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Dr. Bába Szilvia Ph.D.: Egy magyar kultúra létezik – ünnepi köszöntő  

 
Elhangzott a Duna Palota és a Bánffy György Kulturális Szalon közös,  

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett gálaestjén,  

a Duna Palota Színháztermében, 2020. január 19-én 
 

Megtisztelő, hogy Bíró Ildikó utódjaként – akit szeretettel köszöntök körünkben –, ma a Duna 

Palota ügyvezetőjeként köszönhetem Önöket! 

 

1823. január 22-én tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc és 1989 

óta ezen a napon a magyar kultúrát ünnepeljük. A Himnusz és a magyar kultúra összeköt 

minket a Kárpát-medencében és a tengeren túl egyaránt.  

 

A történelem úgy hozta, hogy nekünk, magyaroknak, számtalan kifejezésünk van a magyarra, 

a magyarságra: anyaországi, határon túli, külhoni, tengeren túli, szórvány, sziget, diaszpóra…  

Ám csak egy magyar kultúra létezik.  

 

Gyökereink, hagyományaink, szokásaink, ünnepeink, nyelvünk, viseletünk, nemzeti 

identitásunk, tárgyi és szellemi értékeink, erényeink, viselkedésünk, szimbólumaink, 

művészetünk…mind-mind a kultúra kategóriái. 

 

A 45 éve elhunyt Németh László szerint „A kultúra… valami életet szabályozó elv, amely egy 

embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója.” 2020-ban a mi legfontosabb belső 

mágnesünk és irányítónk, hogy egyetlen nemzethez tartozunk határon innen és túl, óperencián 

innen és túl.  

 

A Duna Palota épülete 1897-ben, Lipótvárosi Kaszinóként nyílt meg. Hosszú idő óta az 

egyetemes magyar kultúra, a képzőművészet, a zenei élet és a táncművészet egyik 

emblematikus helyszíne.  

 

Az elmúlt évtizedben, Bíró Ildikó igazgató irányításával azon dolgoztunk, hogy a Duna Palota 

a Jó, a Szép, az Igaz és a Szent biztos lakhelyévé váljon és kulturális válogatása biztonságot 

jelentsen, elégedettséget, örömet, igazi fényességet hozzon a vendégek számára. Hogy a Duna 

Palota rendezvényei eseménynek számítsanak. Ennek jegyében működtetjük a Duna 

Művészegyüttest és a Duna Szimfonikus Zenekart, továbbá koncerteket, színházi előadásokat, 

könyvbemutatókat, képzőművészeti kiállításokat szervezünk. Továbbra is arra törekszünk, 

hogy felemeljük a lelkeket, hogy a művészet a mindennapok része legyen.  

 

A mai ünnepséget Ritók Lajos nagyváradi születésű grafikus-, festőművész „Élettérkép” c. 

kiállításának megnyitásával kezdtünk, amely tárlat a félemeleten látható. Kiállított portréin 

visszatükröződik a lélek, a boldogság, a kételkedés, az erőt adó hit... vagyis az Ember élete. 

Szívből ajánlom szíves figyelmükbe. 

 

Kodály Zoltán figyelmeztet minket: „Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra 

nélkül.” Ez a mi közös feladatunk és felelősségünk. 

 

„Isten, áldd meg a magyart, 

Jó kedvvel, bőséggel… 

Hozz rá víg esztendőt,” 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tartalmas estét kívánok! 


