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Tisztelt Díjazottak! Hölgyeim és Uraim! 
 
Mindannyiukat sok szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
rendezett díszközgyőlésen. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm B. Élthes Esztert, Besse-
nyei Ferenc színmővész özvegyét, aki jelenlétével is megtiszteli ünnepségünket.  
 
Immáron 25 éve megállunk egy napra a Himnusz születésnapján, hogy a magyar kultúrát ün-
nepeljük. Nem véletlenül lett január 22-e a Magyar Kultúra Napja, ugyanis Kölcsey Ferenc 
1923-ban ezen a napon tisztázta le mestermővét, amelyrıl késıbb Babits Mihály úgy nyilat-
kozott, hogy: „Nemzeti Himnuszunk igazában a szabadság himnusza. Káromlás szolgaszívvel 
énekelni.” 
 
Úgy gondolom, hogy a Magyar Kultúra napán joggal beszélhetünk érzelmekrıl, hagyomá-
nyokról, közösségünk átérzésérıl. A magyar kultúra öröksége, annak szeretete és birtoklása 
tartja egyben a magyar nemzetet. És joggal beszélhetünk a Magyar Kultúra Napján Bessenyei 
Ferencrıl is, a magyar kultúra kiváló képviselıjérıl. 
 
Bessenyei Ferenc életmőve a kultúra szeretete mellett arról a meggyızıdésünkrıl is vall, 
hogy a magyar kultúra közös kincsünk, amit nem csak ápolni, hanem napról napra megélni is 
kell. Mert a keretei már készen vannak, viszont élettel csak mi tudjuk megtölteni. A Magyar 
Kultúra Napján egy olyan értelmezési kört idézünk meg, amely mindennapjaink része, nem 
pedig egy befejezett, rögzült forma, hiszen lényege a folytonosság, és a benne történı részvé-
telünk. 
 
A történelem során számos gazdasági, vagy értékválság fenyegette a magyarság jövıjét. Ezen 
idıszakok súlyos következménye mindig az elbizonytalanodás volt, amelybıl a kivezetı utat 
minden alkalommal a magyar kultúra jelentette számunkra. A bizonytalanság ellenszere a 
jövıben is hagyományaink, szellemi, kulturális örökségünk tisztelete lehet. Mert ezek azok az 
értékek, amelyek tájékozódási pontot adnak akkor, amikor a létbizonytalanság egyben kultu-
rális elbizonytalanodást is jelent. Ezért volt fontos a felismerés a rendszerváltás idıszakában, 
hogy a magyar kultúrának érdemes egy külön napot szentelni. Ugyanis saját kultúránk, saját 
értékeink azok, amelyek megmutatják nekünk a biztos jövı alapjait. 
 
Fontos, hogy a kultúra minden napos megélése mellett legyen egy kiemelt ünnep, ahol össze-
győlnek mindazok, akik hisznek a magyar kultúra maradandóságában és értékeiben. Akik 
bíznak abban, hogy a magyar kultúrával gazdagabb a világ, mint nélküle. Ilyen ember volt 
Bessenyei Ferenc, és ilyen emberek azok a személyek is, akik a nagyszerő színészrıl elneve-
zett mővészeti díjat átvehetik a Magyar Kultúra Napján itt, Hódmezıvásárhelyen. 
 
Köszönöm a figyelmet! 


