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Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Polgármester Úr, kedves megjelent városatyák és vendégek! Minden 
bizonnyal sokan vannak a teremben, akik csaknem 5 évvel ezelőtt Bessenyei Ferencet itt kö-
szöntötték abból az alkalomból, hogy megkapta Hódmezővásárhely díszpolgári címét.  
 
Az a tény, hogy most én beszélek és nem ő, egyúttal azt is jelenti, hogy nem kezdhetem ezt a pár 
mondatot azzal, hogy örülök, hogy itt lehetek, hiszen ez csak azért alakulhatott így, mert ő már 
nincs közöttünk. Ez pedig nem öröm, hanem fájdalom, de olyan fájdalom, mely nem a mi aka-
ratunktól függ. Az viszont a mi elhatározásunk, a város akarata, hogy megemlékezik róla, meg-
emlékezünk Bessenyei Ferencről, nem csak azért, mert itt született, mert Hódmezővásárhely 
díszpolgára, még csak nem is pusztán azért, mert az elmúlt 70 év legnagyobb magyar színművé-
sze, hanem azért, mert rendkívülien nagy ember, nagy hazafi volt, a legtisztességesebb művész, 
aki – túlzás nélkül mondhatom – a művészek között is szinte egyedülálló módon dolgozott, élt, 
harcolt a magyarságért, e nép kultúrájáért. 
 
A Férjem, a Komédiás című könyvben található egy interjú, amit vele készítettem, amiben a 
sikerről faggattam. Bessenyei Ferenc tudta, hogy az előadóművész munkájának legfontosabb 
mércéje a siker, hiszen alakítása elsősorban a mának, az aznapi közönségnek szól. És mégis, 
mikor arról kérdeztem, hogy a siker kedvéért, miért nem lett ő maga is „modernebb”, a napi 
ízlést jobban kiszolgáló, ezt válaszolta:  
    „Azok a szellemek, akik az általam játszott darabokat írták, nem ezt a mai világot képvisel-
ték. Hozzám, az én egyéniségemhez az igazságok, a valódi emberi értékek tartoznak. Ezen én 
nem tudok erőszakot tenni, mert én ebben hiszek. A siker kedvéért sem vagyok hajlandó bár-
mit reprodukálni. Az emberiségnek, azaz az emberiességnek van egy szelleme. Hozzám ez a 
szellem tartozik. Nemcsak nem tudom, de nem is akarom ezt a mostani világot képviselni, 
sem kijátszani; inkább belehalok.” 
 
Nos, kedves díjazott! Szívből kívánom, hogy a díj odaítélése adjon Önnek erőt, hogy Bessenyei 
Ferenchez, a róla elnevezett díj szellemiségéhez méltóan, Önt se a napi múlandó siker, hanem a 
maradandó értékek irányítsák, vezessék tovább a pályáján. Hogy művészetének célja közel ke-
rüljön azokhoz az értékekhez, melyeket Bessenyei Ferenc vallott, s melyek közül néhányat is-
mét hadd idézzek:  
    „Az a jó művészet, amely az embert önnön méltóságára ébreszti rá. Amely azt tudatosítja, 
hogy ember, te több vagy a sorsodnál. A legjobbat működtesd magadból! … Az előadóművész 
feladata az emberábrázolás. Nem több, nem kevesebb. Ellesni az embernek egy csodás pilla-
natát és afölött megállítani az időt: nézd meg, ilyen vagy, ilyen lehetsz, vagy ilyen lehettél 
volna.  
    Akik meg akarták menteni számunkra ezt a picike kis emberi létet, azok a művészetről, 
mint az emberméltósághoz való hűség példájáról, s mint társadalomformáló erőről írtak. Ez 
a hűség minden időben és minden széljárásban kötelező. … A hazafiság az, amit Németh Lász-
ló így fogalmazott meg: magyarnak lenni a magyar nép sorsához illő magatartás. A magyar 
előadóművészet ennek a népnek a szolgálata. Ha a művész egy néptanító erkölcsi színvona-
lára felküzdi magát, már nem élt hiába.” 
 
Ehhez kívánok Önnek erőt, kitartást. A városnak és a város vezetőinek pedig köszönöm, hogy 
ápolják Bessenyei Ferenc emlékét, és kérem Önöket, soha ne feledjék el őt. 

Hódmezővásárhely, 2009. január 22. 


