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I. 1987-2038 – AMÍG ÉLÜNK?

   1987-ben alapítottam A Magyar Művészetért Díjat kollégáim támogatásával a Magyar 
Ifjúság nevű hetilapban. 22 évvel később, 2009-ben meghatároztam azt az időpontot 
is, ameddig biztosan él és virul majd a közben 16 díjra gyarapodott díjrendszer: Szent 
István halálának 1000. évfordulója, a díjrendszer fél évszázada, s nem mellékesen: én is 
akkor leszek, lennék 90 éves. Addig kitartok, ha kell, holtan is.
   Egy évtizeddel ezelőtt, mélázó szemlélődés közepette villant belém az alábbi néhány 
szó:

Ne kérj, adj! Adj, mielőtt kapsz!

   Igen, mint a villám, fényesen, egész szellemi egemet betöltötte. Rögtön önvallomásom-
má, magam meghatározásává tettem. Később ezt választottam az egész, általam koor-
dinált közösségi eszme, A Magyar Művészetért Díjrendszer érintettei, díjazottai közötti 
legérvényesebb azonosságnak. Mindenkiről ezt hiszem, aki e körben hozzánk tartozik. 
   A könyv címében nem teszek felkiáltójelet, bár a nyelvtan ezt kívánná. De nem akarok 
én felszólítani senkit erre, legkevésbé felkiáltójellel. A cím tartalma nálam egy egyszerű 
kijelentő mondat: alapkő számomra. Csak egy csendes közlés. Akinek itt mégis hiányzik 
a nyelvtan követelménye, a felkiáltójel, annak igazat adok. 
   Sok segítőtársam volt a három és fél évtizedben, ragyogó, önzetlen emberek. Megszál-
lottak. Egyikük történetesen 1996-ban, a Millecentenárium évében már elmondta szó-
ban, most, negyedszázaddal később e könyv tervének hallatán külön levélben megírta, s 
azért idézem őt, mert lehetne az én hitvallásom is erről a 35 évről:
   „Látod, egyszer azt kérdezted tőlem, anno, miért hiszek benned, és abban, amit A Ma-
gyar Művészetértért teszel.
   Észrevetted már, hogy láthatatlanul rózsafüzért hozol létre, a különféle embereket 
egy imádságban összekötve, csak ez a művészet és egyfajta értékrend hitének füzére, s 
amely a szemünkkel nem, csak a szívünkkel látható - de mégis ott van a kezekben, amint 
a hit a szívekben? Észrevetted már?”
   Ezen album elsősorban az utóbbi öt évet jelképezi, előzőleg a korábbi könyvekben 
összefoglaltuk már az első 25 (A Magyar Művészetért – 25 éves gyermekem), majd 30 
évet: Krisztusi korban), 2021-ben megjelent Arcpillanatok című kötetünkben pedig a 
magyar művészek serege jelent meg soha nem látott összetételű, gazdag közösségben.
   A címlapon A Magyar Művészetért Díj látható, pontosabban annak 2006 óta átadott 
második, herendi változata, 1987 és 2005 között Ötvös Nagy Ferenc csodálatos tűz- és 
sodronyzománc, aranyozott, egyenként kézzel alkotott művét nyújtottuk át. Összesen 
eddig közel 400 nagyszerű személynek, ritka kivétellel egy-egy közösségnek.
   A könyv hátsó borítóján Szórádi Zsigmond szobrászművész alkotása látható. Saját tör-
ténete van. 2018-ban avattuk fel Szoborkertemben a Meghalt, mert magyar emlékművet, 
Böjte Csaba ferences szerzetes szentelte fel, Kusztos Tibor ny. bánffyhunyadi lelkész 
áldotta meg. Azoknak állítottuk, akiket a szomszéd népek azért és csupán azért mészá-
roltak le vérben áztatott dühükben, mert magyarnak születtek, azok voltak mindhalálig. 
Melocco Miklós Krisztusa, Györfi Sándor Máriája és ugyancsak Györfi Sándor faragott 
sziklája adja összességében ezt az emlékmű triászt.
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   2022-ben a hármas emlékműre feltettük „koronaként” Szórádi Zsigmond Lobbanás 
című bronz alkotását, mint mélyrétegű szimbólumot. A „Meghalt…” emlékmű új, szo-
borfénnyel való „megkoronázásakor” Szórádi Zsigmond vallomást fűzött művéhez:

   „Lobbanás ez a jéghegy csúcsán. A bazalt szikla az áldozatokhoz köthető települések 
feltüntetésével azt szimbolizálja számomra, hogy ez a kő a mi mai szimbolikus reagálá-
sunk, elutasító érzésünk „a jéghegy csúcsára”, azaz az elszakított területeken élő, teljes 
hitükben magyar emberek elleni ellenszenvre, kollektív megbélyegzésre, a pogromokra, 
bosszúkra, gyűlölethullámokra. Lobbanás - így utalunk ezzel többértelmű, asszociatív 
kifejezési módon az áldozatok egyéni tragédiájára. A mű formái egyszerre több asszo-
ciációs lehetőséget nyújtanak. Távolról rápillantva a kompozícióra, először egy mécses-
láng lobbanás, ill. egy áldó kar sziluettje látható, fókuszálva a tenyéren kihangsúlyozott 
sors-vonalra, ami egyszerre fénylő (katolikus) kereszt, és (református) csillagforma. Kö-
zelebbről nézve már egy égbe-mennybe szálló Főnix-, lélekmadár képzete is kibontako-
zik az egymásba hajló, egymásból konzekvensen következő élekből, részformákból. A 
Lobbanás-kompozíciót könnyeddé, légiessé teszi, hogy egy kiválasztott ponton (a mindig 
égő mécsnél) ér a sziklához, mintha aztán a csúcson lebegne, mint egy fényesen lobogó 
„jelenés”.



7



8

Emlékek között élek, s az mind mai valóság

   Végeláthatatlanul bukkannak fel és sorakoznak egymás mellé A Magyar Művészetért 
három és fél évtizede alatt történtek. Sziporkáznak, lehetetlen választani. Korábbi köny-
veimben mindenütt jelen vannak. Most is bővítek a visszaidézett emlékek során. 
   1989 novemberében – s akkor még nem tudhattuk, hogy néhány héttel a véreskezű 
diktátor, Ceausescu kivégzése előtt – nem engedték meg Sütő Andrásnak, hogy Maros-
vásárhelyről Budapestre utazzon átvenni A Magyar Művészetért Díjat. Korunk egyik 
legnagyobb magyar írója a kisebbik Magyarországon élő fiát kérte meg és hatalmazta 
fel a díj átvételére. 
   S amikor ez megtörtént, leszakadt az ég, megdördültek a fellegek, remegtek a falak. 
Olyan ováció fogadta ezt a pillanatot, a Nemzeti Színház valamennyi nézője egyetlen 
láthatatlan rugó hatására pattant fel székéből, olyan zúgó és véget nem érő tapsorkán 
fogadta a jelen nem lévő Sütő Andrást, hogy tudom: remegett a marosvásárhelyi vár is, 
remegett Sütő András házfala, mert az érzéseknek e viharát semmi sem állíthatja meg.

   Volt előélete e jelenetnek. Egy évvel korábban ugyancsak a Nemzeti Színházban a 
Muzsikás együttesnek adtuk át a díjukat. A banda vezetője volt Csoóri Sándor. Nem 
AZ, hanem az Ő fia, szintén Csoóri Sándor. Apja, az író még nyögte a vele szemben 
alkalmazott tűrés-tiltás, letiltás terheit. Nevének – fia nevének – hallatán tömegtüntetés-
sel felérő üdvrivalgás és tapsorkán fogadta a Muzsikás együttesben is megbúvó Csoóri 
nevet. Néma, nagy tüntetés minden ellen, ami ellen ő fellépett, és mindenért, ami ő volt. 
Ez semmit nem vont le a Muzsikás szerepéből – rájuk volt írva a később évtizedeken át 
rendíthetetlen világhír.

   A fotón az eredeti Magyar Művészetért Díj, Ötvös Nagy Ferenc tűz- és sodronyzománc, aranyozott 
alkotása, amelyet 2005-ig adományoztunk. 2006-tól Herend külön e célre tervezett műve a díj.
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   A Magyar Művészetért Díjrendszer elnöke az első évben Sinkovits Imre volt. Eltelt 
közel másfél évtized, amikor díjat szavaztunk meg neki. Tehettük volna bármikor, egész 
életében, 2000. decemberében, a Szent István Millennium évében alakult így magától. 
A Gála estjén színházában játszott, megbeszéltük egymás közt, titokban, a tudta nélkül, 
hogy utólag, ugyancsak a Nemzeti Színházban valamelyik főszerepéhez csatlakozva 
adjuk át. Kő Pált, ragyogó közös barátunkat bíztuk meg ezzel. Pali szép szavak kíséreté-
ben meg is tette, természetesen féktelen ünneplés kísérte a közönség részéről. Valamikor 
2001 január közepén. Néhány nappal később Imre váratlanul meghalt. 
   Döbbent csend a lelkünkben. És még nagyobb döbbenet 2004 decemberében. Az 
akkori gálán – egybekötve a kettős magyar állampolgárság elfogadtatásának hirdetésé-
vel – más nagyságok mellett (itt és ekkor vette át A Magyar Művészetért Díjat Csoóri 
Sándor, igen, ezúttal „Az”) – átnyújtottuk díjunkat Bessenyei Ferencnek is. Hihetetlen 
jókedvvel, erőt sugározva fogadta a díjat, átadta mindenkinek szellemi nyitottságát, de-
rűjét. Végre eljutottunk hozzá is a díjunkkal. És néhány nappal később újabb döbbenet. 
Bessenyei Ferenc váratlanul meghalt. Meghalt. Nem hihettük, mégis így történt. Díj, 
Sinkovits, Bessenyei… jól választottunk időpontot? Elhessegettem a riadt gondolatot, 
hisz’ tényleg értelmetlen…

   A 2004. december 5-i, a kettős állampolgárságról szóló dicstelen népszavazás előesté-
jén tartottuk a gálát. Azon az őszön mindent áthatott a kíméletlen vita: a szocialista-sza-
baddemokrata politikai massza teljes erejével torpedózta a kettős állampolgárságot. Ad-
dig a napig, pillanatig a gála 17 éve alatt soha nem számított, ki honnan jött vendégként. 
Nem ragasztottunk címkét. Számtalan barátom, jó ismerősöm tartozott velem együtt az 
előző politikai rendszerhez, s sokan közülük bent is ragadtak – maradtak – a szociálli-
berális körben. 
   Én már régóta másként gondolkodtam, s éppen 2004-től, s éppen a kettős állampolgár-
ság ügyében ezt nyilvánvalóan ki is fejeztem. EDDIG a pillanatig soha nem számított a 
politikai nézetkülönbség. Erős, a belső remegéstől izgatott nyilatkozatot tettem a gálán 
az akkor már eldurvult Gyurcsány-kormány magatartása ellen. S szétszakadt a lánc, 
amelyet a múltbeli barátság addig egyben tartott. Érezhető volt, hogy mondandóm bizo-
nyos ismerőseim, barátaim körében néma csendbe ütközik. S a következő napokban, he-
tekben ki is derült nyilvánvalóan: a 2004-es gála és ottani véleményem kétfelé vágta az 
addigi szimpátiát. Elveszítettem valamennyi támogatómat, aki a másik táborba tartozott. 
   ÉS máris megállj! Nem valamennyit. Nagyszerű társak maradtak mellettem közülük 
még így is. De elveszítettem azokat, akiknek élete politikai hovatartozásba ágyazódott. 
Mert akkorra tényleg ketté reccsent a magyar köz: vagy ide, vagy oda tartozol, ez volt a 
Gyurcsány-agresszió lényege, s aki nem akart szembe kerülni vele, annak…



12

   Elfogytak a nagy öregek. Sára, Sinkovits, Csoóri, Makovecz, Sütő, Kósa, Szokolay, 
Markó Iván, Kő Pál, az alapításkor a díj oszlopai… elmentek mind. S ezren még. Rette-
netes. S nem a halál maga, annak megvan az útja és ideje. Hanem a pótolhatatlanságuk. 
Apám példáját, emlékét magamnak idézve töröm a fejemet régóta, miért, mitől lehettek 
„nagyok” a nagy öregek, rengetegen, nem kivételes véletlenként. Mi tette apámat azzá az 
emelkedett, megalkuvás nélküli, tanulni akaró és parasztgyerekeket tanító emberré, ami-
vé… Visszaszámoltam a nagy öregek életéveit. Valamennyien a múlt század 30-as évei-
ben, a 40-es évek elején tanultak. Akkor szerezték meg az erkölcsi tartásukat, képességü-
ket a szellemi harcra és a csúcsra jutásra. Az Idő: a Trianonnal szembeni dac, az ellenállás, 
az elutasítás nemzeti alapeszméjében nőttek fel. És ők a Klebelsberg-nemzedék. Olyan 
iskolákat, olyan tanárokat kaptak, hogy amit akkor megtanultak, amilyen emberré és ma-
gyarrá váltak, az vitte őket tovább az 50-es évek káoszában, az mentette ki őket a 60-as 
évek elejének erőszakos konszolidációjából, hogy aztán – mint egykor tanáraik, tanítóik a 
30-as években – szellemi jelképpé és erőforrássá váljanak egy egész társadalom számára. 

   Nem feladatom, s nem is képességem a művészettörténeti ítélkezés. Csak a vélemény 
joga… Ezek a nagy művészek valamennyien megalkották életművüket, annak legismer-
tebb darabjait, a maguk hírét és hírnevét valamikor a 30-as életéveik ívében. Hogyan 
lehetett ezt abban a korban, amelyikre ma a diktatúra, a sötétség, az elnyomás és az igény-
telenség kliséit nyomják? Mekkora alkotó erő, megalkuvás nélküli jellem kellett hozzá? 
Nem foglalkozom a letűnt múlttal, egyáltalán nem. De hogyan nem ad lehetőséget most, 
ma e kor a 30-as életéveikben járó zseniknek, miért emelkednek a láthatatlan torlaszok a 
nagy kirobbanások előtt, miért nem enged útjukra újabbakat, a következő generációkat 
mindnyájunk örömére és szeme láttára? És hogyan nem szült ilyen saját felívelő művész-
generációkat a rendszerváltozás, majd több, mint három évtizede? Ahogyan nem szült a 
Kádár-korszak utolsó, tespedt időszaka sem a záró szakaszában? Értem a korhadással járó 
bénultság és a mai közöny blokkoló hatását. De nem értem a pöffeszkedő, kivagyi, senki-
házi pénzhatalom gátlástalan elburjánzását. A hatalmaskodást. A szellem helyett a pénz, 
a tehetség helyett a tulajdonlás. Igazi versengés helyett saját célokra kiszemelt beltenyé-
szet. A „lefizetlek”, csak hagyd magadat nyugodtan, nálam jó helyed van… ezt a primitív 
jobbágy-földesúr betegséget. Pénzedet vajon mivel, kitől, s hogyan is szerezted? S ki 
vagy te itt? Szeretném a társadalmi főhajtást az alkotó művészet előtt. És egy reményeim 
szerint minőségében megújuló tanár-sereg tízezrei előtt. A vagyon alázatát a szellem előtt.

   Emelem főmet a nagy tanírók emlékére. Emiatt gondolom, hogy a bajok sorolása köz-
ben, a teendőket keresve MINDENEKELŐTT gyermekeink tanítását, a szellemi képzést, 
elcsépelt szóval az oktatást, a tanítást kellene piedesztálra emelni, a legelső, óvodai lé-
péstől a legmagasabb szintű szellemi teljesítményig. Nem csak a következő generációt, 
hanem ezt itt, ezt a mait. Szolgálni a jövőt, minden tudásunkkal. Miért is lehettek nekünk 
Nobel-díjakra alkalmas személyiségeink a múlt század első felében? S kik, milyen embe-
rek tanították őket? – apaként, anyaként a bármely más családban született diákot.

Az Őseink című szoborpárt, Györfi Sándor művét 2006-ban ajándékoztam az Ópusztasze-
ri Nemzeti Történelmi Emlékparknak „Hun, magyar és kun őseink szeretett emlékére” felirattal.
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Az én Kálváriám 2011-ben Székelyföldön

   2011 szeptemberében éppen kirúgtak – „felmondtam, óh’ – a Honvédelmi Minisztérium 
Zrínyi Média Kft-jének igazgatói állásából, senkik diadala, hajrá! Volt még egy hónapom 
felmondási időként. Nem tehettem mást: rögtön Erdélybe, Székelyföldre indultam. Már 
korábban, még virágzó igazgatóként megszerveztem ugyanis a soron lévő díjátadó köru-
tat egész Székelyföldre kiterjedő módon. Kirúgtak, sírnom kellett volna, gyalázatos volt 
az egész. S talán sírtam is befelé. De a székely díjátadást nem mondtam le. Kirúgásomat 
követő másnap elindultam, autómban a díjakkal a Gyimesekbe, Udvarhelyszékbe, Csík-
székbe, a Baróti-hegyekbe, Sepsiszékbe, Gyergyóba. Kézdiszékre. Olyan sűrű volt a me-
net, hogy Farkaslakáról minden főutat kikerülve, a hegyek között átszáguldva vezettek 
kocsijaikkal ottani barátaim, hogy időben átérjek a Gyimesekbe a Rákóczi fejedelem-díj 
átadására Gyimesbükkben a kis kápolnában. S ugyanez történt Szárazajtáról Sepsiszent-
györgyre két nappal később. Mint valami önkéntes felvezető rendőrautó száguldott előt-
tem a baráti útvezetés.

   Emlékszik-e mindenki a pillanatra, amikor először kitárul előtte a Gyimesek völgye? 
Amikor jön Csíkszereda felől, rutinosan kanyarog az országúttal a Kárpátokon keresztül, 
majd egyszerre, mint egy mennyvillanás, megjelenik előtte az anyai medence földrajzi 
változata: a Gyimesek völgye. Állsz fönt a hegycsúcson, és megrendülten bámulsz lefelé. 
Hát itt vagyunk? Anyánk ölében? Hosszan, keskenyen sorakozik Gyimesfelsőlok, Gyi-
mesközéplok, Gyimesbükk, az úttól jobbra és balra rendületlenül szöknek felfelé a hegy-
oldalakba a -pataka nevű kis elágazások, maga a gyimesi nép házról házra a hegytetőkig. 
2011 előtt gyakran jártam már arra díjakkal, legelőször kiváló, önzetlen barátaim, Antal 
Imre és Antal Ágnes segítségével adtunk át Bartók Béla-emlékdíjakat 2006-ban, majd a 
következő évben az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum, Berszán atya vendége voltam az 
Árpád fejedelem-díjammal, s kiemelkedő barátommal, Kobzos Kiss Tamással is eltöltöt-
tünk két hetet a csángók e szegénységben is csillogó világában egészen Moldváig. 

Gyimesbükkbe érkezem tehát a Rákóczi fejedelem-díjjal, jól kirúgva otthon (pribékek 
mondvacsinált hatalmaskodó, büntető játszmájának áldozataként). Jövök a nagyságos 
fejedelem emlékére 2010-ben alapított díjjal. Ki ne ismerné a Gyimesek egyik kicsi, de 
büszke fellegvárát éppen a történelmi határon. A „Rákóczi várat”. Amelyet a fejedelem 
soha nem láthatott, de népe minden percben rá is akart emlékezni, keblére ölelte, azt akar-
ta, hogy itt legyen vele. Ez az a pillanat, amikor kicsi vagyok és alázatos, előre meghajtott 
fővel és lassan lépdelve érkezem –de nem az alattomos kirúgás miatt vagyok alázattal, 
hanem a népnek tartozom ezzel, ahova érkezem, a csángókhoz itt a mi világunk végén. 
Űzöttként jöttem én is, nem is lett volna szabad eljönnöm otthonról éppen ezekben a na-
pokban, meg kellett volna várnom, hogyan zajlanak le az események velem, hiszen min-
den döntés érintette a jövőmet, az egzisztenciámat - de nem, hajtott a soha meg nem fo-
galmazott kötelesség: ott kell lennem, ahol lennem kell… két hónappal azelőtt mutattuk 
be közös rockballadánkat Benkő Lászlóval, az Ismét Vereckénél című Rákóczi-eposzt a 
kárpátaljai várakban, Munkácson, Ungváron is, s most ismét Rákóczi nevével érkezem, 
ismét a történelmi határon, egy másik lélekponton. 

Csíksomlyón a Mátyás király díjat adtam át a kegytemplomban Arthur atyának
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   Szétfeszít egy belső érzéssor. Nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek egy ügy képvise-
letében, hogy éppen nekik nyújthatom át a Rákóczi-díjat itt a magyar világok legvégén. 
De szorongok is, tudják-e vajon, miért vagyok éppen itt, ahol soha nem voltak s nem is 
lehettek kuruc harcok, ahol nem járhatott a fejedelem - s vajon ki Rákóczi nekik, nekik 
ma:…Rákóczi népe itt a legvégső határon. Rákóczi fejedelem-díj… a helyszín eleve 
kiválasztott módon a pici kis Kontumáci kápolna, ami árván kapaszkodik fel a dombol-
dalon. Megérkezem a kápolnába. Egy elhagyatott kicsi nép kicsi gyerekei fogadnak, is-
kolások szoronganak a szűk padsorokban és velük néhány tanítójuk a 30-as Őrháznál az 
ezeréves határon. Húsz lélek talán, hozzájuk jöttem két napon át, 900 kilométert egyik 
legszeretettebb díjunkkal. Árvák vagyunk, kölcsönösen elhagyatottak éppen most, és 
igen, a Nagy-Magyarország most nekünk ide van beszorítva a homályos kis Kostumáci 
kápolnába. Meghatódok. Sírni volna kedvem. Kevesen vagyunk? Vagy éppen nagyon 
sokan, hiszen ilyen módon és céllal még soha nem találkozhattunk egymással, én, a 
kiskun Budáról, s ők, az árva csángók a román Bákó megyéhez láncolva? A kötelékünk 
Rákóczi és a Rákóczi-vár. Nem is én hoztam a díjat, hanem a fejedelem, az iránta érzett 
és itt őrzött tisztelet és szeretet. A 10-20 kislány és kisfiú talán nem is tudja, hogy itt most 
erőt és lelket akarunk átadni: mindent, amit a szabadságról a fejedelem érzett. Kijöttem, 
jöttem tehát hozzájuk árkon-bokron át, és amikor itt végeztem a sötétre vált esti órában, 
megtettem utamat, a kirendeltet…

   …mire majd hazaérek, a hatalmukban tobzódók, a Simicska-Lajos-banda bérencei és 
a balliberális sajtóhiénák már tudják, amit én még nem is sejthettem, hogy véglegesen 
ki akarnak nyesni. Nem merik megmondani, hazudnak és hallgatnak végig – az erdélyi 
út előtt még „gyere be, megbeszéljük a jövőt” -, de néhány nap múlva, mikor hazaérek, 
ők már eldöntötték, hogy nem beszélnek meg semmit, megannyi változatban dolgozgat-
ták ki, hogy hogyan kellene mégis engedni Simicska Lajos hatalmi körének, talpnyaló 
népének. S miközben én a Kontumáci kápolnában majd’ elsírom magam a csöppségek 
láttán, akik ebből, a díjból, a szövegből semmit sem értenek, csak azt látják rajtam, hogy 
ez komoly bácsi, és komoly dolgokat mondhat komoly hangon – aközben a pesti Si-
micska-banda kéjencei zavarodottan, pusmogva, de eldöntik: nem kellek én, baj vagyok. 
Megmondani azonban gyávák, hátha kitalálom, vagy rájövök, amikor lejár a felmondási 
időm, és nincs hova mennem. Van. Haza.
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   És én erről tudomást sem szerezve, figyelmen kívül hagyva viszem a díjaimat e napokban 
rendületlenül, kézből kézbe. Farkaslakán Tamási Áron pici szülőházába és a róla elneve-
zett egyesületnek, Sepsiszentgyörgybe az Árpád fejedelem-díjat a dicsőséges, 1918-19-
es, magát hősi halálba vető Székely Hadosztály emlékére a Székely Nemzeti Múzeumba 
elhelyezendő. Ugyanaz az érzés vitt Szárazajtára, a Baróti-hegyekbe, mint Gyimesbükk 
kicsi népéhez a pici kápolnába. S Szárazajtán átérzem a leszármazottak, az utódok, még 
ma is élő emlékezők fájdalmát, látom rajtuk a bátorság, az elszántság jegyeit, és a kény-
szerű megalkuvás, a megaláztatás nyomait. Mert mit is tehettek volna, amikor előttük fej-
szével levágták fiuk fejét, apjuk fejét, bárki fejét? Mit tehetnek ma? Székelyek Barótból, 
a hegyekből, fejszéjük mindig van, de mit is tehetnek vele? Cserben hagytuk őket, amikor 
visszavonulni kényszerültünk 1944-ben, bosszúnak, prédának engedtük őket, mert akkor 
már tudnia kellett a pesti Magyarországnak, hogy ismét elveszített mindent, és vérben 
ázva hagyta például Székelyföldet. Az egész magyar földet. Érdekel engem a Simics-
ka-banda, amikor Maniu-bandák és hozzájuk hasonló terrorosztagok gyilkoltak szerte 
Erdélyben? Mint 1919-ben… mint 1848-49-ben… Avram Iancu, azaz Janku Ábrahám, a 
román hős mindenek felett… a Hora-terror 1784-85-ben, 133 magyar településen 4000 
ártatlan halottal… Mai magyarországi sajtóterror, te kis vacak bolhacsípés.

A Rákóczi fejedelem-díj
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II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona szobra a Szoborkertünkben, Györfi Sándor alkotása: 
1688. január 17., Munkács várának feladásakor az anya átnyújtja a szabadság kardját.
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A Zrínyi Ilona-díj

   Rákóczi az eszményem gyerekkorom óta, ezt is kifejezte a 2010-ben alapított Rákó-
czi-díj. Három évvel később az ő sírjánál állok megrendülten a kassai dómban. Nekem 
ő él most is. S látom mellette édesanyját, minden idők legbátrabb magyar asszonyát, 
Zrínyi Ilonát. Fogja fia kezét a sírban is, s rászorítja közös szablyájukra, a szabadság 
kardját tartják karjukban. Az emlékezetünk is mi magunk vagyunk, fut át rajtam, s ott 
rögtön, a sírnál elhatározom a Zrínyi Ilona-díj megalapítását, amelyhez alapító társként 
azonnal csatlakozik a kiváló szobrász, Györfi Sándor, a mai történelmi szobrászat leg-
jelentősebb alkotója.

ZRÍNYI ILONA-DÍJ
Zrínyi Ilona halálának 310. évfordulóján, 2013. február 18-án alapítottuk 

   A díj Györfi Sándor bronz domborműve a legbátrabb és legnagyszerűbb magyar asz-
szonyról. 2013 tavaszutón a munkácsi várban, 2013. június 7-én pedig Budapesten, A 
Magyar Művészetért székhelyén rendezett ünnepen mutattuk be a közvéleménynek. 
2013 egyben Zrínyi Ilona születésének 370. évfordulója is. 
   2014-től adományozzuk e díjat azoknak a nagyszerű magyar hölgyeknek, valamint 
a Zrínyi Ilona nevét viselő, vagy e név jelentéséhez hű közösségeknek, akik, amelyek 
jelen korunkban mutatnak kimagasló példát a feleség hűségéből és az asszonyi nagy-
ságból, a szabadságáért és önállóságáért küzdő Magyarország szolgálatából, a haza sze-
retetéből, a nemzet erényeinek megbecsüléséből és gyarapításából, a gyermekei iránti 
feltétlen anyai gondoskodásból. 
   Mert Zrínyi Ilona éppen ebben volt a magyar történelem példa nélküli nagysága: hűsé-
ges anya és feleség, bátor harcos, félelmet nem ismerő vitéz asszony, Európa legbátrabb 
nője Munkács védelmekor, száműzetésében is megtörhetetlenül hű lánya hazájának. 

   Élete, ereje, hűsége példa minden korban.

Gubcsi Lajos és Györfi Sándor, a díj alapítói
2013, Budapest, Karcag, Kassa, Munkács
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A Zrínyi Ilona-díj A Magyar Művészetért jubileumi, 45. gálájának színpadán 2022. június 3-án Szil-
ágyi Áron, kezében Rákóczi kardja
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Szilágyi Áron, kezében Rákóczi kardja

   Ki sejthette volna 2010-ben, hogy az akkor talán 20 éves fiatalember háromszoros 
olimpiai bajnok, sokszoros kardvívó világbajnok lesz. Az utókor még azt is kimondhat-
ja majd, hogy minden idők legeredményesebb sportolója. Én már most is leírhatom: a 
legszimpatikusabb. Szerény, kemény, eltökélt, világos, s minden tekintetben mélylelkű. 
Mindezt nem tudhattam 2010-ben, amikor friss igazgatóként úgy döntöttem, hogy fé-
lállású munkatársként szerződtetek a honvédség média cégéhez, a Zrínyi Médiához egy 
nagyon fiatal sportolót, fő erénye, hogy a mi cégnevünkhöz méltóan neki is kard villog 
a kezében. Mellyel 18 évesen már része volt a világbajnok csapatnak. Szilágyi Áron 
örömmel és tisztelettel mondott igent, végig becsülettel eleget tett megbízásának.
   S aztán jött London 2012-ben. Félelmetes vívás-sorozata az olimpián, a férfi jellem és 
tudás totális erőbedobása és egy fantasztikus végső győzelem. A megdicsőülés. Szinte 
még ki sem lépett a repülőgépről a hazai földre Ferihegyen, felajánlottam neki viszony-
lag új díjunkat, az Ex Libris Díjat. Soha nem felejtem el, ahogyan – sok más díjazottal 
együtt – bámulatos szerénységgel megjelent közöttünk, vendégeinknek, kisiskolásoktól 
nagy művészekig – ontotta az autogramot és a jókívánságot, s büszke volt új díjára, 
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Cseppben a tenger

   A Magyar Művészetért Díjrendszer 35 éve alatt több, mint 1550 díjat adományoztunk 
16 különféle díjunkból. Idézem nevüket az Ex Libris Díj méltató szövegrészéből:
A díszdoboz albumaiban megragadott történelmi szellem a fő forrása annak a folyamat-
nak, amelyben 1987 óta törekszünk a magyar nagyságok kiemelt megbecsülésére az 
egész világon: 

   -A Magyar Művészetért Díjjal, az Árpád fejedelem-, a Mátyás király-, a Petőfi-, a Rákó-
czi-, Zrínyi Ilona-díjakkal, a Bartók-, Kodály-, Széchenyi-, Liszt-emlékdíjakkal, Kossuth 
Lajos és Széchényi Ferenc emlékszobrával, a Summum Bonum Díjjal, A Színész Díjjal, a 
Bubik-díjjal, s ezek sorában 2009-től a Gubcsi Lajos által adományozott Ex Libris Díjjal;
-20 kötetes albumsorozatunkkal;
   -A Magyar Művészetért Szoborkertjével és az Élőtárlatával, azaz a „Vándorúton” al-
kotásaival;
   -MM-közösségünk egészével, művészek, szponzorok, közéleti emberek e sajátos együt-
tesével.

   Baráti tisztelettel gondolunk arra, hogy a hazájukat a szívükben őrző magyarok mindig 
számíthattak azon kitüntetettek erejére, tőlünk függetlenül vagy velünk együtt, akiknek 
ezennel

EX LIBRIS Díjat nyújtunk át.

E díjat folyamatosan adományozzuk 2009-2038 között, három évtizeden át.

A képen az Ex Libris Díj a 45. gála színpadán a díjazott Hévízgyörk polgármesterével, Bazán Tiborral
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És az Ex Libris Díj Nagymegyeren, A Magyar Művészetért 2019-es felvidéki gáláján
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II. AHOGYAN ŐK LÁTJÁK S MEGÉLIK
-  díjazottaink szavával szólva

Kaiser Ottó, Budapest

A férfi, aki elénk tárja a teremtett világot – Kaiser Ottó fotográfus

   Koponyámban mint kongó dobozban zörgetem emlékeimet. Tegnap és ma fekete-fehér 
pillanatokból, pergamenarcra írt gyűrődések üzenete a Kárpát-medencéből. Lélekkere-
sés minden elszalasztott pillantásban, elmúlni készülő ölelésben és benned, aki elénk 
tárja a teremtett világot.
   A fotográfiát nevezhetjük korunk népművészetének. Régen mindenki dúdolt és tán-
colt, ma mindenki fényképez. Ez nem probléma, hiszen legalább van miből meríteni. 
Gondoljunk csak arra, hogy Bartók és Kodály is hasonlóan gyűjtötte az értékeket. Sze-
rintem nem kell ettől félni, ez is letisztul majd. A fényképezést még csak most kezdi el 
próbálgatni az emberiség – vélekedik Kaiser Ottó, aki a mostani nehéz helyzetben is 
próbálja megőrizni optimizmusát, pozitív életszemléletét. Ez a világlátás a képein is jól 
tükröződik, hiszen még a legszomorúbb pillanatokban is ott bujkál a remény. 

Örök szerelem, Budapest
   Olykor dideregve magamra terítem a várost, mint valami nagytélikabátot, aztán vidá-
man csúszkálva elindulok, hogy menet közben kíváncsian átkutassam zsebeit. Néme-
lyikben találok is ezt-azt. Jobbára persze régi kacatokat, de hát ez a város már csak ilyen, 
ezekért a kacatokért szeretem. Szeretem akkor is, amikor is, amikor ennyire fagyos a 
hangulat, mint például mostanság. Legfeljebb beülök forró vizű fürdőinek egyikébe,
hogy a sűrű párában szabadságról, szárnyalásról álmodozzak.

Fekete-fehér mesék
   Fáradt lelkeket sóhajt a föld, kísértés minden pillanat. Sirályok viszik üzenetét az el-
múlásnak. 
   A felvétel egy hajnali séta eredménye. A képen a Budapesten található Vajdahunyadvár 
látható. A pára az épület előtti tóból száll fel éppen. A felvétel télen készült. A fotográfus 
nem tudhatta előre, hogy hajnalban ilyen sűrű pára bontakozik majd ki, mint amit végül 
sikerült lencsevégre kapnia. Kaiser Ottó nem titkolja, hogy leginkább hajnalban szeret 
fotózni, ahogy fogalmaz: ilyenkor szólítják meg leginkább az épületek, ezt a hangulatot 
kedveli a legjobban. (részlet Döme Barbara írásából a kultúra.hu-n)
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Kaiser Ottó: Vajdahunyad vára, Budapest
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   Kaiser Ottó: Gömör-Szepesi-érchegység
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Ötvös Nagy Ferenc ötvösművész
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   „A Magyar Művészetért Díjrendszer és annak évről-évre megrendezésre kerülő díjátadó 
gálája a mai napig páratlan, s ehhez fogható mecénási szerep nincs!!!

   Alkotói élményeim szoros kapcsolata az örömmel aligha meglepő, ha figyelembe vesz-
szük, hogy mennyi ember veti mohón magát a művészetre, jóllehet semmiképpen sem 
állítható, hogy a művészet elengedhetetlen volna a fennmaradásukhoz.
   Az alkotás által kiváltott örömöt a nemi élet és az étkek által okozott élvezetek fölé he-
lyezem, s nem alá vagy mellé. Ennél fogva gyermekkori élményeim felidézése során már
ezt a sorrendet követtem – habár akkor még csak ösztönösen. Ha azt mondom, hogy a
műveim létrehozása közben a műalkotás élményekkel és élvezetekkel jár, akkor még nem
feltétlenül állítom egyúttal azt is, hogy belső alkotói élményem egyedüli és legfontosabb
összetevője az élvezet.
   Élmény, esztétikai öröm, kielégülés, mára már tudom! Fontos is, nem is. Ennek a
palástolásnak köszönhető, hogy a műalkotásban ugyanúgy, mint az álomban – ahol egye-
dül vagyok – a kultúrában élő emberek befogadók, amit erkölcsileg összeegyeztethetet-
lennek tartanak a lelkiismeretükkel, nem tud(-nak) róla beszélni, titkolják, ezzel szemben 
viszont én az alkotásokban megtehetem. És ettől kezdve közös az élvezet, a kielégülés s 
az öröm!
   Az elfojtott érzelmek egy új és általam megengedett tartalmú tárgyra tolódik el. A mű
létrejötte mind nekem, mind az élvezőjének alkalmat ad olyan indulati feszültségek
feloldására, amelyek – éppen elfojtásuk révén – mérhetetlenül felduzzadtak, és feloldásuk
lehetetlen volt.
   
   „…rend belül és kívül” – ahogy Buda Ferenc költő barátom mondta – számomra ez azt
jelenti, hogy csak így lehet elérni a végcélt! A formákban lakozó élet olykor zúg, lüktet, 
majd szétfeszít belülről, s miután már nem tudom tartani, túlcsordul és lerombol minden
bizonyosságot és felépíti az újat, az igazit. A valódi műalkotásnak éppen az a különleges
értelme, hogy sikerül kiszabadulnia a személyes beszűkülésből és zsákutcából, és
egyetemessé válik; a csak személyesnek mulandóságát és rövidlélegzetű mibenlétét le 
tudja vetni.
   A művészeti szakírói munkásságom eddig megjelent hat kötete is határozottan követi
alkotói eltökéltségemet, hogy az idő sem becsüli meg azt, amit nélküle csinálnak.”
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Bíró Gáspár Erika református lelkész, Szörcs, Székelyföld

   Részlet az általa megfogalmazott Alternatív oktatási programból:
   „Mi hajt, mi késztet belülről, mint „csontjaimban lángoló tűz”, hogy tegyek ezért a 
népért, a közösségért, a gyermekekért, a drága, felbecsülhetetlen értékű örökségünk 
megtartásáért egy olyan közegben és társadalmi-politikai világban, ahol nem könnyű a 
függetlenség és viszonylagos szabadság útján járni?... halálosan szeretem a nemzetemet. 
Az ősöket. Azokat, akire büszkén lehet felnézni. Azokat, akiknek mindennél szentebb 
volt az Eszmény, a haza, a nemzet , az előtte élt nagyok árnya és mennyből letekintő, 
számonkérő tekintete…. Mert amikor megállok a katonáink sírja mellett, a lövészárkok 
fűvel benőtt szélein, akkor csorog a könnyem. Látom a csatát, a halálba menőknek az 
elszántságát és akkor üvölt bennem a hang, hogy mindez nem lehetett hiába. Mert az 
örökséget mindenáron, BÁRMI ÁRON meg kell védeni. A földet, a hagyományt, amit 
ma is kiloptak az egyszerű parasztember életéből is, a hímzéseinket, táncunkat, a szoká-
sokat, népviseletünket, múltunkat, halottjaink emlékhelyeit- megvédeni SZENT köte-
lességünk.
   Nézzük a mindennapi egyszerű élet lépéseit, az apróságokat, amelyből összeáll az 
EGÉSZ.”
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   Az Úz völgyében a temetőben megtartott megemlékező beszédéből részlet
   „Mi valamiért harcolunk, nem valami ellen! Harcolunk nemzetünkért, hitünkért, 
hagyományainkért, földjeinkért. Nem szabad behódolni, meghunyászkodni, hátrálni! 
Ki kell állni minden tenyérnyi földért.... Az Úristen előtt az életünk. Jövőnk az ő kezé-
ben van. Nekünk nincs jogunk feladni, mert tartozunk hőseinknek.  Az Igazság Istene 
kezében tartja népek, nemzetek jövőjét, sorsát. Nekünk Rá kell bíznunk magunkat és 
tennünk kel: az igazság, bátorság és kitartás útján járva! Tisztelet a hősöknek!”
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Szemadám György festőművész, Budapest

Kép és keret

   A kérdés talán furcsa, de engem évtizedek óta foglalkoztat, hogy minek kell keret a képhez?
„Valóság és művészet annyira különnemű két dolog, hogy különböző világ is. S úgy látszik,
részben épp erre is való például a posztamens, s a festmény kerete nemkülönben…” – olvasható a 
Füst Milán előadásait összegyűjtő „Látomás és indulat a művészetben” című kötetben, mely állítás 
a posztamens és a keret szerepére, s ezen keresztül a képzőművészet legfontosabb kérdésére – hogy 
tudniillik: mi a kép? – ad választ.
   De talán kezdjük az elején és tegyük fel újra a kérdést: mi is hát az ember-alkotta kép? A hétköznapi 
itt és most valóságának mechanikus leképezése, lenyomata? A látható világ megmutatására alkalmas 
tükör? Egy másik világra nyíló ablak a falon? Vagy éppen az a „más”, aminek analógiás kapcsolata 
van csupán az úgynevezett „valósággal”?
   Füst Milán azt állítja, hogy az utóbbi állítás figyelembevételével jutunk legközelebb az igazsághoz. 
S valóban! Hisz csak úgy érthető meg az emberiség sokezer éves művészete, ha abból az aspektusból 
vizsgáljuk, hogy az állandóan mozgásban lévő, változékony, tünékeny, szinte már kaotikusnak tűnő 
hétköznapi élet belső rendje és törvényei – úgymond: „játékszabályai” – miként jelennek meg kons-
tans esszenciaként a műben, mely se nem az azonosságra, se nem a tükrözésre, se nem valami másra 
utal, hanem „sűrítménye” mindannak, amit megélünk, s így a minket körülvevő világgal analógiás 
viszonyban áll. E felfogás szerint a kép őstípusa a mandala, amely szemlátomást valóban nem a ha-
sonlóság révén állösszefüggésben a hétköznapi, látható valósággal, hanem – Füst Milánt idézve – „kü-
lönböző világ”. Valahogy úgy különböző, ahogyan a táj látványa és az ugyanezen tájról készült térkép.

Szemadám György: Rubintszemű
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   A valóság és a mű viszonyának sajátosságait legpregnánsabb módon azonban a színházi szituációval 
lehet illusztrálni. A színházzal, ahol a hétköznapi élet nyüzsgése vesz körül bennünket egészen addig, 
amíg a függöny fel nem megy. Ám amikor megnyílik az út a művészet addig elrejtett, másik világába, 
akkor megtörténhet a varázslat, s mintegy kilépve önmagunkból, szemlélői lehetünk egy másik, egy 
örökkévaló, szakrális létezésnek. Annak a másik tér-, és idő-együttesnek, ami tökéletesen különbözik 
attól, amit hétköznapi életünkben tapasztalunk.
   Gondoljuk csak meg! Míg testi valónkban egy–két órát ülünk egy kényelmes, vagy kényelmetlen 
székben, s mellettünk szeretett kedvesünk, vagy éppen egy ellenszenvesen krákogó ember ül, addig a 
színház varázslata révén évtizedeket élhetünk meg, földrészeken száguldhatunk át, és istenek, kirá-
lyok, hősök, vagy éppen szörnyetegek között kalandozhatunk.
   Mindez csupán illúzió? Álomvilág? Nem! Hanem ez az a szituáció, amelyben szükségszerűen föl-
teszi magának az ember a kérdést: vajon nem a mellettünk ülő, ellenszenvesen krákogó ember–e az 
illúzió. Szóval: hogy a kétféle világ kétféle igazsága közül melyik is a valóság?
   Nos, ezért fontos kelléke a színház mágiájának a függöny, ami e két különnemű világ közti
határvonalat húzza meg, s a mágikus átváltozás Janus–arcú kapuja a hétköznapi és a
transzcendens között.
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   Nietzsche a klasszikus görög drámák előtt megjelenő bizarr, nevetséges és kissé félelmetes szatír 
karról ír ilyen értelmezésben. Arról a fél–emberi, fél–állati seregről, amelynek valódi szerepe az volt, 
hogy segítsen a nézőnek kivetkeznie hétköznapi önmagából, s mintegy önkívületben képessé váljon 
befogadni azt az álomvilágot, amelyben akár az istenek víziója is megjelenhet valóságosként. A szatí-
rok gátlástalan, az emberi pszichében új utakat megnyitó csapatának látványa ebben az értelemben az 
ókor szabadtéri körszínházaiban ugyanazt a funkciót látta el, mint az általunk ismert „doboz–színhá-
zak” két térfelét – a nézők hétköznapi és a színészek szakrális terét – elválasztó vörös bársonyfüggöny: 
a két világ közötti kapuét.

Ugyanez a kapu a kép kerete, vagy az a paszpartu, amely a francia passepartout kifejezés régies értel-
mezésében igencsak sokatmondóan utal fentiekre, hisz mindenhová bebocsájtást biztosító igazolvány-
ra, illetve tolvajkulcsra utal. Arra, hogy általa egy másik – némiképp tiltott, de legalábbis titokzatos, 
„másik” – világba hatolhat be az ember. A díszes keret, a széles paszpartu, vagy a szobrot a hétköznapi 
létsíkból kiemelő posztamens valójában azt a határvonalat jelzi, ahol az átváltozás megtörténik, azaz: 
ahol a hétköznapi világ a szakrálissal találkozik. 
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   A keret, a paszpartu, vagy a posztamens tehát egy másik világ határán húzódó, fontos, figyelmezte-
tő határjelzés, amelynek figyelmen kívül hagyása megengedhetetlen. S ne tévesszen meg bennünket 
az sem, hogy a huszadik század művészete sokszor rákérdez erre a határra, vagy egyenesen lerom-
bolja azt! Amikor a kép a hétköznapi részeként jelenik meg (lásd Kispál Szabolcs óriásplakátját, 
mely a mögötte lévő házak megfestett látványával bizonyos látószögből eltűnteti a „képet”!), amikor 
a szobor megtévesztően valóságosnak tűnik (lásd Duane Hanson naturális, életnagyságú, színezett, 
felöltöztetett és valódi tárgyakkal felszerelt szobrait!), és amikor a színházról szinte már azt sem 
lehet tudni, hogy színház–e, vagy véletlenszerű esemény (lásd az utcaszínházak egyes happeningje-
it!). Ezen „határsértő” gesztusok valójában éppen olyan intenzitással kérdeznek ráa kétféle valóság 
mibenlétére és egymáshoz való viszonyára, mint amilyen nyilvánvalómódon jelöli ki a színházi füg-
göny, a kép kerete, a paszpartu vagy a szobor posztamense a kettő közötti határvonalat. Ne feledjük: 
valamiképpen az ateisták is elkötelezett, buzgó hívők, akik hisznek Isten nem-létezésében!
   Talán kimondható: addig, amíg a művészet megkülönböztethető entitásként van jelen az
emberi létezésben, addig a transzcendens részesei vagyunk. Valami ilyesmit szimbolizál
számomra adott esetben egy képkeret.
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Kovács Éva színművész, Szatmárnémeti

Nagyszerű a gondolat, hogy egy ilyen 
közös, virtuális albumban, kizárólag 
a megérdemelt díjak által összekap-
csolt, egymástól távol és mégis azo-
nos értékeket képviselő, alkotó ember 
jelen legyen. 
Megtisztelő volt számomra akkor is 
az elismerés, hogy többezer, munkájá-
ban tehetséges művészből, emberből 
én is megkaphattam ezt az elismerést. 
Boldogan és büszkén viselem, jelzem 
a nevem mellett mindig, ott, ahol erre 
lehetőség van. 
A másokra figyelés, elismerés, a jó és 
értékes emberek tulajdonsága.

   „Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények 
egyre jobbá tesznek, a rossztettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink 
beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal egyre jobbakká 
ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz 
emberré.”
   Böjte Csaba bölcsen foglalja össze, vallom magam is, hogy mi az, ami szerint, ahogyan 
élni kellene, mert akkor békésebb, szerethetőbb lenne a világ. 
Mi művészek, a színpadon a szép szó erejével szórakoztatunk, tanítunk, hirdetjük az 
igazságot hittel, bölcsen, szeretettel, szándékaink igazával, évezredek óta. Mi a lelkünk-
kel, szívünkkel, idegrendszerünkkel dolgozunk. Törekszünk arra, hogy a csoda bűvöleté-
ben a csodára nyitott néző megkapja azt az éltető balzsamot, ami a lelkét, szívét, érzékeit 
ápolja. 
   Érezze azt a megnyugtató, felkavaró, szórakoztató állapotot, amit az élő művészet 
nyújt, mert ezt az élményt semmi sem pótolhatja.
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Varga Miklós rock énekes

   A „Magyar Művészetért Díj”, amit 2011-ben kaptam, kifeje-
zi a díj célját, tartalmát, jelentőségét. A díj elnevezése is olyan 
kifejező, hogy szinte nem is kell indokolni, hogy a kitüntetett a 
kitüntetést miért kapta. Én büszke vagyok a magam mögött ha-
gyott évtizedekre, arra a munkásságra, elkötelezettségre, amiért 
ezt a díjat az adományozó szerint kiérdemeltem. Pedig csak a 
dolgomat végeztem, amit lehet küldetésnek is nevezni. S ha ezért 
kitüntetés „jár”, akkor azt büszkén viselem és hálás vagyok a 
sorsnak, hogy ennek részese lehettem és különös büszkeség tölt 
el, hogy egy olyan névsorban szerepelhetek, amely a magyarság 
színe-javát adja.
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Benkő Imre fotóművész, Budapest

„Ha ráhangolódsz az Útra, áthat az ereje. Tetted természetévé vá-
lik, természeted az Ég természete lesz.”   ( Lao-ce )
„Panoráma fotóesszém, vizuális meditáció közeli és távoli kalan-
dozásaimról. A tiszta fotográfia egy tanulmányút, a világ meg-
értése számomra. A keresett élmények alapján, a korjelenségek 
szubjektív lényegét szeretném képpé fogalmazni.
Az emberi létezés különféle színterein, az élet útjain szemlélőd-
ve, a találkozások mintavételei, egyéni olvasatokat kínáló tér-idő 
metszetek.”

Bővebben ld. HORIZON” panoráma fotóesszé:
https://www.youtube.com/watch?v=oAlOnXk_BDA

Benkő Imre: Hajógyári-sziget, Budapest 2002
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Benkő Imre: Emlékpont. Hódmezővásárhely, 2013
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A Magyar Rádió Gyermekkórusa – Dinyés Soma vezető karnagy 

   „A Magyar Rádió Gyermekkórusának vezetése elkötelezetten törekszik arra, hogy 
a zene semmivel nem pótolható, páratlan nevelő erejével egészséges és magyar gyer-
mekeket neveljen. Ehhez példaképünk Kodály Zoltán és Bartók Béla, akik a magyar 
népzene felfedezésével és közkinccsé tételével számunkra is lehetővé tették, hogy min-
dennapi kenyerünk lehessen az ősi kultúránk, mely a legjobban népdalainkban őrződött 
meg.”
https://youtu.be/SfDLkVU6KMk?t=4227
A fotók A Magyar Művészetért Díjrendszer 45. gáláján készültek, ahol a kórus A Magyar Művészetért 
Díjban részesült zene kat
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Tari István költő, festőművész                      

   A vajdasági, délvidéki magyar és az egyetemes magyar irodalom egyik legmarkánsabb 
jelensége: költői, próza- és esszéírói, publicisztikai, irodalomszervezői, szerkesztői (mond-
hatni: mindenesi vagy egyszemélyi intézményi) munkássága kivételes jelentőségű. Lírai 
beszédmódokat és esztétikai hatásminőségeket, nemzedékeket, irányzatokat, régiókat, in-
tézményteremtő törekvéseket összekötő és átívelő tevékenysége példaértékű. Művészi és 
erkölcsi helytállása nemkülönben: a délszláv háború idején életének veszélyeztetésével 
szegült szembe a magyarság további sorvasztását célzó gyilkos idegen (a magyarokat 
szolgaként feláldozni mindenkor kész) hatalmi diktátumokkal. (A kényszersorozások pa-
rancsait megtagadva és katonaszökevényként bujdosva.) Háború- és erőszakellenes ma-
gatartása verseinek elementáris szuggesztivitását, karakteres tartalmi-formai jellegzetes-
ségeit, poétikai erőteljességét (a harag, a félelem, a gúny, a tiltakozás ezernyi érzelmi 
árnyalatát) egyaránt befolyásolja. (Bertha Zoltán: Tari István József Attila-díjára)
A fotón Tari István elektrografikai sorozatából az Önarckép című alkotás és Szerda Zsófia fotója
A
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Nagy Csaba, a tárogató misszionáriusa, Nyíregyháza
 
   Az idő múlásával egyre jobban el kell hinnem, hogy nincsennek véletlenek még akkor 
sem, ha annak látszanak. A tárogató varázsereje közel 50 éve tart fogságában. Szó sincs
panaszról, hiszen örömmel végzem a rám kiszabott feladatot. Olyan időszakban érkezett 
az üzenet, amikor Csipkerózsika-álmából kellett felébreszteni a tárogatót.
   Az eltelt évtizedekből néhány kiemelés:
   Hangversenyek hosszú sora határon innen és túl, rádió-, tv- és lemezfelvételek. A 
tárogatósok szervezeti és szakmai központjának, a Rákóczi Tárogató Egyesületnek a 
létrehozása és vezetése.
   Országos és világtalálkozók szervezése. A tárogató méltó helyre emelése, a Hungari-
kum cím elnyerése. A fiatal nemzedék – általános és középiskolás korosztály – tárogatós 
zenei élménnyel való ,,megfertőzése’’. A háromezredik iskolai előadáshoz közeledve 
nagy ajándék a sorstól, hogy erőben, egészségben folytathatom ezt a missziós munkát.
   Elnyert elismerő címek:
Bartók Béla-emlékdíj
Rákóczi Tárogató Egyesület 
Gubcsi Lajos Ex Libris Díja
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Pászka Lehel lovasíjász

   Erdélyi lovasíjászként és kétszeres világrekorderként, megtiszteltetés, hogy én kép-
viselhetem a szülővárosomat, Sepsiszentgyörgyöt. A mellékelt fényképek arról tanús-
kodnak, hogy milyen tökéletes összhangot és elválaszthatatlan kapcsolatot alakítottam 
ki hosszú évek folyamán a lovaimmal. Egyensúly, összhang, bizalom és rengeteg mun-
ka árán, életre szóló társakra leltem a lovakban. Munkásságom 2008-ra nyúlik vissza, 
amikor megalakítottam a Sagittis Siculorum Lovasíjász Egyesületet, amelyen keresztül 
számtalan lovasíjász bemutatót és képzést tarthattam az évek során.
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Kaláka együttes. Budapest

   Az 1969-ben alakult Kaláka együttes így a 50+-os korban büszkén viseli a Magyar 
Művészetért Díj kitüntetettje címet. Munkásságunk számokban,  tízezernél több kon-
cert, a jóval több, mint ezer énekelt vers több. mint 300 költőtől, turnék , negyvenegy-
néhány országban, kétszer Kossuth-díj, Magyar Örökség Díj, Prima Primissima kitün-
tetés... Ötven éve turnézó zenekar vagyunk. 1981-ben volt az első, 24 koncertes erdélyi 
turnénk, talán ott fogalmazódott meg először bennünk, lévén budapestiek, akik itt jártak 
iskolába, hogy csak egy magyarság van, nincs ők és mi, csak MI vagyunk, ahogy a 
számunkra nagyon fontos költő Kányádi Sándor írta „Szabófalvától San Francisco-ig”. 
Persze ez mára a fiatalabb nemzedéknek evidens, és talán elődeinknek is ez volt, ne-
künk ezt meg kellett élni. És meg is éljük, hisz rendszeresen járunk a szomszédos or-
szágokba és a diaszpóra magyar közösségekhez is énekelni. Több költő verseiből önálló 
lemezt jelentettünk meg, köztük a Hangzó Helikon sorozat CD mellékletes köteteit: 
Arany János, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, József Attila, Szabó Lőrinc, Tamkó 
Sirató Károly, Weöres Sándor, és ezekből előadásokat is tartunk. Mostanában sokszor 
azt a címet adjuk koncertünknek, a benne elhangzó Kiss Anna vers nyomán: Csak az 
egészség meglegyen.
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Gubás Gabi színművésznő, Budapest

Nagyon megtisztelő, hogy részese lehettem A 
magyar Művészetért Bubik István-díj-nak 2009-
ben. Magyarság-identitás, a művészet hitvallás, 
mind a kettő fontos, mert elárulja, kik vagyunk, 
honnan jövünk, hova tartunk. Ha a művészet 
nyelvén tudunk szólni az emberekhez és tudunk 
kapaszkodót nyújtani ezekben a nehéz időkben, 
megkérdőjelezhetetlen a munkásságunk. Ha 
díj formában elismerést kapunk vagy kaptunk, 
megtisztelő s még nagyobb alázatra sarkall, se-
gíti azt az utat, amit választottunk, biztosít min-
ket, hogy jó helyen vagyunk. Köszönöm az elis-
merést, és gratulálok a jubileumi évfordulóhoz! 

Sisi császárnő szerepe
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Polcz Alaine írónő darabjából készült műsorában a Teljes lényeddel című magán estjé-
ből.

Angéle Ribadier szerepe 
az Álmomban megcsaltál a Thália 
Színházban Csöre Gáborral. 
Szerző  Feydeau-Hennequin
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Ulman István fafaragóművész, Várhosszúrét

   A nyelvhatár ritkuló magyar közös-
ségében él, látótávolságra Kraszna-
horkától, gyönyörűséges hegyvidéken 
ingázva Rozsnyó és Várhosszúrét kö-
zött, a történelmi Gömör vármegyében. 
Édesapját a világháború sodorta, s csak 
szökve jöhetett haza szülőföldjére, mert 
a felvidéki magyar hadifoglyot nem en-
gedték volna be Csehszlovákiába, így a 
fogságból hazatérve szélnek eresztették 
őket Debrecenben. E sors meghatároz-
ta Ulman István magatartását.

A rozsnyói járásban a rendszerváltás után elsőként állíttatott em-
lékművet az ott elesett magyar katonáknak. Az öt-hat méteres 
kopjafákat maga faragta, ahogyan az Aradi Tizenhármak egyet-
len felvidéki emlékművét is. Kós Károly hagyományait folytatva 
építi házát, vendégházát, műhelyét, a közösségi faluházat a Cser-
mosnya patak partján. A magyar emlékművek lerombolásának
fenyegetettsége idején éjjel-nappali őrjáratot szervezett a honfog-
lalás legfontosabb felvidéki emlékműve körül. Fafaragói életmű-
vében figurális faragásai iskolát teremtettek e tájon. Hatása jól 
mérhető a felvidéki magyarság körében. Faragott alkotásai állnak 
többek között: Várhosszúrét, Hárskút, Krasznahorkaváralja, Ber-
zéte, Kőrös, Csucsom, Hosszúszó, Szalóc, Jablonca, Gömörhor-
ka, Tornalja, Bátka, Rakottyás, Jólész, Magyarországon Ibrány, 
Felsőnyárad, Ragály, Zubogy, Imola. Krasznahorkán a honfogla-
lási emlékművet 3 hónapon keresztül, éjjel-nappal barátaikkal és 
a környék lakosságával védték a mečiarizmus politikai gépeze-
tével szemben – laudáció A Magyar Művészetért Díj átadásakor 
2000-ben. 

A fotókon Pál István, a nagy dudás, és Atilla pajzsa, az alkotó 
szavaival: 

„Dicsőséges múltunkba kapaszkodva faragtam meg az Attila paj-
zsot. Remélve, hogy összekarolva sok gömöri palóc elfér majd 
mögötte (ha csak gondolatban is). Jó szívvel Gömörország keleti 
csücskéből, Várhosszúrétről.”
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Lajkó Félix hegedűművész, Topolya

Lajkó Félix (Topolya, 1974-) hegedűművész, zeneszerző
A műfaji korlátok közé nem beszorítható délvidéki hegedűvirtuóz tradicionális népzenét, 
klasszikus zenét, dzsesszt, bluest játszik. Koncertjein sűrűn meglepi a közönséget olyan 
önfeledt improvizációkkal, amikor a hallgató a zene olyan mélységeibe jut el vele együtt, 
ahova csak ritkán tévedhet. Citera és zongora játéka ugyancsak figyelemre méltó. 
Az Aranykönyvből Gubcsi Anikó interjúja 2000-ben:
LAJKÓ FÉLIX Állandóan szerelmes vagyok
- A zenédet miből merítetted, honnan jön? – Talán valamiféle népzenéknek a keveréke és 
mindenféle dolgoknak a keveréke, de inkább az ebből kialakuló érzések és hangulatok. 
Csak elkezdek játszani és játszok. Ha zenekarral hegedülök, akkor követni kell azt, amit 
megbeszéltünk, de egyedül teljesen szabad a muzsika, akkor az érzéseim vezetnek. És 
ez a zene mindig gazdagodik attól, amit felszívok magamban… A cigányzenéből még 
lehet meríteni, mert ez az egyetlen élő dolog. A koncerteknek van egy folyamata. Talán 
az első pár koncertem volt a legjobb, mert akkor bennem volt, hogy valami nagyon jót 
kell csinálnom... Hogy miért csukom be mindig játék közben a szememet? Talán, hogy 
rákoncentráljak, beleéljem magam. Az emberek nem mindig tudják szavakkal megérteni 
egymást. Én sem tudok jól beszélni. Inkább hegedülök. Szívesen muzsikálok bárkinek, 
aki meghallgatja. 
– Mit szeretsz igazán ezen a világon? 
– Mindent… még a halált is, mert megbékéltem vele. Olyan életben vagyok, ami nem 
egyszerű és sok dolgot kipróbáltam már, amik behozzák a halálérzést. Sok kis halál. Azt 
sem bírom, amikor nem hagynak békén olyan dolgokkal, mint a pénz. Az nem érdekel 
engem, az nem fontos, nem függhet tőle az ember. Az élet érdekel. Egy elképzelés sze-
rint a Mennyországban nem kell a pénzzel foglalkozni. De miért nem találnak ki valami 
mást? Mert, ha úgy lenne, akkor itt is van Mennyország. – Folyamatosan égeted magad. 
Honnan veszed az energiát? 
– Nem hiszem, hogy az embernek van saját energiája. Van egy kapcsolata a világgal, 
és azt vagy meg tudja tartani vagy szétesik. Van valami hitem, de nem olyan konkrét, 
mint Jézus, vagy Buddha. Hiszek a jóban. Van egy alapjóság a világban. Ebbe belefér a 
zenélés, mert csak úgy tudom csinálni, ha jót akarok vele. Vannak olyan dolgok, amiket 
érdemes megőrizni, ami csak itt létezik a Földön. Ilyen a szextől kezdve a viharig sok 
minden, a nyár, ősz, tél, tavasz. Vagy ilyen a zene, ami nekem hitet jelent és szerelmet. 
Nem a kitalált hangzás a fontos, hanem a szellem benne. Ez a hit visz előre engem. Ré-
gebben még el akartam érni valamit a zenével. Már nem. Persze, ha le lehetne vele győzni 
a gravitációt, az klassz lenne. Azért így is boldog vagyok. Igaz, a boldogság fenntartása 
is egyfajta agymunka: ami nem odavaló, azzal nem foglalkozom. 
– Azt mondják, hogy hegedűvel kelsz, hegedűvel fekszel. Marad még érzelmed például 
szerelemre, vagy mindened a zenélésnek adod? 
– Megtörténhet, hogy hegedűvel fekszem, de szeretem a hölgyeket nagyon. Tudok bor-
zasztóan szerelmes lenni, de lazán szórakozni is. Az betegség, ha valakinek pont a szere-
lemre vagy a barátaira nem marad energiája. Én állandóan szerelmes vagyok. Van olyan 
is, hogy nem konkrétan valakibe, de mégis úgy érzem magam. 
– Mi az a három dolog az életedben, amiről legnehezebben mondanál le? 
– A szex, a napfény és a zene. (Gubcsi Anikó)
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Mónus József Fehér Farkas távolsági íjász, Hajdúnánás:

   „Minden békével a szívében élő embernek kívánok áldott karácsonyi ünnepeket!
Tudjátok, a leggazdagabb emberek vagyunk, akik szeretnek szeretni, boldogságot adni!
A szereteted szétoszthatod sokfelé! A szeretetből bármennyit átadsz, legalább annyi ma-
rad a lelkedben még!
Én most szeretnék kedves barátaim ebből a szeretetből átadni nektek!
Mi magyarnak születtünk!
Mi szabad embereknek születtünk!
Lobogjon hát az idők végezetéig büszkén a magyar zászló és a székely zászló!
Mutassuk meg a világnak a mi boldogságunkat, önfeledten e csodálatos ünnepen is! 
Ha harcolsz az utolsó nyílvesszőig, akkor ne foglalkozz mással, csak tedd a dolgodat, a 
hited szerint!
Ha élsz, ha boldog akarsz lenni, ne engedd, hogy megmondja bárki, mi Neked a boldog-
ság!
Őseink 24-én ünnepelték a fény születését, a fény ünnepét.
Az emberek képesek világra hozni a fényt saját lelkükben is!
Ezt tették Atilla gyermekei, Árpád harcosai, és mi is.
Legyen már végleg béke a földön! A mi Őseink ezért harcoltak!
   Ezen a megkülönböztetett napon is kívánom, hogy legyen boldogság az emberek szí-
vében.
Akarjunk élni a nap csodálatos fényével, akarjunk szeretni, akarjunk boldogok lenni!
   A magyar ember számára kívánom, népünknek legyen holnap is ereje a zászlónk őrzé-
sére. 
Legyen hitünk megvédeni a múlt harcosainak küldetését.
Legyen erőnk megvédeni történelmi földjeinken is mindent, ami magyar!
Akarjunk akkor is bátrak lenni, amikor jogainkat meg kell védeni.
Akarjunk minden betolakodót, minden népünk ellen tevőt kellően visszatartani.
Akarjunk, bármerre is él magyar, ha módunk van, segíteni azt.
A magyarságért egy boldog mosollyal is lehet tenni!
A magyarság jövőjéért ma és holnap is tenni kell!
Tennünk kell!
Félre kell dobni az önzőségeket, a kicsinyességeket!
Egymás mellé kell állni, ahogyan 907-ben Árpádék tették Pozsony alatt is!
Nem kell másra várni, hanem magunknak kell az úton elől menni!
Mert a zászlónknak lobogni kell!
Egy nép vagyunk a sok közül, de ez a nép mi magunk vagyunk!
Ez a nép a miénk, akinek szent a piros-fehér-zöld zászló!
Amíg ember él a földön!
Erre kell vigyáznunk!
   Mi a magunk módján, világversenyeken győztünk le eddig mindenkit a világon, ha kell 
szétszakadva attól a rengeteg munkától, amit nem is tudnék kellően érzékeltetni!
Boldogan tettük!
Boldog, áldott ünnepeket kíván Nektek a Farkasok csapata! 
   Ani, Kiara, Laci és a Farkas! - Ezek vagyunk mi, akik Tőletek egész évben elképesztő 
szeretetet, lelket kaptunk, hitet kaptunk!
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Mónus József A Magyar Művészetért 45. gáláján Árpád fejedelem-díjával
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A Magyar Művészetért Díjrendszer Árpád fejedelem-díját 2007-ban alapítottuk - konfe-
rál a műsort vezető 
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Aknay János festőművész, Szentendre
    „Festészetem lényegi elemének tekintem a színt. A szín az élet, ahogyan Goethe is 
mondotta, a színek eredője a fény. Ezért alkalmasak arra, hogy velük a látható valósá-
gon túlra mutassak.” - Aknay János, a Nemzet Művésze

FestőAngyal című alkotása a Vándorúton - A Magyar Művészetért Élőtárlatának állan-
dó kiállítási remeke
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Beke Ernő Kézdivásárhely
   2017. július 8. számomra nagyon szép napként maradt meg kedves emlékeim között. 
E szombati napon 17 órakor a kézdivásárhelyi Művelődési Ház dísztermében került sor 
A Magyar Művészetért Díjrendszer XXXVIII., Székelyföldön tartott gálájára. és az azt 
követő álló fogadásra. Gubcsi Lajos Magyarországon élő író, a díjak alapító elnöke adott 
át 14 Ex Libris Díjat és egy Árpád fejedelem díjat, utóbbit Pászka Lehel lovasíjásznak. 
Köztük voltunk mi is, a Kézdivásárhelyi Gyűjtemények Háza, amely 2010. aug. 29-én 
kezdte el működését, azóta is napról napra gyarapítva gyűjteményes darabjait, meg bő-
vítve kiállító termeit. A kedves látogatót múzeumunk főbejáratanál azóta is az ott elhe-
lyezett Ex Libris díj fogadja a berámázott falra akasztott laudáció kíséretébe, amely a 
Gyűjtemények Házának eddigi tevékenységét, munkásságát, eredményeinek méltó elis-
merését fémjelzi.
. Az elmúlt 11 év alatt 49 országból több mint 43.000 látogatója volt a Gyűjtemények 
Házának, több mint 50.000 darabos gyűjteményével a 11 teremben, ahol a belépti díj, 
tárlatvezetés, fényképezés, filmezés díjtalan, sokak hitetlenkedésére, de nagy örömére. 
A legérdekesebb terem a Vasterem, ahol a székely huncutsággal kiállított lakatok, zá-
rak, kulcsok vannak bemutatva, az I és II. Világháborús emlékek szomszédságában. Az 
1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc terme tiszteletet parancsol a korabeli 
emlékek révén, itt egy órás történelmi óra vár az érdeklődőkre, akik sok mindenről hom-
lokegyenes más tájékoztatást kapnak a tanult, tudott, vagy vélt történelmi eseményekről.
A Vaskapu nevű kiállítási darab a múzeumban



61

Zorkóczy Zenóbia színművész, Székelyudvarhely

Színész vagyok, mert ez a szakma az, 
mely által a legnemesebben, a legtapin-
tatosabban, a legbehatóbban, a legmeste-
ribben, a legsérülésmentesebben tudom 
gyógyítani az embereket.
Leginkább a gyermekekre fókuszálok, 
mert ők a jövő, és az alapozás életbevá-
góan fontos.
Meg kell tanítani nekik a jóleső nevetést, 
a humor létfontosságú voltát, az együtt-
érzést, a figyelmet és fegyelmet, a krea-
tivitáshoz való bátorságot, az együttmű-
ködés szépségét,  hasznosságát.

Előadásaim mind ezeket a célokat szolgálják és a művészet eszkö-
zeivel kívánom mindezt elérni.
Iskoláról iskolára járok, faluról falura, évi 100-200 előadást, foglal-
kozást tartottam az elmúlt 25 évben.
Ahol többször is megfordultam, ott már tudják a gyermekek, hogy 
a közös játék, az együttműködés feltétele, hogy figyeljünk egymás-
ra és csak akkor szóljunk bele a játék menetébe, mikor van egy jó 
ötlet és van rá lehetőség. Rend nélkül még a humor sem működik! 
A poénnak is szabályai vannak és a jófajta szórakozást is fel kell 
építeni. A gyermekek szeretik játszani az előadásaimból kiemelt je-
leneteimet, sokszor látom, hogy szünetben úgymond folytatják az 
előadást. Átveszik a gesztusrendszeremet, ami gazdagítja a kifeje-
zésmódjukat és rávezetni őket, hogy a gesztus használata izgalmas 
és nagyon is emberi.
Előadásaim hatására a gyermekek elkérik tőlem az általam mondott 
versek szerzőinek nevét és a versek címeit.
Ez az én módszerem, így tanítom én a gyermekeket.
Az általam felkínált gyógyszer neve pedig: a kacagás.
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Herczku Ági népdalénekes és a Banda

a képen balról jobbra: Molnár Péter, Fekete Márton, Pálházi Bence, H.Á., Nikola 
Parov, Herédi Zsombor, Hegedűs Máté (a portré Bácsi Róbert László, a banda Urbán 
Ádám fotója)
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Tankó Fülöp „Gyugyu” mesemondó, Gyimes Farkasok pataka

Soha nem szabadna elfelejtenünk 
magyar eposzunk ismeretlen szelle-
meit, szerény hőseit, egyébként pe-
dig veretes oszlopait, utánozhatatlan 
forrásait. 2014-ben nyújtottam át az 
Ex Libris Díjamat a Kárpátok gyi-
mesi zugában, Kosteleken.

   Részletek a méltatásából:
Tankó Fülöp Gyugyu 1946. novem-
ber 15-én született egy szegény sor-
sú gyimesi csángó család kisebbik 
fiúgyermekeként a Gyimesfelsőlok-
hoz tartozó Farkasok patakán. Egész 
életében a családi portán, gazdálko-
dással foglalkozott. Noha életvidám, 
társasági ember, nem nősült meg. 
1996-tól a gyimesi folklórgyűjtések 
egyik „kulcsadatközlője”.

   Kiváló énekes és fafaragó. Az általa elmondott történetekből, melyek zömét mondák 
alkotják, 2008-ban önálló kötet is megjelent. Mesemondói stílusának sajátossága a még 
a gyimesi tájnyelvben is rendkívül archaikus nyelvezet, repertoárjának jelentős része is 
olyan folklór reliktum, amely már csakis az ő tudásanyagából került felszínre.
Mint mesemondó 2007-ben részesült a Népművészet Mestere kitüntetésben – írta róla     
Magyar Zoltán, a kiváló etnográfus, ajánlással folytatva:
    „Kedves Lajos! Még egy Ex Libris Díj a Gyimesekbe!
Ha lesz majd ilyen székelyföldi gála, szeretnék figyelmedbe ajánlani egy másik gyimesit 
is, aki szintén egy szerény, ám rendkívül kiváló ember. Tankó Fülöp Gyugyu Gyimes-
ben, Farkasok patakán lakik, s néhány éve, mint mesemondó, a Népművészet Mestere 
cím birtokosa. Én terjesztettem fel az állami kitüntetésre, ha jól emlékszem, 2007 tá-
ján. Az ő portréja szerepel a 2003-as A csángók mondavilága c. kötetem borítóján (és 
benne persze történetei is), de aztán csak róla is csináltam egy kötetet, afféle néprajzi 
egyéniség-monográfiát: Így beszélték Farkasok patakán. Tankó Fülöp Gyugyu történe-
tei címen. Folklórgyűjtői pályafutásom egyik legrokonszenvesebb alakja ő. Bár nem 
klasszikus mesemondó, gazdag repertoárú, kivételesen egyéni hangú történetmondó, de 
fafaragóként is jeleskedik. Javaslom, fontold meg az ő kitüntetését is Ex Libris Díjjal.
Fotó Tankó Fülöp „Gyugyu” Gyimes, Széphavas, 2007 nyara, fotó Magyar Zoltán
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Györfi Sándor szobrász, Karcag - a szerző szerint a nemzet jelentőségének Szobrásza

Munka közben - Darumadár a Hortobágyra
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Tar Károly író, költő, újságíró, Kolozsvár, Stockholm

   Egy teljes kárpát-medencei világsorsot jelképez, tükröz 
az ő magán- és alkotó élete, sorsa, pályafutása Kolozsvár és 
Stockholm között, ma már 88. évében. A magyar szellem 
közszervezője és termékeny író, költő, újságíró, szerkesztő, 
jelenleg is a svédországi Ághegy folyóirat főszerkesztője. 
2022. 06. 07-én, éppen a születésnapomon írta e sorokat az 
album számára – aligha kaphattam ennél szebb ajándékot: 
   „Gubcsi Lajos kitartása, figyelme mindazok iránt, akik 
a magyar összetartást munkájukkal ösztönzik és akiket a 
hivatalok észre sem vesznek, hiszen többnyire a társadalom 
széles rétegeit magában foglaló alagsorban élnek - bámu-
latos! Olyan orvos, akire vigyáznunk kell, kitüntetettjei 
virtuális vállra emeléssel, szeretettel gondolnak reá. Isten 
tartsa meg nekünk egészségben és töretlen adakozó kedvé-
ben, hogy tovább gyarapíthassa bensőséges ünnepeinket!.”

Tar Károlyról a tények nyelvén: 
Novellával, karcolatokkal az Igazság és a kolozsvári Utunk irodalmi lapban indult az írói pályán, 
majd az 1960-as évek végétől jelentek meg regényei, novellái, versei, közhasznú könyvei. írói álne-
vei: Transsylvanicus, Dombi Károly, Koppány Zsolt, Ligeti Pál
Kolozsváron született, 1952-ben ott is érettségizett. 1958 és 1968 között az Igazság című lap mun-
katársa volt. 1968–tól 1970-ig az utolsó magyar nemzetiségi közművelődési felügyelőként műkö-
dött Kolozs megyében. 1970 után az Ifjúmunkás nevelési rovatának vezetője, publicistája, riportere, 
közben a bukaresti főiskolán sajtóvezetői képesítést nyert. Az ifjúsági lap Matinéinak újraindítója, az 
Ifjúmunkás Zsebszínház egyik alapítója. 1987-ben a Napsugár gyermekirodalmi és a Haza Sólymai 
gyermeklap főszerkesztője. Lánya Svédországba menekülésekor leváltották, Hat hónapig az Előre 
újságírója volt. 1989-ben betegnyugdíjba kényszerítették.
1990-ben a Kolozs megyei RMDSZ szervezőbizottságának vezetője volt, a Szabadság napilap egyik 
alapítója, külső munkatársaként dolgozott, megszűnéséig a Szabad Európa Rádió tudósítójaként 
tevékenykedett. 1991-ben az Erdélyi Szépmíves Céh újraalakításának egyik önkéntes szervezője és 
törvényes beiktatójaként működött közre, tudósította a Magyar Nemzetet, alapítószerkesztője volt az 
Erdélyi Kiskönyvtárnak, 1993-tól pedig főmunkatársként dolgozott az Erdélyi Naplónál, 1994 végétől 
az Erdélyi Szépmíves Céh intézője volt. 1995 végén, fia, szülei és felesége halála után, svéd–magyar 
unokái nevelésére Svédországba ment, 1997-től megszűnéséig, a Svédországi Magyarok Országos 
Szövetsége Anyanyelvünk Alapítványának kurátora, könyvsorozatának elindítója (Vallomások az 
anyanyelvről, Glória Kiadó, 1999, Kolozsvár; Svédországi magyarító szószedet, Debrecen, 2004) 
volt.
1998-tól a Lundi Lap alapítószerkesztője, a Lundi Lap Társaság alapítója, 1999-ben a kolozsvári 
Krónika tudósítója, a Magyar Liget, a dél-svédországi magyarok családi lapja és az Ághegy című 
skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam alapítója és szerkesztője, 2002-től a lundi rádió 
magyar adásának alapítószerkesztője, a Lundi Magyar Kulturfórum titkára, 2005-től a bevándorlók 
svéd nyelvű lapjának az Övergränser főszerkesztője, az Ághegy-Liget Baráti Társaság tiszteletbeli 
elnöke, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának választmányi tagja.
Tagja a Román, a Magyar és a Svéd Írószövetségnek valamint az Erdélyi Magyar Írók Ligájának. 
1987-ben a Korunk folyóirat szociográfiai pályázatán három dolgozatát díjazták, 2002-ben, a Magyar 
Írószövetség irodalmi pályázatán különdíjat, 2006-ban, a Várad folyóirat Horváth Imre pályázatán 
különdíjat, 2006-ban az Irodalmi Jelen regénypályázatán Szerenád dobra, cintányérra és egyéb ütő-
hangszerekre című munkájáért különdíjat kapott. A magyar művelődésben végzett munkájáért 2003-
ban a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki. 2013-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetést és MÚOSZ Arany Toll díját vehetett át. (Wikipédia)
S külön is figyeljünk a tőle származó, fontos felismerést tartalmazó ismert idézetre: „A megvesztegetés 
olykor járvánnyá fajul.”
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Hegedűs Endre zongoraművész, Budapest
Kedves Lajos!

  Meghatottan és nagy-nagy 
örömmel olvastam ezt a levele-
det a 45. gála kapcsán az eddigi, 
35 éves díjazásról - szívből gra-
tulálok az évtizedeken keresztül 
átívelő áldozatos munkáidhoz, 
írói-szépírói termékenységed-
hez és magyar-mentő lángoló 
lelkesedésedhez!
  Adjon az Úristen továbbra is 
sok erőt ehhez az elhivatottsá-
godhoz! Büszke vagyok arra, 
hogy én is díjazottaid között le-
hetek...
A Jóisten napsugaras áldását ké-
rem Rád és Tieidre minden na-
potokon! Sok szeretettel gondo-
lok Rád: Endre   S magamról is, ezt kérted:

   Zongoraművész vagyok, immár több, mint 30 éve. Ifjúi éveim kezdetétől Liszt Ferenc 
volt az ideálom, a Mester, akit azóta is csodálattal igyekszek követni rendkívüli műveinek 
életre keltésével. Koncertjeim műsorán tartva darabjait ismét és ismét találkozom azzal a 
semmilyen más szerzővel össze nem téveszthető rajongással, ahogyan ő ontotta magából 
a nem csak technikai gazdagsággal, de lelki tartalommal is oly bőven megáldott műveit. 
A felületes hallgatónak könnyen alakul ki a véleménye Lisztről: magamutogató, zajos és 
tolakodó időnként. Valóban, a liszti varázs hozzá illő megjelenítéséhez nem elég a merő 
bravúr, nem válnak be mindig a más szerzők előadásánál jól szolgáló trükkök. Meggyő-
ződésem, hogy Liszt valódi „zene-szerző” volt: nemcsak kigondolta-összerakta, sokkal 
inkább megsejtette, belső hallásával felfedezte a már készet! A tökéletes üzenet vissz-
hangzott lelkében, s tudta, hogy e mennyei hangokat az adja, Aki nagyobb nála. Liszt 
művei egy-két ütem elhangzása után teljes bizonyossággal felismerhetők, s bár egyszerre 
vallom, hogy a stílus maga az ember - mégis kell, hogy a Liszt-oeuvre hűséges előadására 
vállalkozó zongorista tisztában legyen a látható-hallható világon túlmutató jelekkel. Hit 
nélkül nem lehet e zseni műveit a maguk pazarló pompájában és lelki mélységeiben-ma-
gasságaiban előadni! Könnyű a hibába esni, hogy a technikai nehézségek, és a zongora 
legyőzésével, az anyag harcát megvívva kész az alkotás, jön a siker. Állítom teljes bizo-
nyossággal: Liszt alkotói zsenijében mindenkor ott a feltekintés: a lélek felemelése, az 
önátadás ahhoz, akitől mindezt kapta. S adja tovább pazarló-tobzódó örömmel, hangok, 
futam- és akkordzuhatagok garmadával, úgy, ahogyan a Természet is teszi szemünk lát-
tára, öntudatlanul dicsérve Alkotóját. Ez az én ars poeticám is.
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Magyar Zoltán etnográfus, Kiskőrös

   „Azzal, hogy életpályám fő felada-
tául - akár még a szépirodalmi ter-
vek kárára is - a szájhagyományozott 
folklórhagyományok megörökítését 
tűztem ki célul magam elé, hivatás-
sá vált munkámat ama meggyőződés 
jegyében teszem, hogy ezáltal valami 
olyan maradandó dolog jön létre, il-
letve marad fenn, amely nélkülem, az 
én hathatós közreműködésem nélkül 
számos esetben valószínűleg örökre 
elenyészne. Ez az értékmentés talán a 
legfőbb visszaigazolása annak, hogy 
az életemnek volt és van értelme.”

   Magyar Zoltán 1967-ben született Kiskőrösön. Tanulmányait az érettségiig a szü-
lővárosában végezte, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója 
volt 1987-1993 között, történelem-néprajz-irodalom szakon. Fél évig a kolozsvári Ba-
bes-Bolyai Egyetemen volt vendéghallgató. Az egyetem elvégzését követően a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetemen az Egyetemi Könyvtárban, majd Budapestre 
költözve a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott. 1997 óta, immár huszonöt eszten-
deje a volt akadémiai kutatóintézet, a Néprajztudományi Intézet tudományos főmunka-
társa. Alma materében 2000-ben doktorált folklorisztikából, Halhatatlan és visszatérő 
hősök címmel. Jelenlegi lakóhelyen, a Dunakanyar szívének számító Nagymaroson az 
ezredforduló óta él.
   Az irodalmárként induló, két önálló verseskötetet is jegyző Magyar Zoltán érdek-
lődése a magyar szentkultusz, kivált a Szent László-hagyományok kutatása kapcsán 
fordult intenzívebben is a népköltészet felé. Az 1990-es évek közepétől élethivatá-
sává vált a magyar nyelvterület szövegfolklorisztikai szempontból részben vagy alig 
ismert néprajzi tájegységein végzett népköltészeti gyűjtés, mely gyűjtőutak alkalmával 
több tízezer folklórszöveget sikerült megörökítenie, megmentve azokat a feledéstől. 
Mondagyűjtő útjai során számos kiemelkedő tudású népi mesemondóra is sikerült még 
rátalálnia, akiknek tudását, népköltészeti repertoárját táji mondagyűjteményeihez ha-
sonlóan egyéniség-monográfiák őrzik. Az utóbbi években napvilágot látott két fontos 
könyvsorozata a magyar népi történelmi emlékezet lexikonszerű kézikönyve, a 12 kö-
tetes A magyar történeti mondák katalógusa, valamint az erdélyi hiedelemvilág na-
rratív hagyományait hasonlóképpen enciklopédikus igénnyel összefoglaló, 4 kötetes 
Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus. Több rangos folklorisztikai könyvsorozat, 
köztük a már huszadik köteténél járó Magyar Népköltészet Tára alapító szerkesztője.
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Tokay Rozális, posztumusz Ex Libris-díjas, Kolozsvár

„Végső búcsú Tokay Csöpitől
Gyászoló Család! Végtisztességet tevő Magyar 
Közösség! A világ magyarságát képviselni hi-
vatott Magyarok Világszövetsége meg¬rendül-
ten búcsúzik kiemelkedő tisztségviselőjétől, 
Tokay Rozáliá¬tól, mindnyájunk Csöpijétől, 
aki a kolozsvári Magyar Mozgássé¬rültek Tár-
sulatának megalapí¬tásával, a Szent Kamill 
Otthon és az Árpád-házi Szent Erzsébet Ott-
hon felépítésével, Bolyai Já¬nostól kölcsön-
zött idézettel szólva „a semmiből egy új, más 
világot teremtett.”

   Búcsúzunk a Magyarok Világszövetsége Védnöki Testületünk idén megválasztott tag-
jától, az MVSZ Elnökségének tizenhat éven keresztül volt tagjától, búcsúzunk a Ma-
gyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsának tiszteletbeli elnökétől, korábbi el-
nökétől. Tokay Csöpi nem csak az öregek és a leányanyák pártfogója volt. Szerteágazó 
támogatásából jutott más erdélyi szervezeteknek, jutott más Kárpát-medencei országok 
magyar közösségeinek, és jutott belőle még a vesszőfutásra kényszerített Magyarok Vi-
lágszövetségének is. Amikor megkérdezték Tokay Csöpit, hogy miért vállalta ezt az em-
berfeletti küzdelmet, így válaszolt: „Talán azért, mert a sérült ember is a magyar nemzet 
láncszeme…” Itt, most a Házsongárdi temetőben a MAGYAR NEMZET búcsúzik Tő-
led, Tokay Csöpi, és köszöni életedet, szolgálatodat! Nyugodj békében, és az Örök Vi-
lágosság fényeskedjék Neked!” - Budapest-Kolozsvár, 2020. december 2-án Patrubány 
Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke.
   „Tokay Rozália-Csöpi kislányként, bérmálása alkalmával Márton Áron püspöknek 
arra a kérdésére, hogy mit szeretne leginkább tenni az életben, azt felelte, hogy egy 
templomot szeretne építeni. Álmát végül is beteljesítette! Sokaknak volt szerencsénk 
abban a templomban szentmisét hallgatni. Hitéhez és nemzetéhez való ragaszkodását 
olyan meggyőződéssel, szuggesztív erővel képviselte és követte, melyhez hasonlót nem 
találok a mai erdélyi magyar közélet berkeiben. Nem csak a román hatóságok sovi-
niszta indíttatású rosszindulatú zaklatásainak volt kitéve, de a magyar és magyarországi 
politikai szereplők közömbösségnek álcázott gyávaságával, megalkuvó magatartásával 
is szembe kellett néznie. Csöpi gyenge nő létére állta a sarat! Jottányit sem engedett 
elveiből! Nem töröltette az általa alapított egyesület nevéből a Magyar jelzőt, hisz tud-
ta, amennyiben ezt megtenné, magát az alapítási célt adná fel. „Nem lehet vélt, vagy 
akár valós anyagi érdekekért elvi célokat felad¬ni!” - Tokay Rozália megtette azt, amit 
egyetlen erdélyi magyar politikai szervezet sem vállalt fel; nem engedett sem a román 
soviniszta, minden magyar értéket és kezdeményezést felfalni akaró hatalomnak, sem a 
„jóindulatú” rábeszélésnek, hanem cselekedett! Egyesületet alapított, vállalkozást indí-
tott, majd építkezni kezdett, támogatókat, szövetségeseket keresett, és talált. Felépítette 
a Szent Kamill Öregotthont, benne a megígért templommal, majd az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Leányotthont, és ezek kertjé¬ben egy Erdély-szerte egyedi magyar törté¬nelmi 
szoborparkot. A MŰ befejeztetett és működik! - Borsos Géza
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Közös ima A Magyar Művészetért Díjrendszer székhelyén 2008-ban, a kép bal oldalán 
Szabados György világhírű zongoraművész, a bal oldalon Kobzos Kiss Tamás, akik a 
legelsők között kapta A Magyar Művészetért Díjat
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Jelenczki István filmrendező

HITVALLÁS

Mit mondanánk, mit mondhatnánk több tízmilliónyi Ősünknek, Hősünknek arról, hogy 
mivé lett az Hazájuk, amiért évezredeken, évszázadokon át annyit küzdöttek, harcoltak, 

és amiért annyian adták a vérüket, az életüket, hogy fenn- és megmaradjon Nimród, 
Hunor és Magor népe, Attila király, Szent István király, a Boldogasszony Szűz Mária 

földje, a Szent Korona, 
a Hungária Archiregnum Magyarországa.

Tisztelet az Ősöknek. Tisztelet a Hősöknek, kiknek életük évezredes áldozatával itt le-
hetünk, az Istentől örökön időktől elrendelt Kárpát-Hazában.

Isten áldja az Örökségüket, Isten áldja Magyarországot!

Megtartjuk. Akarom.

A SZENT KORONA, BOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA ORSZÁGÁBAN.
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Melocco Miklós Krisztus-szobra a Szoborparkunkban a felszenteléskor, 2007-ben
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 III. A JUBILEUMI GÁLA – TRIANON SOHA

2022. június 3-án, s trianoni gyalázat előestéjén tartottuk az akkor már 35 éves A Ma-
gyar Művészetért Díjrendszer 45. gáláját. Az elsőt 1988-ban Budapesten, s ezt is. A kettő 
között eltelt három és fél évtizedben szinte az egész Kárpát-medencében tiszteletünket 
tehettük díjátadó gáláinkkal, a végtelen sorból felvillannak az ünnepi helyszínek:

Marosvásárhely és Pozsony
Székelyudvarhely és Kassa
Zenta és Sepsiszentgyörgy
Galánta és Kézdivásárhely
Kolozsvár és Révkomárom
Szabadka és Gúta
Rimaszombat és Gyergyócsomafalva
Ipolyság és Nagyvárad
Dunaszerdahely és Szárazajta... 

   s számtalan más helyszín különféle díjátadó ünnepekkel. A nagy körutak sorát 2006-ban 
nyitottuk meg, amikor az egész Kárpát-medencében, sőt a nagyvilág különféle pontjain 
is összesen 320 Bartók Béla-emlékdíjat adtunk át. Hasonló világívet járt be az Ex Libris 
Díj is az eddig átnyújtott 560 díjjal Vancouver és Kostelek, New Jersey és a Szerémség 
között.
   A magyar szellem számára Trianon nem létezik. Nem azért nem, mert homokba dugjuk 
a fejünket. Hanem ezért nem, mert elfogadhatatlan. Él, mint brutális kényszer, de soha 
nem lesz lelkünk része. Jellemünk nem fogadhatja be a véres önkényt, a nemzet kifosz-
tását, a nemzetközi jog megsemmisítését kárunkra, s főleg nem teheti magáévá azt a kö-
nyörtelenséget, ahogyan a maradék Magyarországot megfosztották sok millió honfijától, 
a honfiakat anyaföldjüktől, s a kiszakítottakat természetes hazájuktól.
Trianon után több, mint 100 évvel megvan a magunk módja arra, hogy mindezt ne fogad-
juk el, de közben szemünket behunyva, szédülve – tudomásul vegyük a tényeket. Igen, 
darabokra vágták az ország testét. De nem népét, nem nemzetét, múltját soha, s jövőjét 
sem, ami az összetartozó magyar szellemet illeti. 
   Élni akarásunk egyik fő tétele, hogy együtt és egyek vagyunk, mi itt, és ők, a határon 
túl és szerte a világon. Ez volt A Magyar Művészetért alapelve 1987-ben, és ugyanez az 
erő hatotta át a gálát 35 év után, 2022-ben. Művészeink, díjazottaink a Kárpát-medence 
minden irányából érkezve lettek egyek és azonosak. Soha, egyetlen pillanatra sem érez-
tem a színpadon, hogy bárki is elszakított területekről érkezett volna. Mindenki ugyanaz 
a magyar volt, mint déd- és ükszülei, apja és anyja, MAGYAR minden különbség nélkül. 
Van, akinek ellopták földjét, más szerencsésen megtarthatta: de jellemét, szellemét, nyel-
vét, kultúráját, sérthetetlen gyökereit nem téphették ketté.
   2020-22-ben, a járvány miatt több hullámban megtartott 45. gálán hozzánk jött el a ma-
gyar világ. Bécs és Szörcse, Érsekújvár és Csantavér, Dunaszerdahely, Zenta és Kolozs-
vár, Marosvásárhely magyarságának színe-java érkezett átvenni díját, a Zrínyi Ilona-dí-
jat, az Árpád-fejedelem-díjat, A Magyar Művészetért Díjat, A Színész Díjat, az Ex Libris 
Díjat. Következő fotógalériánkban sok nagyszerű ember arcát mutatjuk meg: 

az örökségünk ők..
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Györfi Lajos - Feltámadás
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Ficzere Andrea Zrínyi Ilona-díja
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2008-ban Mátyás király-díjat adományoztunk Freund Tamásnak
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Kiss János balettművész, koreográfus A Magyar Művészetért Díja
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Párkányi Raab Péter A Magyar Művészetért - díj a képzőművészet kategóriában
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Kevicky Tünde és felvidéki énekes tanítványai Ex Libris Díja    

Farkas Olivér, Kovács Alma Virág és Navrátil Amira



79



80

Iochom István székely író Ex Libris Díja
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Ökrös Csaba hegedűművész gáláink „örökös” vendége volt hajdanán
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A Corvinus Néptáncegyüttes a gálán
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Árpád fejedelem-díj a Partiumi Keresztény Egyetemnek, Pálfi József rektornak
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Bíró Gáspár Erika szörcsei református lelkész Ex Libris Díja
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Kusztos Tibor ny. bánffyhunyadi református lelkész megáldja a gálát
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Tempfli József nagyváradi püspök a 2007-ben Budapesten tartott gálán
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A délvidéki, csantavéri Mendicus tamburazenekar és vezetőjük, Vörös Róbert
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Mihály Gábor szobrászművész A Magyar Művészetért 2013-as gáláján Budapesten
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A kalotaszegi néprajzkutató, Türei Lengyel László Ex Libris Díja
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Bocskai Vince szovátai szobrászművész 
a MM gálán a Szöbörkertünkben



92

A délvidéki író, Vicei Károly, és honfitársa, Németh Ernő szerkesztő Ex Libris Díja
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Kobzos Kiss Tamás a 2010-es gálán



94

Ex Libris Díj Polgár Julianna költőnek és az 550 éves hévízgyörki Öregtemplomnak - átveszi Bazan 
Tibor polgármester
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Dávid Júlia erdélyi festőművész
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Ex Libris Díj Borvendég Zsuzsa történésznek 
és posztumusz díj Szigeti László felvidéki politikusnak
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Kubinyi Anna gobelinművész
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Kiss-B. Atilla operaénekes A Magyar Művészetért Díja, 
valamint Kiss-B. Ádám és az Erdőfű együttes
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Juhász Zoltán népzenész, népzenekutató
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A felvidéki Dunajszky Éva és Karaffa Attila Ex Libris Díja
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Együtt a Kárpát-medence Székelyföldon: a kiskun alapítótól jobbra Csíky Csengele 
(Marosvásárhely), Bíró Gáspár Erika (Kolozsvár-Szörcse), Mézes Rudolf (Galánta) a 
háromszéki Szörcse református templomában, Csíky Csengele Ex Librid Díjának át-
adásakor
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Fábián Zoltán erdélyi rock énekes, zeneszerző Ex Libris Díja



103

Szvorák Katalin felvidéki énekművész 
A Magyar Művészetért budapesti gáláján
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Meister Évi színművésznő Trianoni harangok című előadása a gála esszéje
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Ex Libris Díj átadása a Koronaőrök Egyesületének Budapesten a Belvárosi templomban
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Tokay Rozália posztumusz díját kolozsvári utóda, Agopcsa Andrea vette át

A gála színész vezetője Schramek Géza színművész



107

A 2007-ben alapított Árpád fejedelem-díj indoklásából:

   ‚Amikor A Magyar Művészetért Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra össze-
fogásában e díjat 2007-ben megalapítottuk, tisztelettel emlékeztünk arra, hogy akkor 1100 
éve halt meg Árpád fejedelem, akkor, amikor a magyar sereg Pozsonynál megsemmisítő 
csapást mért a Pannónia visszafoglalására indult bajor és egyesült nyugat-európai hadakra, 
s az Ennsig tolta ki az új haza határait. A fejedelem és három fia, Tarhos, Üllő és Jutas is a 
csatában áldozták életüket népük szabadságáért. Árpád kivételes jelentőségű uralkodónk, 
egy olyan korban, amikor az uralkodás a nép sorsa, jövője előtti teljes hódolatot jelentette. 
A honfoglalás a magyarság legdicsőségesebb tette. A Millennium Magyarországa tudta, 
hogyan kell emléket állítani a honfoglalás történelmi súlyának, és így fejedelmének, Ár-
pád apánknak. Történelmileg is példátlan, hogy és ahogyan Árpád vezérletével a magyar 
seregek négy év alatt birtokba vették a Kárpát-medencét, 900-ra kialakítva a történelmi 
Magyarországnak a XX. század elejéig érvényes területét, a hazát. 

   Árpád fejedelem szobra a törzsektől kapott erőt, a fejedelmi tekintélyt, egy nép örökké 
érvényes szimbólumát képviseli: Verecke ihletett pillanatát. S egyben Európa egyik legna-
gyobb, leghíresebb uralkodó dinasztiájának, a 23 királyt trónra ültető családnak az atyját. 
Az Árpád-ház európai nagyságát jelzik a szentek, akiket a család adott a világnak, az euró-
pai dinasztiák között páratlan erővel.

   Az Árpád fejedelem-díjjal kifejezzük hálánkat a honalapítók; a magyar történelem őket 
követő nagyjai; és korunk jelesei előtt: átadjuk jeles magyarjainknak, magánszemélyeknek, 
történelmi emlékeket hordozó intézményeinknek, közösségeinknek a történelmi Magyar-
ország egészén, sőt, a világ magyarságát keresve: a jövőt alkotó közösségeknek, a szemé-
lyes elhivatottság képviselőinek.                          
                                                                              Gubcsi Lajos és Simon Attila, 2007
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A 90 éves Victor István hejcei református lelkész, felesége és 17 gyermekük tiszteletére 
adományozott Ex Libris Díjat Örzse lányuk vette át a gálán

Ex Libris Díjban részesült Lóránt Károly közgazdász
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Márton Áron erdélyi püspök (Bocskai Vince műve) és Mária, a Napbaöltözött asszony 
(Györfi Sándor alkotása) a Szoborkertünkben a 2007-es felszenteléskor. A képen Hege-
dűs Lóránt református püspök és Bocskai Vince erdélyi szobrász
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A jubileumi gálát az alapító, Gubcsi Lajos vezette

   

  

 
   A Magyar Művészetért 45. gáláját eredetileg 2020. június 4-én, Trianon 100. évfordu-
lóján rendeztük volna, a világjárvány többszöri halasztást okozott. 2020 június és 2022. 
június, a tényleges gálaműsor között külön ünnepeken is átadtunk díjakat. Ezeket egy-
ségesen tekintjük a 45. gálának. Összesen 45 művészt, közéleti személyiséget, közös-
séget díjaztunk e jubileumi gála égisze alatt ezen két évben. Felejthetetlen emberek, a 
Kárpát-medence olyan gyönyörű, reprezentatív együttese, hogy egész életem közösségi 
fénypontjának tekintem a díjat megalapító, első gálával együtt, 35 évvel ezelőtt, vagyis 
35 év áll egyben. 
   Hatással volt életemre ezekben az években, segített távol maradna a járvány okoz-
ta elszigeteltségtől, s őszintén és világosan szólva pezsdítette véremet, minden lüktetett 
bennem. 
   Hálával tartozom A Magyar Művészetért Díjrendszer egész közösségének. Ok és cél, 
hogy jól és szépen élhessek a jövőben is. - Gubcsi Lajos
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Áldás a váradi püspöktől a 2007-es gálán - örökké érzem...
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A Magyar Művészetért Díjrendszer jubileumi, 45. gálája 2020-2022 - A DÍJAZOTTAK

Zrínyi Ilona-díj
Ficzere Andrea

A Magyar Művészetért Díj
Kiss-B. Atilla Erdély
Kő Boldizsár 
Szőke Miklós Gábor
Magyar Rádió Gyermekkórus
Pál István „Szalonna” Kárpátalja
Párkányi Raab Péter
Rátóti Zoltán
Kiss János balettművész

Árpád fejedelem-díj
Partiumi Keresztény Egyetem Erdély 
„Farkasok” - Mónus József a Farkas, Mónusné Ruszin Anna Mária, Prokaj Kiara Felicia, Mónus László József 

A Színész Díj
Dimény Áron Erdély

Ex Libris Díj 
Pászka Lehel Erdély
Fábián Zoltán Erdély 
Csíky Csengele Erdély 
Türei Lengyel László Erdély
Bíró Gáspár Erika Erdély
Péterfy Lajos és Gáll Annamária Erdély
Tokay Rozália posztumusz Erdély
Iochom István Erdély
Szigeti László posztumusz Felvidék
Kevicky Tünde és Bittera Sophie Iman, Farkas Olivér, Kovács Alma Virág és Navrátil Amira Felvidék 
Szeredy Krisztina Felvidék 
Kovalcsik Cirill Zoltán Felvidék
Karaffa Attila Felvidék
Dunajszky Éva Felvidék
Oriskó Norbert Felvidék
Polgár Hajnalka Felvidék
Vörös Róbert Délvidék 
Németh Ernő Délvidék
Vicei Károly Délvidék 
Smuk András Ausztria 
Petőfi Városának - Kiskunfélegyházának
Csoóri Sándor „Sündi”
Polgár Julianna 
Maráz Zsuzsanna
Bódis Tamás
Szőnyi Ferenc
Mányoki Attila
Rakonczay Gábor
Lóránt Károly 
Victor István és felesége
Borvendég Zsuzsa 
Terék József
Hévízgyörk 550 éves Öregtemploma    
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.

   Vagyis tudjuk e percben is, hogy díjrendszerünk él és működik majd fennállása 51. 
évében, 2038-ban is, azaz Szent István halálának 1000. évfordulóján. Mi így köszöntjük 
majd az ő emlékét.
   Az 1550 díjból mintegy 550 az eddig átadott Ex Libris Díjak száma. E könyv tervezé-
sekor először csak néhány nevet akartam megemlíteni közülük, de aztán jöttek a szemek 
és a nevek, a nevetések és az örömök a díjátadó ünnepek pillanataiból, s most véletlenül, 
úgy, ahogyan sorjáznak, írom neveiket egymás után:  
   Nagy László világhírű kézilabdás, Mónus József Fehér Farkas, a világ leghíresebb tá-
volsági íjásza, Berszán atya és külön is műve, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, 
Makovecz Imre, Nagy Csaba tárogatóművész, Ötvös Nagy Ferenc ötvösművész, Vaszi 
Levente énekes az ősi határról, Kóstelekről, Meister Évi, a Kárpát-medence színésznője, 
Ulman István gömöri fafaragóművész, Székely Emese, a magyarok tanítónője Marosvá-
sárhelyen, Vermes István Koppány felvidéki világhírű lovasíjász, Veres István séf Kézdi-
vásárhelyről, Borsos Géza, a gyergyóiak lelkiismerete... 
   ... és Hangody László világhírű sebész, az Amerikai Magyar Társaság Clevelandben, 
Bánffyhunyad református temploma, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Benkő 
László zeneszerző-billentyűs, Szilágyi Áron, a Bethlen Gábor Gimnázium Beregszász,on 
Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány Gyergyócsomafalván, a Burg Castellum örök-
sége, Corvinus Library – Magyaródy Szabolcs Torontoban, Studium Generale 45. évfor-
dulója, Csemadok Galántai Alapszervezete, Dálnok – Dózsa népe, Gudor Botond erdélyi 
lelkész, Gútai Magyar Tannyelvű Iskola, Haszmann Pál Múzeum Csernátonban, Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozgalom-Kézdivásárhely, Hazajáró c. tévésorozat a Duna Tv-
ben, II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola Beregszászon... 
   ... a KESKENYÚTON Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Kodály táncegyüt-
tes Torontoban, Kodály Zoltán Alapiskola, Kolozsvári Református Kollégium, Kő Pál, 
Kurultaj, Liszt Ferenc Kórus Bécsben, Lovas István újságíró, Magyar Református Egy-
ház Alkotmányozó Zsinat 2009, Marossárpatak – Mátyás-huszárok, Marosvásárhely ma-
gyarjainak 1990 fekete márciusa emlékére, Muravidéki Nótázók népdalkör – Lendva, 
Muzsikás együttes, Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Nagy János 
szobrász Felvidék, Nyisztor Ilona népművész... 
   ... és a Nyitrai Egyetem Magyar Kara, Partiumi Keresztény Egyetem, Petőfi Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület – Pancsova, Pozsonyi Magyar Casino, Prágai Tükör, Raffay 
Ernő történész, Rakonczay Gábor extrém sportoló, Remény - szlovákiai magyar katoli-
kus hetilap, Reménység Háza Brassó, Rozsnyói Meseszínház és Badin Ádám, Salamon 
Beáta hegedűművész, Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós, Sántha Attila író, 
Sapientia Egyetem Csíkszereda, Selye János Egyetem Révkomárom... 
... és a Sütő család-Vargyas, Szárazajta – az 1944-es vérengzés áldozatai emlékére, Szé-
kely Mikó Kollégium, Szerémség Magyar Művelődési Egyesület, Szigligeti Színház, 
Szokolay Sándor, Tamási Áron Alkotóház Farkaslaka, Tőkés László, Vizy E. Szilveszter, 
Zilahi Református Wesselényi Kollégium, Zombori Magyar Polgári Kaszinó 150 éve – s 
még ötszáz társuk e sorban e díjjal.
    

Ez a mi világunk. Ott vagyunk a kezükben, és ők a miénkben. 
Örök kézfogásnak hívják.      

Gubcsi Lajos, 2022 Karácsonya
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És az áldó kéz is örök



115



116

Gubcsi Lajos Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában 
megjelent albumai, könyvei

Gubcsi Lajos: Ne kérj, Adj.
http://mek.oszk.hu/23500/23578
Gubcsi Lajos: Kié a király? - Főúri ligák konca az ország, 1522 
http://mek.oszk.hu/16500/16569
Gubcsi Lajos: Arcpillanatok – A Magyar Művészetért Arcképcsarnoka
https://mek.oszk.hu/20600/20688
Gubcsi Lajos: Hall még valaki?! - Június havi ciklus
https://mek.oszk.hu/21700/21790/
Gubcsi Lajos: Kicsim gyere, fölmegyünk az égig
https://mek.oszk.hu/19800/19829/
Gubcsi Lajos: Ati ecsete – Gubcsi Attila hátrahagyott élete
https://mek.oszk.hu/21000/21020/
Gubcsi Lajos: … a Kő marad… - Emlékeim Kő Pálról
https://mek.oszk.hu/20800/20852/
Gubcsi Lajos: Hajnal hasad hasad alatt – Május havi ciklus
https://mek.oszk.hu/20000/20035/
Gubcsi Lajos: Tánc a pokol tornácán - 13 ördögi év, 1514-1526 (megj. 2026)
http://mek.oszk.hu/18600/18687
Gubcsi Lajos: A pokolban Mohács, 1526 – 13 ördögi év, 13. kötet (megj. 2026)
http://mek.oszk.hu/17900/17952
Gubcsi Lajos: Magyar, törj magyarra, 1525 – 13 ördögi év, 12. kötet (megj. 2025)
http://mek.oszk.hu/17900/17951
Gubcsi Lajos: A Karthauzi Névtelen, 1524 – 13 ördögi év, 11. kötet (megj. 2024) 
http://mek.oszk.hu/17900/17950
Gubcsi Lajos: Tomori Pál, érsek és vezér, 1523 – 13 ördögi év, 10. kötet (megj. 2023) 
http://mek.oszk.hu/17900/17949
Gubcsi Lajos: Kié a király? - Fõúri ligák konca az ország, 1522 -13 ördögi év, 9. kötet 
http://mek.oszk.hu/16500/16569/ 
Gubcsi Lajos: Elnémul a harang Nándorfehérváron, 1521 – 13 ördögi év, 8. kötet 
http://mek.oszk.hu/16400/16478 
Gubcsi Lajos: Szulejmán álma, 1520 – 13 ördögi év, 7. kötet 
http://mek.oszk.hu/16400/16403 
Gubcsi Lajos: A Habsburg-sas karmai, 1519 – 13 ördögi év, 6. kötet 
http://mek.oszk.hu/16400/16402
Gubcsi Lajos: Kié az ország?, 1518 – 13 ördögi év, 5. kötet 
http://mek.oszk.hu/16300/16336/
Gubcsi Lajos: Werbőczy vastörvényén nincs pecsét, 1517 - 13 ördögi év, 4. kötet 
http://mek.oszk.hu/16300/16302
Gubcsi Lajos: 10 éves király trónol, 1516 - 13 ördögi év, 3. kötet 
http://mek.oszk.hu/15000/15089
Gubcsi Lajos: Koronánk a nászajándék, 1515 - 13 ördögi év, 2. kötet
http://mek.oszk.hu/15000/15079
Gubcsi Lajos: Magyar pokol, 1514 - 13 ördögi év 1. kötet 
http://mek.oszk.hu/12200/12297/
Gubcsi Lajos: Április – havi ciklus
http://mek.oszk.hu/18600/18631
Gubcsi Lajos: Március - havi ciklus / 
http://mek.oszk.hu/17500/17501
Gubcsi Lajos: Február - havi ciklus 
http://mek.oszk.hu/15000/15005
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Gubcsi Lajos: Január – havi ciklus 
http://mek.oszk.hu/13600/13661
Gubcsi Lajos: Krisztusi korban - Alleglória : 30 éves A Magyar Művészetért Díjrendszer 
http://mek.oszk.hu/17400/17494
Gubcsi Lajos: Járdaszegély, árva szegény
 http://mek.oszk.hu/16400/16416/
Gubcsi Lajos: Hazudj, s a bíró is megsegít – Jus gladii Egy karaktergyilkosság története 
http://mek.oszk.hu/10400/10408/
Gubcsi Lajos: Jut eszembe… ami kimaradt 
http://mek.oszk.hu/12500/12529
Gubcsi Lajos: Félvörös Félhérosz 
http://mek.oszk.hu/13600/13662
Gubcsi Lajos: Mr. 52 fok 
http://mek.oszk.hu/13700/13727
Gubcsi Lajos: Bezár 
http://mek.oszk.hu/13900/13930/
Gubcsi Lajos: Kórpótlási jogüzérek - Szociokrimi 
http://mek.oszk.hu/12200/12291/
Gubcsi Lajos: Leányálom 
http://mek.oszk.hu/12500/12519
Gubcsi Lajos: 13 ördögi év – A máglyától Mohácsig 
http://mek.oszk.hu/12500/12518
Gubcsi Lajos: 1514 – Magyar pokol (opera és rockdráma librettója) 
http://mek.oszk.hu/12300/12381/
Gubcsi Lajos: A Magyar Művészetért – 25 éves gyermekem 
http://mek.oszk.hu/11200/11262/
Gubcsi Lajos: Nyitott boríték 
http://mek.oszk.hu/10900/10946/
Gubcsi Lajos: Őseink, gyermekeink 
http://mek.oszk.hu/10400/10409/
Gubcsi Lajos: Felnőtt állatmesék 
http://mek.oszk.hu/10400/10407/
Gubcsi Lajos: Hű szó, háborgó 
http://mek.oszk.hu/10400/10410/
Gubcsi Lajos: Legényregény 
http://mek.oszk.hu/08600/08677
Gubcsi Lajos: Korom Magyarország fölött - 2004-2010 
http://mek.oszk.hu/08400/08497/
Gubcsi Lajos: Elég lett, ELÉGETT 
http://mek.oszk.hu/07700/07792/
Gubcsi Lajos: Egy kun Budán és Pesten 
http://mek.oszk.hu/07700/07793/
Gubcsi Lajos: Elég, ami ELÉG 
http://mek.oszk.hu/06600/06608/
Gubcsi Lajos: IV. Üzenet Erdélyből 
http://mek.oszk.hu/03400/03498
Gubcsi Lajos: Dallam az éjben 
http://mek.oszk.hu/05700/05773/
Gubcsi Lajos: Ajánlott – Levelek Orbán Viktornak (részletek) 
http://mek.oszk.hu/05800/05833/
Gubcsi Lajos: III. Üzenet a végekről – Délvidék 
http://mek.oszk.hu/03400/03497
Gubcsi Lajos: A szabadság népe 
http://mek.oszk.hu/03400/03496
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Gubcsi Lajos: Az ég felé... 
http://mek.oszk.hu/03400/03499
Gubcsi Lajos: Summa - 55 évem ha ha 110 lesz - Lírai regény 
http://www.mek.oszk.hu/02400/02426/
Gubcsi Lajos - Gubcsi Anikó: A csillagokban Bubik István 
http://www.mek.oszk.hu/02300/02355
Gubcsi Lajos: I. Üzenet a végekről – Felvidék 
http://www.mek.oszk.hu/01900/01950
Gubcsi Lajos: II. Üzenet a végekről – Kárpátalja 
http://www.mek.oszk.hu/02300/02324
Gubcsi Lajos: Üzenet Erdélyből 
http://www.mek.oszk.hu/01600/01651
Gubcsi Lajos: Az élet túlsó oldala 
http://www.mek.oszk.hu/01900/01947/
Gubcsi Lajos: Jó kedvedben teremtettél... 
http://mek.oszk.hu/02500/02576
Gubcsi Lajos: Istentelenül 
http://mek.oszk.hu/02500/02575
Gubcsi Lajos: Haza szerelem 
http://mek.oszk.hu/02500/02574
Gubcsi Anikó-Gubcsi Lajos: Aranykönyv - A Magyar Művészetért 
http://www.mek.oszk.hu/01700/01741
Gubcsi Lajos: Posztumusz – A Magyar Művészetért
http://mek.oszk.hu/02700/02785
Gubcsi Lajos: Magyar parasztság a Kárpát-medencében 
http://mek.oszk.hu/02500/02577
Gubcsi Lajos: Valaki dobog a szívemen 
http://mek.oszk.hu/02500/02573
Gubcsi Lajos: Szem, fényvesztés 
http://mek.oszk.hu/02500/02578
Gubcsi Lajos: A kommunikáció napja 
http://www.mek.oszk.hu/00100/00141
Gubcsi Lajos: 4 nap, amely megrengette az országot 1989 
http://www.mek.oszk.hu/01500/01508
Gubcsi Lajos: Four days that shook Hungary 1989 
http://mek.oszk.hu/14600/14621/
Gubcsi Lajos: After the Bargain - The Hungarian Reform 1988 
http://mek.oszk.hu/15000/15006/
Gubcsi Lajos: Rés a Nagyfalon – Kína 1987 
http://mek.oszk.hu/14600/14607/
Gubcsi Lajos-Tarafás Imre: Das unsichtbare Geld 
http://mek.oszk.hu/14600/14618/
Gubcsi Lajos-Tarafás Imre: A láthatatlan pénz 
http://www.mek.oszk.hu/02400/02442/

Gubcsi Lajos szerkesztésében megjelent könyvek:

Gubcsi Lajos (szerk.): 1122 years - For the Homeland onto Death 
http://mek.oszk.hu/18600/18685
Gubcsi Lajos (szerk.): 1122 év - A hazáért mindhalálig 
http://mek.oszk.hu/18600/18686
Gubcsi Lajos (szerk.): 1111 évvel ezelőtt - A 907-es pozsonyi csata 
http://mek.oszk.hu/18300/18399
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Gubcsi Lajos (szerk.): 1111 years ago - The Battle in Pressburg in 907 
http://mek.oszk.hu/18400/18400
Gubcsi Lajos (szerk.): 1000-1100 years ago – Hungary in the Carpathian Basin
http://mek.oszk.hu/09100/09132
Gubcsi Lajos (szerk.): 1000-1100 évvel ezelőtt – Magyarország a Kárpát-medencében 
http://mek.oszk.hu/09100/09186
Gubcsi Lajos (szerk.): From the Noon Bell to the Lads of Pest 
http://mek.oszk.hu/09400/09426
Gubcsi Lajos (szerk.): A déli harangszótól a pesti srácokig

Zenés művek:

Gubcsi Lajos – Benkő László: Ismét Vereckénél – Rákóczi ballada: 
-I. rész: https://www.youtube.com/watch?v=p-ES82MZh_0&t=473s
-II. rész: https://www.youtube.com/watch?v=FmZ79vtXH7c&t=58s
Ökrös Csaba – Gubcsi Lajos: 1514 – Magyar pokol (opera librettó szövege) http://mek.oszk.
hu/12300/12381/


