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Minden ember a személyét közvetlenül érintő dolgokra figyel oda a legjobban. Így van ez a népek 
közösségében is: minden nemzet megkeresi és megtalálja azt a karaktert, amely a leginkább kifejezi őt 

magát, a jellemét, ideális vonásait és árnyoldalait, a sorsát, a gondolatait és érzéseit. S hol találhatna 
magának egy nemzetnyi nagy család kiválóbb ideáltípust, mint a szellem kirakatában, a fény, a színpad 

és a film világában. 
 

A kultúrközösség megszemélyesített ideáltípusában benne látja mindazt, ami a valós történetben 
sikerült, s azt is, amit a valóságban soha nem érhetett el: vele küzd, bukik és küzd a dráma porondján. 

    Ami az amerikaiaknak John Wayne, a franciáknak Jean Marais, az olaszoknak Marcello Mastroianni, 

az nekünk, magyaroknak Bessenyei Ferenc. 
    Bessenyei a színpadon, a rádió mikrofonjánál és a filmvásznon életre keltette az embert a maga 

egyetemes voltában Madách Ádámjaként, Shakespeare Falstaff-jaként és Othello-jaként, Németh László 
Galilei-jeként és az egyik legemlékezetesebb alakításában mint Sólem Aléchem tejesembere, Reb Tevje. 

 
Ugyanakkor mi, kortársai és az utána élők nem képzelhetjük el a magyar jellemet az általa megformált 

Kossuth, Széchenyi és Görgey, Bánk bán, Dózsa György és Bethlen Gábor, Kárpáthy János nábob, 
Görgey Pál alispán és az Úri muri Szakhmáry-ja nélkül. 

 
Hiteles, szinte veleszületett szereptípusa volt a főúr, az igazgató, a vezető ember ugyanúgy, mint a 

bőszen lázadó forradalmár. Lénye lényegéből formálódott a kérlelhetetlen, szilaj tábornok, csakúgy, 
mint a parolázó, mulatozós dzsentri. S ami még ennél is több, sztentori orgánuma, akár prózában, akár 

énekhangban olyan nemzeti kincsünk, amely egy életen át elkíséri hallgatóit, nézőit. 
 

Bessenyei Ferenc küldetéses ember volt. Amit régebben a szűklátókörű pártintendánsok, újabban pedig 

a multikulti-konjunktúralovagok soha nem bocsátottak meg neki, nem tudta csak önmagát képviselni. 
Személyében mindig megnyilvánult az őt megteremtő közösség, a magyar sorsot megszenvedő, küzdő, 

igazságkereső, szenvedélyes ember. Ezzel a szenvedéllyel élte meg emberi érzéseit, férfias adottságait, 
művészi hivatástudatát és nemzeti elkötelezettségét. Ha akart volna, sem tudott vo1na jellegtelen 

tucatemberré silányu1ni, olyanná, aki folyton másokhoz igazítja a véleményét. Amint erről egy pálya-
interjúban fogalmazott: ,,Nem képviselhetek mást, mint ami meg van írva. Azok a szellemek, akik az 

általam játszott darabokat írták, nem ezt a romlott világot képviselték. Hozzám, az én 
egyéniségemhez az igazságok, a valódi emberi értékek tartoznak. Ezen én nem tudok erőszakot tenni, 

mert én ebben hiszek.” (B. Élthes Eszter: Férjem, a Komédiás) 
 

Különös kiváltsága Hódmezővásárhely egész közösségének, hogy a nemzet színészét, e sokszínű, s 
ugyanakkor ösztönösen egységes jellemű nagyságot, Bessenyei Ferencet a magáénak mondhatja. Mi, 

vásárhelyiek talán mindig is külön drukkal és pátosszal, figyelemmel és tisztelettel figyeltük őt a 
színpadon és a képernyőn. Mert minden rezdülésében éreztük, ez a nagy ember közülünk való, belőlünk 

vétetett. 



És nem lehet illőbb, mint hogy a Magyar 'Kultúra Napján a róla elnevezett díjjal tüntessük ki azokat, 

akik a magyar örökség hiteles továbbadói a maguk mesterségében. Dicséret a kezdeményezőknek, hogy 
fölismerték, Bessenyei – nem múló népszerűsége ellenére - még mindig nincs a helyén. Éppen nagysága, 

magyar karaktere és erőteljes, egyenes jelleme ma is szálka némelyek szemében, akik nem akarják, hogy 
ez az ország rá hasonlítson, hogy magyarként legyen európai és egyetemes, hogy valódi 

kultúrközösségként azonosulhasson ideális és esendő önmagával, s hogy eszményeket őrizzen magában 
a saját létéről, önazonosságáról, küldetéséről. 

 
Illyés Gyula ezt írja Hajszálgyökerek című írásában: „Hogy egy népnek milyen a lelkivilága, a lelki 

képe, annak kialakításához nyomósan hozzájárul, hogy milyen tükröt tartanak elébe. Ez a tükörtartás 
világszerte a szellem embereire – különösen a tollnak s az eszmecsere egyéb eszközeinek forgatóira – 

hárul.” 
 
Bessenyei Ferenc az „eszmecsere eszközeinek” egyik legkiemelkedőbb huszadik századi „forgatója” volt, 
akit a drámai művészetek világában csak a legnagyobbakkal lehet együtt említeni. Szükség van 
szellemiségére, arra a tükörre, amit elénk tart. 
 
Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése a nevével fémjelzett díjat azért alapította és tartja fönt, hogy ez a 
város a magyar kultúra őrhelyeként őrizze és segítse újraformálódnia azt az örökséget, amelynek a 
Vásárhelyről indult Bessenyei Ferenc művészete immár kihagyhatatlan alkotóelemévé vált. 
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