
Tisztelt Díjazottak, Tisztelt Ünneplők, Vendégeink, Vásárhelyiek! 

 

Sajnálom, hogy személyesen nem lehetek jelen a Bessenyei Ferenc Művészeti Díj idei 
átadó ünnepségén, de jó érzés arra gondolnom, hogy legalább így, írásban módom 
nyílik méltatni a díjazottakat és a csupán néhány éve –2008-ban – alapított díjat, amely, 
íme: máris a szülővárosom egyik legszebb hagyománya lett! 

Nekünk, alföldi, vásárhelyi lokálpatriótáknak kétszeresen is fontos ez az elismerés: szól 
„befele”, a helybéliek büszke közösségének; és szól „kifele”, az országnak, a 
nemzetnek is. 

Nem csupán arra utalok ezzel, hogy a kezdetben csupán „városi hatáskörűnek” szánt díjat az adományozó, 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata idővel a nemzet egészére kiterjesztette és ma már olyan 
művészek, illetve alkotócsoportok kiemelkedő teljesítményét is díjazza, vele, amelyek a város falain kívül, a magyar 
nyelvterület egészében ismertek és elismertek.  

Arra is utalni kívánok ezzel, hogy e díj által nemcsak mi ismerjük el azokat, akik szűkebb, vagy tágabb közösségünket 
gyarapítják művészetükkel, hanem minket, az Alföldnek ezt a színes kultúrájú, szüntelenül gyarapodó és gyarapodni 
igyekvő szellemi társközpontját, Vásárhelyet is megismeri és elismeri e díj által az ország többi polgára, a magyarság 
egésze! 

A 2013-as esztendő Bessenyi-díjasai híven jelenítik meg, illusztrálják ezt a kettősséget: a helyi és a nemzeti kulturális 
értékek összetartozását, egymást feltételező létét. 

Jordán Tamás, a kortárs magyar színházi élet egyik legjelesebb szereplője, színházigazgató, színésztanár, színművész 
és a magyar költészet nagykövete, aki nélkül nem lehet Magyarországon József Attilát tanítani még „középiskolás 
fokon” sem. József Attila értő és „evangelizáló erejű” tolmácsolása önmagában is elég indok volna arra, hogy Jordán 
Tamást ez a művészetpártoló alföldi város – amely egykor a költőnek is lakhelye volt – munkásságért méltassa és 
elismerje. Mindaz azonban, amit Jordán Tamás tiszteletreméltóan gazdag pályafutása alatt elért, különös tekintettel az 
előadó művészetére, amelyben a vásárhelyi közönségnek is többször része lehetett, különösképpen indokolttá tette, 
hogy végre őt is a Bessenyei-díjasok között üdvözölhessük! 

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara ugyancsak jól 
példázza, hogy az a kulturális érték, amely a vásárhelyieké, az a többi magyaré is.  

Az alig több mint egy évtizede alapított zenekar az elmúlt esztendők alatt minden nemzedék, a legkisebbek és a 
legidősebbek számára is a vásárhelyi identitás, az alföldi azonosságtudat részévé vált, hiszen nincs olyan közösségi 
ünnepe, városi eseménye, lokálpatrióta rendezvénye Hódmezővásárhelynek, ahol a Bocskai Helyőrségi Zenekar ne lett 
volna ott és ne muzsikált volna. Fogalmazhatok úgy is, hogy a vásárhelyiek számára a hazaszeretetnek, vagy épp a 
honvágynak nemcsak érzése, de hangja, dallama is van: és ezt a dallamot a Kovács István őrnagy úr zenekara 
szólaltatta-szólaltatja meg bennünk... 

Ugyanakkor a zenekar híre és „művészi hatóköre” mára túlnőtt a városon: Vásárhely büszkesége ma már nagyvárosi, 
vagy nemzetközi katonazenekari fesztiválok, komolyzenei felvételek, országos rendezvények megbecsült 
vendégfellépője is. Az országos hírnév azonban nem jelenti azt, hogy a Helyőrségi Zenekar hűtlenné vált volna a 
városhoz: éppen ezért nagy öröm számomra az idei Bessenyei-díjban meglátni a gesztust, hogy íme, a város sem 
hűtlen a zenekarához! 

Tisztelt Díjazottak! 

Vásárhelyi polgárként, alföldi művészetpártolóként és a térség országgyűlési képviselőjeként egyaránt köszönöm 
Önöknek azt, amit a tágabb és szűkebb értelemben vett szülőföldünk kultúrájáért, gyarapításáért tettek! 

Kívánok Önöknek töretlen alkotókedvet, jó egészséget és további sikeres találkozásokat a hazai és a vásárhelyi 
közönséggel egyaránt! 

 

Őszinte nagyrabecsüléssel,  

Dr. Lázár János 


