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„Biztos vagyok abban, hogy Bessenyei Ferenc küldetéses ember volt. Amit lehet, 
hogy a történelem egy bizonyos szakaszában, és ez az ı életmővét még egy különö-
sebb kontextusba helyezi, pártidentitások kontrollja alá próbálták helyezni. Gondol-
junk bele, hogy a mővészet szabadsága és a mővész szabadsága jellemzıen nem attól 
függ, és ezt az ı élete bizonyítja a legjobban, hogy milyen politikai vagy történelmi 
korszakban él, hanem a saját jellemétıl, a saját erejétıl a történelmi viszonyoktól tel-
jesen függetlenül. Egy pártideológia szárnyakat szegı momentumaitól teljesen füg-
getlenül volt arra képes, hogy a politikai konjunktúra-lovagoktól függetlenül képes 
legyen örök értékeket megfogalmazni. Ez még nagyobb kontextusba helyezi az ı 
mővészetét.  
 
Dicséret a kezdeményezınek, hogy felismerte, hogy Bessenyei Ferenc – nem múló 
népszerősége ellenére – még mindig nincs a helyén, még mindig nincs kellıképpen 
értékelve. Azért mondtam a mondandóm legelején, hogy remélem, tradíciót, hagyo-
mányt teremtı lesz a mai díjátadás, mert felkiáltójelnek is szánjuk. Bessenyei Ferenc 
nem csak akkor volt aktuális, amikor a filmpremiereken vagy a színpadon láthattuk, 
Bessenyei Ferenc mind a mai napig aktuális.  
 
Az ı életmőve, azt gondolom, nem is olyan soká, egekbe menıleg kerül majd fel-
értékelıdésre, hiszen éppen a nagysága, magyar karaktere, erıteljes, egyenes jel-
leme az, amely alkalmassá teszi arra, hogy felemelkedjék.  
 
Én pontosan tudom, hogy a mővészeti ítészek, a kritikusok világában sokan kerékkö-
tıi annak, hogy emelkedhessen, hogy szárnyalhasson. Én pontosan tudom, hogy so-
kak szemében szálka még ma is az a mővészet, amelyet ı képviselt. Nem hiszem, 
hogy ideológiai alapon, azt hiszem, csak az irigység munkál még ma is.  

Olyan mővészembert tisztelhetünk benne, akinek még ma is, halála után 
évekkel, aktív pályája után évekkel még mindig vannak irigyei. Még mindig vannak, 
akik nem akarják elismerni, nem akarják megadni azt, ami valóban jár, és amit min-
denki, a közönség, a nézı, a színházban tapsoló, a tévé vagy filmpremier után haza-
menı pontosan érzett, hogy nem akárkit látott a filmvásznon, vagy nem akárkinek 
tapsolt a színházban.  
 
A legnagyobbakkal tudjuk majd a magyar történelemben emlegetni. És én egé-
szen bizonyos vagyok benne, hogy a mai nap felkiáltójel lesz az életmő értékelé-
sében. 


