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„A kultúra nagyköveteit” díjazták  
 

Átadták a 2016. évi Magyar Érdemrendeket, valamint a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Az 

elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök 

társaságában március 15-én az Országház Kupolatermében. Az államfő kiemelte: az 1990-es 

rendszerváltó nemzedék bátran választhatta volna iránytűnek Jókai Mór mondatát. 

A szívünk fölé kitűzött kokárda 168 éve ugyanazt jelképezi: a szabadság, a függetlenség, a 

polgárosodás iránti vágyat – hangsúlyozta Áder János a Kossuth- és Széchenyi-díjak, 

valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek átadásakor. 

 

Az államfő kiemelte: az 1990-es rendszerváltó nemzedék bátran választhatta volna iránytűnek 

Jókai Mór mondatát: „Magyarországot megalkotni jöttünk”. „Hogy a mai Magyarország 

kevésbé hasonlít '90 előtti önmagára, az a ma kitüntetett tudósoknak, orvosoknak, egyetemi 

tanároknak, művészeknek, a lelkünk nyugalma felett őrködőknek, a közintézményekben 

tevékenykedőknek, a gazdasági élet vezetőinek is köszönhető” – méltatta a díjazottakat a 

köztársasági elnök. 

 

 

 

http://www.kultura.hu/kultura-nagykoveteit


Áder János úgy fogalmazott: a tehetség olyan istenáldotta adomány, amelyet ki kell 

bontakoztatni, hogy mások hasznára váljon; ezzel bíztatta Petőfi Sándor is Arany Jánost, aki 

kevésbé hitt saját képességeiben. Hozzáfűzte: az igazi kiválóság gyötrődése, tépelődése, 

alkotó küzdelme ugyan mindig személyes, eredménye, öröme azonban már nemcsak az övé, 

hanem a közösségé is. 

 

Az államfő köszönetet mondott a kitüntetetteknek, hogy „helyettünk is kérdeznek, sikerre 

váltják tehetségüket, keresik az igazságot, szolgálják az életet, segítik az elesetteket, a 

betegeket, gondozzák a lelkünket, nevelik a következő nemzedéket és fenntarthatóvá teszik a 

jövőt”. 

 

Az ünnepségen a Magyar Érdemrend különböző fokozatait huszonegyen vehették át, Kossuth 

Nagydíjban egyetlen alkotó részesült, tizenhét művész kapott Kossuth-díjat, Széchenyi-díjat 

szintén tizenheten vehettek át. 

 

 

 

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 

 



Kossuth Nagydíjat adományozott: 

  

MAKKAI ÁDÁM Kossuth-díjas költő, műfordító, nyelvész, a University of Illinois at 

Chicago Angol Irodalmi és Nyelvészeti Tanszékének volt egyetemi tanára, professor emeritus 

részére, világszerte nagyra értékelt és a magyar költészet rangját emelő műfordításai, illetve 

egyedülálló formavilágú és invenciózus költészete, kivételes művészi pályája, valamint 

értékteremtő oktatói és tudományos közéleti életműve elismeréseként, 

  

Kossuth-díjat adományozott: 

  

BALÁZS FERENC "Fecó" Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, a Korál zenekar 

alapító tagja részére, több mint négy évtizedes, számos örökzöld slágert és lírai dallamot adó, 

gazdag és töretlenül népszerű zeneszerzői, valamint előadóművészi pályafutása 

elismeréseként, 

  

BENEDEK MIKLÓS Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész 

részére, utánozhatatlanul eredeti, kifinomult és elmélyült játékmódja, rendkívüli stílusérzékről 

tanúskodó emblematikus szerepformálásai, valamint a klasszikus kabarék világát is 

népszerűsítő kivételes és méltán nagyra értékelt művészi pályája elismeréseként, 

  

BUDAI ILONA népdalénekes, az Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanára részére, magával 

ragadó és a tradicionális magyar népi kultúra hiteles továbbörökítését szolgáló pályája, a 

népzenét hiánypótló ismeretterjesztő tevékenységével népszerűsítő előadóművészete és 

értékteremtő oktatómunkája elismeréseként, 

  

IFJ. CSOÓRI SÁNDOR Liszt Ferenc-díjas népzenész, zenetanár, a Muzsikás Együttes és a 

Magyar Dudazenekar alapító tagja részére, elkötelezett és nagyhatású előadóművészi 

tevékenysége, a magyar népzene megújhodásában, illetve a népi hangszeres muzsika, 

különösen a magyar duda külföldi és hazai megismertetésében betöltött meghatározó szerepe, 

valamint a népzenei oktatás és a fiatal népzenészek képzése terén felbecsülhetetlen értékű 

munkája elismeréseként, 

  

ERDÉLY MÁTYÁS operatőr részére, a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert 

hozó műve, a holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal, formabontó megközelítéssel 

megjelenítő film, a Saul fia megalkotásában nyújtott kivételes operatőri munkája 

elismeréseként, 



  

FARKAS ÁDÁM Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész, a Magyar 

Művészeti Akadémia rendes tagja részére, absztrakt stílusú, monumentális köztéri alkotásai, 

illetve kisplasztikái tekintetében egyaránt elsőrendű alkotóművészete, valamint jelentős 

művészetelméleti, szakmai közéleti, továbbá értékes oktatói tevékenysége elismeréseként, 

  

GULYÁS DÉNES Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Pécsi 

Nemzeti Színház zeneigazgatója részére, az operairodalom leghíresebb tenorszerepeiben 

világszerte nagy sikerű alakításai mellett más komolyzenei műfajokban is elsőrendű 

előadásokat magába foglaló művészi pályája, valamint a fiatal ének- és zeneművészek 

képzését, illetve pályakezdését segítő fáradhatatlan oktatói munkája elismeréseként, 

  

KISS ANNA Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas költő, drámaíró, a Magyar Művészeti 

Akadémia rendes tagja részére, a népi szürrealizmusra építő és a mese, a ballada, az archaikus 

népdal, illetve a régi magyar költői nyelv ötvözésében kibontakozó sajátos poétikája, 

maradandó értéket teremtő gyermekirodalmi tevékenysége elismeréseként, 

  

KOMLÓSI ILDIKÓ operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére, 

páratlanul népszerű és nemzetközileg is rendkívül sikeres, az operaéletet számtalan lenyűgöző 

alakításával gazdagító, amellett kivételesen színes koncertrepertoárt is magába foglaló, 

ragyogó énekművészete elismeréseként, 

  

LUKÁCS SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére, a 

közönség, a szakma és a kritika által is nagyra értékelt művészete, illetve színházi, filmes és 

televíziós szerepeiben egyaránt mesteri, kivételes kreativitását és temperamentumát tükröző 

játéka, páratlanul sikeres művészi pályafutása elismeréseként, 

  

MADARÁSZ IVÁN Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

egyetemi tanára részére, az emberi hang és a hangszeres technika újabb módozatainak 

kutatására építő, több zenei műfajban is jelentős műveket kiérlelő, gazdag zeneszerzői pályája 

elismeréseként, 

  

NAGY ERVIN építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt országos főépítész 

részére, a magyar népi építészet forma- és motívumvilágát továbbörökítő, organikus stílusú 

ikonikus alkotásokat kiérlelő építőművészete, illetve a nemzeti építészetpolitika és építészeti 

érdekképviselet területén végzett értékőrző munkája elismeréseként, 



  

NEMES JELES LÁSZLÓ filmrendező, forgatókönyvíró részére, a mai magyar 

filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiájának egyéni látásmódú, 

alapvető emberi sorskérdéseket is felvető megközelítésén túl az egyetemes tragédiában az 

egyéni sors törékenységét megmutatni képes film, a Saul fia megalkotásában nyújtott 

egyedülálló filmrendezői és forgatókönyvírói munkája elismeréseként, 

  

RÖHRIG GÉZA író, költő, színművész részére, a mai magyar filmművészet rendkívüli 

világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal megjelenítő film, a Saul 

fia megalkotásában nyújtott kivételes, az embert az embertelenségben ábrázolni képes 

színészi munkája elismeréseként, 

  

SERFŐZŐ SIMON József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 

tagja részére, a tradicionális népi jegyeket modern szimbolikával ötvöző költészete, a magyar 

sorsirodalom hagyományait változatos művészi eszközökkel megújító próza- és drámaírói 

életműve, illetve jelentős publicisztikai és könyvkiadói tevékenysége elismeréseként, 

  

TILLAI AURÉL Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, érdemes művész, a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti Kara Zeneművészeti Intézetének professor emeritusa részére, a 

tanítványok és a közönség szeretete által övezett, ugyanakkor a szakma megbecsülését 

kiérdemlő és Pécs városának kulturális életét is gazdagító karnagyi pályafutása, valamint 

termékeny zeneszerzői és nemzedékek számára meghatározó zenepedagógusi életműve 

elismeréseként, 

  

ZELENÁK CRESCENCIA Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus, kiváló és érdemes 

művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt tanára és a tervezőgrafika főtanszak 

vezetője részére, rendkívül igényes és kifinomult stílusú, a tervezőgrafika számos területén, 

különösen a plakát- és bélyegtervezésben unikális alkotói pályája, valamint nagyhatású, a 

betűtörténet megismertetése terén generációk számára meghatározó oktatói tevékenysége 

elismeréseként. 

 

 

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 

 

Széchenyi-díjat adományozott (kultúra): 



 

BÁLINT CSANÁD régész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar 

Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének 

professor emeritusa részére, kiemelkedő jelentőségű, a honfoglalás előtti magyarság 

emlékanyaga mellett a Kárpát-medence, illetve a kelet-európai sztyeppe történeti és régészeti 

kérdéseivel, valamint a népvándorlás és a honfoglalás korának kulturális emlékeivel is 

foglalkozó, sokrétű és elmélyült kutatómunkája, tudományos életműve elismeréseként, 

 

ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi 

Posztgraduális Intézete Alkotmányjogi Tanszékének professor emeritusa részére, nemzetközi 

viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, különösen az Egyházi 

Törvénykönyv értelmezése és alkalmazása tekintetében meghatározó jelentőségű, valamint az 

egyháztörténet és a középkori kánonjogtörténet területén is elsőrangú tudományos 

tevékenysége elismeréseként, 

  

IMRE LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 

Intézetének professor emeritusa részére, az irodalomtörténet, a műfajelmélet, az 

összehasonlító irodalomtudomány és kritika területén egyaránt jelentékeny életműve, 

különösen a XIX. és XX. századi magyar és orosz irodalom tekintetében egyedülálló 

tudományos munkája, illetve példaadó oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként, 

  

KAPITÁNY ÁGNES szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének 

tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára részére, kiváló 

szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a nemzeti identitás 

változásai és a kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, 

illetve a történelmi korszakok világképének szociológiai, kulturális antropológiai és 

társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos munkája elismeréseként, 

 

KAPITÁNY GÁBOR szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének 

nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi 

magántanára részére, kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, 

különösen a nemzeti identitás változásai és a kulturális mintázatok alakulása tekintetében 

kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a történelmi korszakok világképének szociológiai, 

kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos munkája 

elismeréseként, 

  



MARÓTH MIKLÓS klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia 

rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója részére, az ókori 

görög és arab kultúra kapcsolatának kutatása tekintetében kivételes, az ugariti és a görög 

epika közötti hasonlóságokat, illetve a görög retorika és az arab logika közötti kapcsolatokat 

feltáró kutatásai, valamint értékes, még kiadatlan arab szövegeket megjelentető publikációs 

munkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként, 

 

PAKSA KATALIN népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar 

Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete 

Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívumának professor emeritusa részére, 

határainkon túl is nagy jelentőségű és a magyar népzenekutatás számos területén alapvető 

újdonságokat felmutató tudományos életműve, különösen a népzenetörténet tárgykörében és a 

magyar népzene kritikai összkiadásának szerkesztése tekintetében páratlan szakmai munkája 

elismeréseként, 

 

SZAKOLCZAY LAJOS József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő részére, 

az irodalom, a színházművészet, a képzőművészet, illetve az opera műfajában egyaránt hiteles 

és értékorientált, ugyanakkor tudományos igényű és példamutatóan elfogulatlan műkritikusi 

életműve, valamint a határon túli, főként az erdélyi magyar szépirodalom széles körű 

megismertetését szolgáló sokoldalú tevékenysége elismeréseként. 

 

 

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 

 

a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott (kultúra): 

 

BALÁS BÉLA, a Kaposvári Egyházmegye megyéspüspöke részére, az ifjúság 

lelkigondozása és hitoktatása terén hiánypótló és nagyhatású tevékenysége, fél évszázados 

értékteremtő papi és püspöki szolgálata, illetve kivételesen elhivatott és sokrétű 

szervezőmunkája elismeréseként, 

 

BARSI BALÁZS, a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány volt provinciálisa, a 

sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója, a sümegcsehi Newman-

kegyhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor részére, a magas szintű lelkiségi és 

prédikációs irodalmat gazdagító, egyedülállóan nagyhatású tevékenysége, több évtizedes 

példaadó lelkipásztori szolgálata, valamint kimagasló igehirdetői és oktatói munkája 

elismeréseként, 



  

BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN József Attila-díjas író, költő, az Irodalmi Jelen főszerkesztője 

részére, az egyetemes magyar kultúrát gazdagító irodalmi alkotásai, valamint az erdélyi 

magyarság identitásának megőrzése, kulturális és közéletének felvirágoztatása iránt 

elkötelezett, sokrétű és nagyvonalú támogató tevékenysége elismeréseként, 

  

CSOMÓS JÓZSEF, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Gönci Református 

Egyházközség lelkipásztora részére, példaértékű elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata, 

valamint az egyházkerület gyülekezeteinek összefogása és vezetése terén, illetve a régió 

érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként, 

  

CSUKÁS ISTVÁN Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, költő, a Magyar Írószövetség 

örökös tagja részére, a magyar gyermekirodalmat kivételes alkotásaival gazdagító, magával 

ragadó történeteivel és játékos stílusával az irodalom szeretetére nevelő és generációk 

számára meghatározó írói és költői életműve elismeréseként, 

 

RAJNA GÁBOR producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére, a mai magyar 

filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett 

kiváló produceri munkája elismeréseként, 

  

SIPOS GÁBOR producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére, a mai magyar 

filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett 

kiváló produceri munkája elismeréseként, 

  

SOMOGYI BALÁZS, a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület alapító elnöke, a New 

York-i 1956-os Magyar Emlékmű Bizottság alelnöke részére, az amerikai magyarság 

kulturális életét kibontakoztató, az intézményes keretek megszervezése mellett a működtetés 

terén is kimagasló, önzetlen és fáradhatatlan munkája elismeréseként, 

  

SZAKÁLY SÁNDOR, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS 

Történetkutató Intézet főigazgatója részére, a történelemtudományok és a történelemkutatás 

területén végzett több évtizedes kiemelkedő jelentőségű munkája, valamint a határon túli 

magyarság érdekében tett erőfeszítései elismeréseként, 

 



UDVARDY GYÖRGY, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnökhelyettese részére, az egyházmegye és Pécs város hit- és közéletének 

alakítása, valamint a Pécsi Tudományegyetem hazai és külföldi megbecsültségéhez történő 

tevékeny hozzájárulása elismeréseként. 

 

Forrás: MTI/kormany.hu 

Fotó: Botár Gergely 

 


