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Az idei esztendő Mátyás emlékév, a 

Corvin-lánc kitüntetésnek s általában a 

Corvin-lánccal kapcsolatos közös gondol-

kodásnak van valamilyen különleges jelen-

tősége vagy plusz tartalma ebben az évben?

A Corvin-lánc kitüntetést azzal a céllal 
alapították 1930-ban, hogy a kimagasló 
magyar művészek, tudósok, közszereplők 
közül elismerjék azt a néhány legkiemel-
kedőbb személyiséget, akiknek a szerepe 
az ország, a nemzet életében különösen 
fontosnak minősíthető, és személyük, 
munkásságuk általános elfogadottságot 
élvez. A Corvin-lánc a második legmaga-
sabb állami kitüntetés a Szent István-rend 
után. Már az első kitüntetettek között óri-
ási nevek voltak. Így Báró Korányi Sándor, 
– nevét azaz utca viseli, ahol ma is az a 
klinika áll, melynek ő volt a tanszékvezető 
professzora –, de ugyanígy említhetném 
Pásztor János szobrász, vagy akár Herceg Fe-
renc író nevét. A második világháború után 
ezt a kitüntetést már nem alkalmazták, és 
csak 2001-ben vezette be újra a kormány. Az 
akkori kitüntetettek között ott találjuk pél-
dául Teller Ede nevét, aki ugyan nem kapott 
Nobel-díjat, de a szerepe az atombomba, 
aztán a hidrogénbomba kifejlesztésében, 
ezáltal  a Szovjetunióval szembeni politikai 
ellensúly megteremtésében a hidegháború 
időszakában igen jelentősnek bizonyult. A 
Corvin-lánc a mai alkotók elismerése mel-
lett tisztelgés Magyarország egyik arany-
kora, Mátyás király reneszánsz uralkodása 
előtt is. Azon kulturális és tudományos fej-
lődés előtt, amely a maga korában európai mércével mér-
ve is példaértékű volt. S nemcsak a Corvinákra gondolok, 
nemcsak arra, hogy az itáliai kultúra teret nyert Magyar-
országon, hanem a tudományos és művészeti központok 
alapítására szerte az országban. Olyan kulturális, szelle-
mi felemelkedés zajlott akkor, Mátyás uralkodása alatt, 
amely egyedülálló volt egész Európában. 
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A Corvin-lánc Testületről
Vizi E. Szilveszter akadémikus, a TIT tiszteletbeli elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 
korábbi elnöke vezeti az idei évtől a Corvin-lánc Testület munkáját. Lapunk ezen új felada-
táról kérdezte szerkesztőbizottságunk elnökét.

Miként működik a Corvin-lánc Testület – 

testületként?

A Testület munkáját a Magyar Cor-
vin-lánc Iroda segíti, melynek vezető-
je Klinghammer István akadémikus. A 
mostani Corvin-láncosok személyisége 
felöleli a magyar kultúra egészét. S a 
kultúra alatt én -- Eötvös Józseffel egyet-
értve – természetesen a  művészetek ösz-
szessége mellett a  tudományt is értem. 
Sótonyi Pétertől, a TIT alelnökétől, aka-
démikustól, Melocco Miklós szobrász-
művészig, a kitüntetettek neve és tevé-
kenységi köre a magyar kultúra egészét 
lefedi, s fémjelzi annak különlegességét 
és sajátosságát.
Hogyan történik a következő Corvin-láncosok 

kiválasztása, kijelölése? 

Tudni kell, hogy a létszám korlátozott. 
Kezdetben még nem lehetett átlépni a 
12 fős létszámot. Ezt a második világ-
háború előtt, Horthy Miklós kormány-
zása idején emelték fel 15-re, ma ez a 
maximális étszám. Most 13 tagja van 
a Corvin-lánc testületnek, amely mint 
testület működik. Egy gyönyörű szék-
házzal is bővülünk a közeljövőben: a 
zuglói Róheim-villával, amely a magyar 
kultúra új palotájaként fog működ-
ni, könyvtártól a vendégszobákon át 
az előadótermekig számtalan funkció 
megtalálható lesz benne. 

Marton Éva világhírű  szopránunk, 
aki szintén Corvin-lánc tulajdonos, pél-
dául rendkívüli lehetőségeket lát arra, 

hogy a világ minden pontjáról kiemelkedő művésze-
ket, tudósokat hívjunk meg, akiknek egyedi szere-
pük van a világban, valami olyan pluszt adnak a glo-
bális kultúra fejlődéséhez, amelyet Magyarországon 
is meg kell ismernünk és ismertetnünk. 
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