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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! 
 

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Besse-
nyei Ferenc Mővészeti Díj átadásán.  
     Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm B. Élthes Esztert, Bessenyei Ferenc özvegyét, a 
díjazott Jordán Tamás színmővészt és a szintén díjazott Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandár Hódmezıvásárhelyi Helyırségi Zenekarát, a közremőködı iskolásokat, mővé-
szeket, valamint a díszközgyőlést személyesen vagy a TV képernyıjén nyomon követı érdek-
lıdıket. 
 
Azokat a nemzeteket, amelyeket a harctéren aratott gyızelmeik emeltek a többiek fölé, veresé-
geiket nem tudták túlélni. Ahogyan gyengült a hatalom és az erı, nem maradt más, ami meg-
ırizte volna ıket a széthullástól. Vannak ugyanakkor népek és nemzetek, amelyek látszólag 
örök vesztesei és megalázottjai az idınek, amelyek csatáikat rendre elveszítik, és mégis élnek, 
meghazudtolva mindenféle törvényszerőséget vagy jóslatot. A megtartó erı, amely segíti ıket 
a túlélésben, nem lehet más, mint a kultúra. 
     Wass Albert írja: „A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek 
csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló 
erı, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.” 
     Ezért volt nagyon fontos lépés az áhított szabadság felé, amikor 1989. január 22-én elıször 
ünnepeltük a magyar kultúrát azon a napon, amelyen 1823-ban Kölcsey Ferenc elvégezte az 
utolsó tollvonásokat Hymnuszán, amely nemzeti összetartozásunk szimbólumává vált az el-
múlt másfél évszázadban. 
     A nemzeti kultúra elvont fogalom. Egyének és közösségek kultúrájából fonódik össze, és 
része lehet minden, ami életünket az emberi minıség szépségével és méltóságával emeli. Ezért 
is volt különösen jelentıs a 2012-es esztendı Hódmezıvásárhely, a helyi közösség életében. 
Hiszen az elmúlt évben valósítottuk meg a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Prog-
ramot, amely az elıdök által teremtett hagyományokra építve, az általuk kijelölt nívón újította 
meg a város méltán híres kulturális intézményeit. A belváros rekonstrukciójával pedig a mo-
dern polgári lét olyan infrastruktúráját sikerült megvalósítani, amely valóban egy huszon-
egyedik századi Agora szerepét töltheti be. A „Mindennap kultúra” program keretében a fiatal 
nemzedékek számára nyílnak meg ezen intézmények kapui, hogy már gyermekkorukban a 
helyi kultúra részeseivé, majd felnıve annak értékes alkotórészévé váljanak. Nagy a felelıssé-
günk, mert városunk, nemzetünk jövıbeli kultúrája csak akkor maradhat fenn, ha képessé 
tesszük a jövı nemzedékeit a kultúra értékeinek befogadására, az elıdök kultúrájának megır-
zésére és saját, korukhoz illı kultúrájuk megteremtésére. „Az elıdök kultúrája egykettıre el-
párolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának." - írta Kodály Zoltán, 
akinek életmőve éppen arra kiváló példa, hogyan lehet modern a kultúra anélkül, hogy elsza-
kadjon gyökereitıl, és ezzel együtt hogyan ırizheti meg értékes hagyományait anélkül, hogy 
szőklátókörő provincializmusba süllyedjen. 



A huszadik századi magyar mővészet rendkívül gazdag a hagyományt és a modernitást szin-
tetizáló életmővekben. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatjuk Kodály mellett Bartókot a ze-
nében, Illyés Gyulát, Németh Lászlót, Csoóri Sándort az irodalomban vagy éppen a vásárhelyi 
iskola kiemelkedı festımővészeit. És természetesen ebbe körbe tartozik a huszadik századi 
színház- és filmmővészet korszakos jelentıségő zsenije, Bessenyei Ferenc, Hódmezıvásárhely 
szülötte, városunk díszpolgára. 
     Hódmezıvásárhely városának képviselıtestülete a helyi és az egyetemes kultúra szerves 
egységének fontosságát mutatta fel akkor, amikor 2008-ban megalapította és a színészóriásról 
nevezte el azt a díjat, amely az „amatır és ,hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, néptánc, 
vers- és prózamondás kategóriákban az ország, a magyar nemzet mővészeti életében nyújtott 
kimagasló, példamutató tevékenységet ismeri el”. 
 
Az elmúlt négyesztendı Bessenyei-díjas mővészei és mővészeti csoportjai vagy a helyi kultúra 
megbecsült, értékmentı és értékteremtı alkotói, mint Kónya Krisztina, Zoltán Péter, a Kanka-
lin Néptáncegyüttes, a Városi Fúvószenekar, a Fandante Kamarakórus, vagy pedig nemzeti 
kultúránk korszakos jelentıségő mővészei, mint Hegedős Endre és Bitskey Tibor. Ez a ha-
gyomány folytatódik 2013-ban is, hiszen egy a városhoz szorosan kötıdı mővészeti csoport, 
illetve a kortárs magyar színmővészet kiemelkedı alakja részesül az elismerésben, aki jelentıs 
színpadi és filmszerepei mellett ezreket tanít verset mondani és verset hallgatni ebben az or-
szágban. 
 
Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink! 
 
Hajlamosak vagyunk sokszor azt gondolni, hogy a mőveltség csak az anyagi javak bıségével 
függ össze. Ebben bizonyára van némi igazság. A reneszánsz Itália városai másként néznének 
ki, hogy ha fejedelmeik vagy gazdag polgáraik mecenatúráját nem élvezhették volna. Ám az 
anyagi javak szőkösségét pótolhatja a lélek és a szellem gazdagsága, amely képes otthont te-
remteni az emberi mőveltség legnemesebb, tartalmainak is. Ezt fejezi ki Németh Lászlónak a 
vásárhelyi kútra szánt mondata, amely talán az egyik legszebb vallomás városunkról, ahol ott-
hon vagyunk, tárgyi és szellemi kultúránkról, a hely évezredes hagyományairól, amelyre jö-
vınket építjük: 
 
„Ez a kút, melynek csobogását érettségire menet, az ıszülı Égetı Eszter is hallgatta, töltse meg 
a többi belıle ivót is Mozart zenéjével s a magyar Alföld mélységes, Európa-alatti csendjével.” 
 
Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 


