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A MAGYAR KULTÚRA ŐRTÁLLÓI BUDAVÁRBAN 

A Magyar Kultúra Alapítvány méltatása a MÁRTON ÁRON emlékéremmel történt kitüntetésén

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-
kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának” – írja Kodály Zoltán. 

A nemzeti kultúra és a múlt értékeinek áthagyományozását 
az utódokra állami, egyházi és más közösségi intézmények, szer-
vezetek sokasága segíti minden államban. Magyarországon is. 
Nehéz a helyzetük azoknak a nemzeteknek, amelyeknek nincs 
önálló államiságuk, s azon kisebbségeknek, nemzetrészeknek, 
amelyeknek nincs autonómiájuk. Ők idegen államok kereté-
ben, más nemzetek uralma alatt igyekeznek megőrizni nyelvü-
ket, kultúrájukat, múltjuk örökségét. Még súlyosabb azok hely-
zete, akik szórványban és egymástól távol élnek, s csak igen ke-
vés anyanyelvű intézmény és szervezet szolgálja megmaradásu-
kat. Az ő létharcuk, védelmük az anyaország támogatását 
igényli. A magyarság egyharmadát alkotó nemzetrész, az elcsa-
tolt határon túli régiók és a külhoni magyar diaszpóra sorsával, 
anyanyelvének, kultúrájának ápolásával a szovjet-kommunista 
megszállás alatt működő hazai államvezetés nem törődött, sőt 
az időnként megnyilvánuló civil szolidaritást, együtt-működést 
is az államrendet veszélyeztető nacionalista elhajlásként kezelte 
és büntette. Ezt számos kiválóságunk pere, száműzetése, leváltá-
sa, szilenciuma, sőt a Bethlen Gábor Alapítvány hatévi enge-
délyezési processzusa során is megtapasztalhattuk.  
     Az 1987. szeptemberi lakiteleki találkozó nyomán fölerősö-
dött nemzeti demokrata mozgalom, a diktatúra alapját adó 
szovjet-kommunista birodalom összeomlása, és a tőkés rend 
térhódításával ötvözött hazai rendszerváltás folyamata, vala-
mint a keresztény-nemzeti pártok választási győzelme esélyt 
adott a nemzeti megújhodás programjának megvalósítására, a 
határon túli nemzetrészek és a nyugati magyar diaszpóra kultu-
rális integrálására, a magyar kultúra újjáteremtésére… A rend-
szerváltás első éveiben a diktatúra szerveinek és intézmény-
rendszerének fölszámolása, gyökeres, demokratikus irányú át-
alakítása, sokszínűségének bátorítása lett a cél. Félő volt azon-
ban, hogy az örökségül hagyott államadósság törlesztési kény-
szere miatt a pártállami nomenklatúrából átvedlett privatizátorok – 
a kapitalizmus bűvkörébe került túlbuzgó rendszerváltók köz-
reműködésével – ismét kisajátítják, olcsón magánosítják a köz-
vagyont… Ennek megakadályozására szövetkezőknek sikerült a 
rendszerváltás újsütetű vállalkozóitól jónéhány kulturális köz-
épületet, intézményt alapítványi formában, az MKM támogatá-
sával, nemzeti kulturális intézményként átmenteni, közcélra 
fenntartani. Közéjük tartozik az egykori Pénzügyminisztérium-
nak, majd a Műegyetem kollégiumának otthont adó Budavár-
ban, a hatalmas neogótikus épületvagyon, amelyet a Magyar 
Kultúra Alapítvány vett tulajdonába, s a határon túli magyar kul-
túra megőrzése, támogatása érdekében úgy működtet, hogy misz-
sziós munkáját a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 
MÁRTON ÁRON emlékéremmel jutalmazza. 
     Az alapítványt 1992-ben hozták létre, több neves tudós, 
mű-vész, közgazdász „bábáskodása” mellett, abból a célból, 
hogy az épület a magyar kultúra köztulajdonaként, a hazai és 
határon túli szellemi és kulturális élet közötti kapcsolatot szol-
gálja, annak éltetését, ápolását segítse. Nem volt előzmények 

nélküli az a kulturális misszió, amelyet a Magyar Kultúra Ala-
pítvány felvállalt, hiszen a 1980-as évektől olyan intézmények 
működtek itt, amelyekben a rendszerváltást előkészítő értelmi-
ségiek találkoztak. Ezen intézmények szellemi- és kapcsolati tő-
ke- bázisán szervezték meg a magyarság budapesti kulturális és 
kapcsolatteremtő központját; szolgálva az együttműködést is.  

Az épület felújításának, fenntartásának, az alapítványi szer-
vezet működtetésének fedezetét vállalkozói munkával termelik 
meg. Egyrészt Hotel Kulturinnov névvel, 16 szobás szállodát mű-
ködtetnek. Másrészt évi mintegy 300 vállalkozói rendezvényt 
szerveznek: kongresszusok, konferenciák, fogadások, bálok, 
koncertek, kiállítások, tanfolyamok, termékbemutatók, eskü-
vők teszik színessé a Ház életét. Harmadrészt méterről méterre 
haladva a belső felújítással, irodákat adnak bérbe. Végül vállal-
kozások létrehozásában működnek közre, mint pl. az épületben lé-
vő Magyar Borok Háza. Közelben működik a Lítea Könyvesbolt 
és Teázó, amely az igényes könyv- és CD kínálaton túl a hazai és 
határon túli magyar könyvek elismert bemutató központja. 
     Az Alapítvány kuratóriuma: Csoóri Sándor (elnök), Dobos 
László, Egyed Albert, Jókai Anna, László Ervin, Lászlóffy Ala-
dár, O'sváth György, +Teller Ede, Tõkés László.  

Igazgatója: Dr. Koncz Gábor, aki kisszámú munkatársi 
törzsgárdával megalakulása óta működteti a Székházat. Állandó 
forráshiánnyal, olykor a lét-nemlét határát súrolva, a minőség 
elv érvényesítéséért küszködve, értéket őrizve, éltetve és te-
remtve, számos új művészeti törekvést, külhoni magyar mű-
vészt, írót bemutatva, pártfogolva működtek az elmúlt másfél 
évtizedben. 

A Magyar Kultúra Alapítvány Székháza nemcsak elismert 
rendezvényi helyszín a fővárosban, hanem a világ magyarságának 
jelentős kulturális központjává vált az elmúlt évtized során. 
Az Alapítvány egyre növekvő számban szervezi saját rendezvé-
nyeit (melyekhez zömmel pályázati úton szerzi meg a forráso-
kat), évi 50-60 alapítványi programmal (művészek, írók fellé-
pése, zenei bemutatók, kiállítások, színházi előadások, vetélke-
dők) segíti, ápolja, erősíti a hazai, a Kárpát-medencei és a nyu-
gati magyarság kulturális kapcsolatát. 

A Magyarok Világszövetsége alapításának 60. évfordulóján 
– 1998-ban – „A magyar kultúra külhoni műhelyei a harmadik 
évezredben” címmel a világ negyven országából érkezett két-
száz kulturális szakember, egyesületi vezető részvételével há-
romnapos konferencián alakítottuk ki az MVSZ kulturális és 
nemzetstratégiai programját – többek között a MÁÉRT és a 
Magyarok Háza koncepcióját is. A jövőbeni hazai közreműkö-
dők között számoltunk a DUNA TV-vel, a Magyar Kultúra 
Alapítvánnyal, az Anyanyelvi Konferenciával, a Balassi Bálint 
Intézettel, az Illyés Közalapítvánnyal, sőt a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatalával is. Az akkor kialakított nagy közös program 
emberi-intézményi háttere azóta jórészt eltűnt, forrásai folya-
matosan csökkennek, de ami abból megvalósult, azért aránylag 
a legtöbbet a Magyar Kultúra Alapítvány tette. 

Kiemelkedő a Kárpát-medencében, a határainkon túl élő ma-
gyar nemzetrészek élő kultúráját, művészetét bemutató nagy-
szabású rendezvénysorozata, a „Régiók Találkozása” – Szilaveczky 
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Csilla szervezésében. Az immár egy évtizede Szent István király 
ünnepével kezdődő és a Magyar Kultúra napjával záródó kulturális 
események keretében a határon túli magyarok Budavárban talál-
koznak egymással és az anyaországi közösségekkel. A programok 
közül jelentős Kárpát-medencei közös kulturális ünnep az évente 
augusztusban, illetve szeptemberben rendezett „Kárpát-medencei 
Napok”, amelyen az idén az „Írott szóval a megmaradásért” je-
gyében a kárpát-medencei irodalmi és kulturális folyóiratok, a 
könyvkiadók és szerzőik kétnapos tanácskozása és bemutatkozása 
zajlott. Sajnos eléggé kis számú anyaországi kolléga részvételével. 
December 8-10 között lesz a tizedik alkalommal rendezendő Buda-
vári Mézes-napok, amelyen az adventi és karácsonyi ünnepkör 
hagyományait és szokásait elevenítik föl a felvidéki, kárpátaljai, 
erdélyi és délvidéki hagyományőrző csoportok, táj jelegű ínyenc-
ségek kóstolójával, s mézeskalács és kézműves vásárral.      

Hagyománnyá vált a Magyar Kultúra Napja január 22-i és a 
Költészet Napja április 11-i közös kárpát-medencei ünnepe, míg a 
tavaszi Karikatúra Fesztivál egyfajta „kísérlet a bánat ellen”. E fő-
városi találkozók megadják a „megjelenés, bemutatkozás, az élni 
érdemes” élményét, ahol tapasztalatot cserélhetnek korábban nem 
látott más magyar régiók képviselőivel, megismerkedhetnek azok 
sajátos kultúrájával, a kisebbségi gondok megoldásának eltérő 
módjaival is. A Kárpát-medencei napok műsoros rendezvény-
sorozata a Szentháromság-téren hozzájárult a budavári kézműves 
kiállítás és kirakodó vásár létéhez, a találkozókhoz a budapesti kö-
zönséggel és a turistákkal is.  
     A nyugati magyar diaszpóra az elmúlt fél évtizedben kapott je-
lentősebb helyet a MKA életében. Helyet adnak, és kiállításokat 
szerveznek a rendkívül aktív Magyar Emlékekért a Világban 
Egyesület, az Ausztrália Magyar Baráti Kör és a Panoráma 
Világklub rendezvényei számára. 

Igen hasznos kísérlet a Dr. Seres Zsuzsa igazgatóhelyettes vezeté-
sével, az Apáczai Közalapítvány támogatásával folyó KAPOCS-
program, amely a távoli földrészek magyar egyesületi és kulturális ve-
zetői számára rendezett kéthetes szakmai továbbképzés, rendkívül gaz-
dag és sokszínű programmal, ismeretanyaggal. Eddig Ausztrália és Dél-
Amerika küldöttei összesen mintegy félszázan vettek részt és kaptak 
egymástól is olyan életélményt, ismeretanyagot, tapasztalatot, ami új 
lendületet nyújt „az otthoni magyar munkában.” Az Alapítvány 
munkatársai programjaikat a határon túliak szellemi, szervezési és 
személyes részvételével szervezik, tehát nem nélkülük és nekik, hanem 
velük és közösen mindnyájunknak. Ezzel a résztvevők világlátásához, 
tájékozódásához, értékrendjük, jó érzésük kialakításához, megőrzésé-
hez és megélhetésükhöz is hozzájárulnak.  

Szellemi, kulturális kapcsolatok szövődnek itt, a magyar történe-
lem e jelentéssel bíró jelképes helyén, a Szentháromság téren, ahol 
mindig történik olyan kulturális esemény, amelyre a hazai és hatá-
ron túli magyarságnak érdemes odafigyelnie. Ebben az évben rendez-
ték a Bartók-jubileumot, felejthetetlen hangversennyel, s 1956-ot 
számtalan kiállítással, konferenciával, emlékező előadói esttel. Az 
Alapítványnál szellemi otthonra találnak a határon túlról érkező 
magyarok, ahogyan azt Koncz Gábor igazgató fogalmazza köszönté-
sükkor: otthonról hazaérkeznek. 
     A kettős állampolgárság megadásáról szóló 2004. december 5-i 
népszavazás fiaskója, majd a magyar forradalom és szabadságharc 
50. évfordulós ünnepének megcsúfolása után leszámolhatunk a 
magyar rendszerváltás számos illúziójával. Engedjék meg, hogy zá-
rásul a megszolgált kitüntetés névadójának, Márton Áronnak ide-
vonatkozó prédikációjából idézzek mindnyájunk okulására: „A vi-

lág új rendjének a sorsa közvetlen érdeke és személyes ügye mindenkinek. 
Természetesen nagyobb felelősség terheli azokat, akiknek a kultúra ál-
dásából több jutott. A történelmi idők történelmi feladatra szólítanak, és 
legyünk tisztában azzal, hogy az erkölcsi alapokon tervezett új rendet 
csak erkölcseikben megújult nemzedékek építhetik fel. A lelkiismeret-
vizsgálat után tehát tartsunk bűnbánatot. Vetkőzzük le a régi embert, a 
gyáva és képmutató keresztényt. Elmélkedjük át az igazságosság jelenté-
sét minden vonatkozásban, és elmélkedjük át a szeretet tartalmát egész 
mélységében.” (1947 okt. 26-án Kolozsvárt, Krisztus Király ünnepén)  

További eredményes munkát, nagyobb megbecsülést, igaz-
ságosabb támogatást kívánok a kitüntetett Alapítvány igazga-
tójának és munkatársainak, s révükön a határon túli magyar-
ságnak. Köszönöm a figyelmet!  

Budapest, 2006. november           
 Bakos István 

 
Kitüntetések a magyar szolidaritás ünnepségén Budavárban 
A Háromszék című sepsiszentgyörgyi napilap szerkesztősége 

kapta az idén a BETHLEN GÁBOR-díjat. Kovács István méltatá-
sa után a kitüntetést Farkas Árpád főszerkesztő vette át. A testület 
a Tamási Áron-díj, a Márton Áron-emlékérem és a Teleki Pál-
érdemérem odaítéléséről is döntött. A MÁRTON ÁRON emlék-
érmet, Szervátiusz Tibor alkotását Sisa István közíró (USA), a 
Magyar Kultúra Alapítvány és a szabadkai székhelyű Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség kapta az idén. Laudálta őket: 
Magyaródy Szabolcs, Bakos István és dr. Seress Zsuzsa. TAMÁSI 
ÁRON-díjban az alkotó szellemiségének hordozójaként Ferenczes 
István költő, a Székelyföld című havi folyóirat főszerkesztője részesült, 
akit Bertha Zoltán méltatott. A TELEKI PÁL érdemérmet, Rieger 
Tibor alkotását Csapó Endre, az ausztráliai Magyar Élet főszerkesz-
tője, Czettler Antal történész, Dömötör Gábor cserkészvezető, 
Dulka Andor tanár, Gábor Róbert politikus, de Gerando Teleki 
Judit, a Teleki család leszármazottja, id. Klement Kornél közíró, 
Kormos László, a HUNSOR honlap gazdája, Kunckelné Fényes 
Ildikó, a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége 
elnöke, Ludányi András egyetemi tanár, Nagy Zoltán Mihály író, 
az Együtt főszerkesztője, Szabó Zsolt, a Művelődés című lap főszer-
kesztője, Sylvester Lajos író, szerkesztő, dr.Tőkés István református 
teológus és a felvidéki FÓRUM Kisebbség-kutató Intézet kapta. 
Csicsery-Rónay István emlékezésében elmondta, hogy e kitüntetés-
sel azokat ismerik el, akik védelmezik a magyar örökséget és köve-
tik Teleki Pál (1879-1941) egykori miniszterelnök, politikus szoli-
dáris szellemiségét, emberi példáját. Teleki Pál születésének no-
vember 1-jei évfordulója alkalmából még két érdemérem oda-
ítéléséről döntött a kuratórium. Vértesaljai László jezsuita szerzetes 
és Pjotr Gorecki, a lengyel közszolgálati televízió tudósítója az 
1956-os forradalom 50. évfordulójának ünnepségein való becsületes 
helytállásukért kapták meg az elismerést, a november 3-i esten. 

„Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a föld, amelyen 
élünk és meghalunk.” (Tamási Áron) 

Az 1980 óta működő Bethlen Gábor Alapítvány anyagi, 
szellemi támogatásával, díjaival úttörő szerepet vállalt a nemze-
ti összetartozás szolgálatában, a közép-európai szellemi együtt-
működésben és a határon túl élő magyarság magyar-országi 
megismertetésében. A szervezet alapítója Illyés Gyula, Németh 
Lászlóné, Kodály Zoltánné és Csoóri Sándor. A kuratórium je-
lenlegi tagjai: Bakos István elnök, Bíró Zoltán, Illyés Mária, 
Király Tibor, Kiss Gy. Csaba, Márton János, Nagy Gáspár, 
Németh Ágnes, N. Pál József és Vekerdi László. 


