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Geleta Grlcta

KÁDÁR BÉLA MINISZTER BESZÉDE

Uraim, tisztelt alkotóközösség, kedves sevillai 
bandérium!

Nehéz, és sokak szerint rendhagyó ilyen megható 
pillanatban szólani, hiszen egy olyan ország állam
polgárai vagyunk, amely nem tűri a kudarcot, és 
nem tűri a sikert sem. így alakult ezeréves öröksé
günk. Engedjék meg azért mégis, hogy mint mű
csodáló, mint sikerünkre büszke magyar állampol
gár és tán a sevillai mű megfogantatása előtti idő
szakban ugyancsak megdobált illetékes magyar 
kormánytag, néhány szót és gondolatot mondjak el 
mai ünnepünkről.

Korántsem könnyű, meglehetősen talányos 
dolog, mit is ünnepeljünk. Ünnepeljük-e a műalko
tás, a csodateremtés ünnepét, ünnepeljük-e azt a 
gondolatiságot, amely a magyar pavilont oly tökéle
tesen, szinte egyedülállóan igazította az 500 éves 
történelmi évforduló szellemiségéhez, üzenetéhez, 
a ráhangolódáshoz, hiszen az új világ felfedezése 
csak részben jelent betont, felhőkarcolókat, techni
kai csodákat, mert mögötte ott állt mindig az az 
emberi lélek, amely a világ megismerésére, felfede
zésére, meghódítására, az új befogadására töreke
dett. Ünnepelhetjük mindezt, de ünnepelhetjük és 
ünnepelnünk is kell azt az alkotóerőt, teremtő erőt, 
amely Magyarországtól három és fél ezer kilométer 
távolságban, andalúz nyárban, andalúz télben, 
rendkívüli viszonyok között hozta, amit hoznia 
kellett. És mit ünnepelhetünk még? Ünnepelhetjük 
azt a pénzügyi zsenialitást és azt a szigort, amely 
manapság bizony ritkaság, amit megirigyelhetne 
bármilyen illetékes intézmény. A  „Makovecz-mű" az 
ország nehéz helyzetében az adott előirányzatból

valósította meg mindazt, ami lehetővé tette önma
gunk és az Önök alkotóművészetének bemutatá
sát. Szívbe markoló öröm volt látni a sevillai alko
tást. Ezt annál inkább elmondhatom, mert 25 hó
nappal ezelőtt azok közé tartoztam, akik hittek 
ebben a sikerben akkor is, amikor még sokan nem 
láttak. Ma már sokan hisznek, mert láttak, látták 
ezt a művet, a magyar géniusz képzelő és teremtő 
erejét.

Néha szívbe markoló persze az is, amikor egyes 
mű ítészek, a károgók kórusa kulisszának kiáltja ki 
mindazt, amit ott lát. Hát persze, kulissza ez 
mindazoknak, akiknek semmit sem jelent az, hogy 
ország, magyar történelem, nemzeti büszkeség, 
megújhodó művészet, a természet, ember és 
történelem viszonya. No persze, ez ne keserítse el 
Önöket, mi olyan országban élünk, ahol évszáza
dok óta csak így lehetett előrejutni, de azért előre 
fogunk jutni ezután is. Ami most Sevillában a 
nagyvilág legnagyobb elismerése mellett megszüle
tett, amit most már három hét alatt közel 80 ezer 
ember látott és a kígyózó sorok tanúsága szerint 
ennél sokkal több kíván megismerni, meglátni, 
remélhetően Magyarországot segít felfedezni. Nos, 
ez 1991-1992 nagy művészeti alkotása. Önök 
itthon és Sevillában megtették azt, amit az ország 
becsülete, az ország hírnevének gyarapítása meg
követelt. Hadd reménykedjünk abban, hogy ez nem 
a fejezet vége, a sevillai bandérium majd itthon, a 
Duna partján is teremt csodákat még ebben az 
évtizedben. Ez a kemény mag, amely művészileg, 
emberileg kialakult a távoli Guadaquivir partján, 
itthon hiányzik ma még, de remélem, nem sokáig. 
Köszönöm Önöknek az élményt és a reményt.
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