunkás bizonyítványt szerzett, s ettől kezdve
képeket, képriportokat szállított a legkülönbözőbb budapesti
lapoknak. Munkáira hamar felfigyeltek, rendszeresen publikált,
kiállított. Az 1960-as években a Stern magazin tette világhírűvé,
amely közölte képeit. Később Jancsó Miklós mellett a Sirokkó
című filmet fotózta, és ott összebarátkozott Marina Vladyval. Az ő
segítségével eljutott Moszkvába, ahol magánszorgalomból az
értelmiséget fényképezte. Ezekkel a képekkel 1972-ben Pravdadíjat nyert. Képeivel számos nemzetközi kiállításon nyert díjat,
munkásságáért számos kitüntetést vehetett át. 1999-ben
megalapította a Demeter-díjat azon fényképészek számára, akik
önzetlenül fáradoznak a magyar fotóművészetért. A fotózás mellett
jelentek meg írásai, versei is.
Balla Demeter évtizedekig fotózta a színházak világát. Az
árverésen szereplő alkotás egy 1958-ban készült vintázskópia
Törőcsik Mariról, melynek címe: Gondolatok. A kép pecséttel
hitelesített. A felajánlásért hálás köszönet illeti Hegyi Zsoltot, Balla
Demeter hagyatékának örökösét és archívumának gondozóját!

Balla Demeter vintázs kópia 1958 „Gondolatok” c. képe
hivatalos pecséttel és a mester saját címzésével.

Hegyi Zsolt a kép felajánlója az alkotással 2019-ben.

Mészáros

Márta

A
Magyar
Mozgókép Mestere címmel, Nagy Imreérdemrenddel és a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjével kitüntetett,
Prima-, Hazám-, Balázs Béla- és Kossuthdíjas filmrendező, forgatókönyvíró.
1935 és 1946 között a Szovjetunióban élt. Apja Mészáros László
szobrászművész, aki a sztálini terror áldozatául esett. Moszkvában
szerzett filmrendező diplomát, majd a pályája kezdetén
filmhíradókat és dokumentumfilmeket rendezett. 1958-ban
házasságot kötött Jancsó Miklós filmrendezővel. 1958 és 1968
között a MAFILM rövidfilmrendezője volt. 1968-ban rendezte első
nagyjátékfilmjét, Eltávozott a nap címmel. Nyugaton a ’70-es
években a feminista mozgalom nagy figyelemmel kísérte
munkásságát. 1992-től a Nagy Imre Társaság ügyvezetője. Elnyert
díjai felsorolhatatlanok. A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon
jutalmazták Ezüst- és Arany Medve-díjjal, a Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztiválon FIPRESCI-díjjal és zsűri nagydíjjal, a Velencei
Nemzetközi Filmfesztiválon OCIC-díjjal, a Chicagói Nemzetközi
Filmfesztiválon Arany Plakett díjjal, illetve két életműdíjjal is, a
Viareggiói és a Pulai Nemzetközi Filmfesztiválon. Az életműdíj
esetében a fesztivál tanácsa az indoklás szerint azért döntött úgy,
hogy neki ítéli oda a díjat, mert Európa és a világ egyik
legjelentősebb rendezőjeként tartják számon. Hét nyelven beszél.
A felajánlás tekintetében mindenképp egy díját, s ezek közül is
valamelyik életműdíját szerette volna felajánlani a művésznő, ami
oly kedves számára, s mely mindig ott állt a dolgozóasztala felett…

A 2010-ben kapott Viareggiói Filmművészeti Fesztivál
Életműdíja, melyhez hitelesítés gyanánt dedikálást is
adott a privát naplójából kitépett oldalra.

Mészáros Márta a felajánlott
életműdíjával 2019-ben.

