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MEGÜNNEPELTÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT 

,,Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül.” /Kodály Zoltán/ 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 

kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb 

kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. 

Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. 

Kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi 

előadásokat tartanak. Iskolánkban a 6.C osztály készült ünnepi műsorral az emléknapra. A 

diákok projektmunka keretében végeztek előzetes gyűjtőmunkát, majd összeállították 

verses, zenés programmá. A tanulóközösség iskolarádión keresztül hallhatta a modern, ám 

hagyományt tisztelő összeállítást. Elmondásuk szerint ,,Most csak karcolgattuk a magyar 

kultúra felszínét. Ennél sokkal szerteágazóbb, és mélyebb.”, mégis átfogó képet nyújtottak 

arról, hogy mi a KULTÚRA.  

 

Mi a kultúra?  

A kultúra eredetileg a föld megművelését jelentette. 

A magyar kultúra tág értelemben mindent magában foglal, amelyet a magyar ember maga 

teremt, a magyar emberek szokásainak és hagyományainak összessége. 

 

Magyarországon a kultúra alapját az Isten hit és a nyelv adja.  

Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige. 

Kultúra a rocka. A műsor előtt és után a nemrég elhunyt Kóbor Jánosra a világhírű Omega 

zenekar énekesére emlékezünk a zenei blokkal. 

Kultúra az, ami nem öröklődik. 

 

Kultúra a nyelv: 

Sokak szerint a nyelvtant tanítani felesleges, hiszen anyanyelvünk helyes használata közben 

minden szabályt megtanulunk, és betartunk. De akkor nem tudnánk a beálló melléknévi 

igenevekről.   

 „Tudják-e, hogy melyik az a nyelv, amely konstruktív képessége és ritmusának harmóniája 

miatt az összes többi elé kerül? A magyar! Úgy látszik, mintha a magyarok maguk sem 



tudnák, hogy nyelvük milyen kincset rejt magában…” -írta a magyar nyelvről Giuseppa 

Mezzofanti bíboros, aki maga is 58 nyelven beszélt. 

 A tárgytalan mediális ige is a magyar kultúra része. 

 

Kultúra a birkózás:  

Birkózásban az olimpiák történetében 56 érmet szereztek a magyarok. 

Ebből a Lőrinczek négyet. A ceglédi Lőrincz fivérek egy aranyat és kettő ezüstöt nyertek. Míg 

Lőrincz Márton 1936-ban Berlinben lett első. A Lőrincz egy jó név a magyar birkózásban.  

 

 Kultúra a zene: 

,, Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak.“ 

–írta Kodály Zoltán 

Á, bé, cé, dé, rajtam kezdé 

a nagy bölcsességet, 

a nagy eszességet, 

á, bé, cé, dé, rajtam kezdé. 

 A Kodály-módszert, melyet mi magyarok is használunk, 2016-ban az Unesco a szellemi 

kulturális örökség részévé nyilvánította. 

 

Kultúra a politika: 

Széchenyi István a legnagyobb magyar írta: Isten embernek soha nem segít közvetlen, de 

mindig csak közvetve, "esze, tudománya, szorgalma által". 

 

Kultúra az építészet: 

Ybl Miklós a 19. század híres magyar építésze volt, a historizmus európai jelentőségű 

képviselője. Legismertebb művei a budapesti Magyar Állami Operaház, a Fővámház, a 

Várkert Bazár, a Szent István Bazilika és a fóti Szeplőtelen fogantatás templom. Tiszteletére 

alapították 1953-ban az építészeti Ybl Miklós díjat melyet évente kiosztanak. Magyar 

csillagászok által felfedezett kisbolygót is neveztek el róla 2002-ben. A nagykőrösi Bedécs 

Sándor 1970-ben kapta meg az Ybl Miklós díjat. 

 

Kultúra a tudomány:  

Szent-Györgyi Albert tudós neve az egész világon ismert. Nobel-díját Szegeden végzett 

kutatásai idején kapta. A C-vitamint a híres szegedi paprika segítségével fedezte fel.  

A szegedi paprika is a kultúránk része. 

Kultúra a számítástechnika:  

Neumann Jánosról egyetemet neveztek el Kecskeméten. Ő volt az a matematikus, aki a 

modern digitális számítógép elvi alapjait fektette le. Neki köszönhetően a PC, az xbox, a 

playstation és minden, amiben processzor van a magyar kultúra része. Igen, a telefonod is a 

magyar kultúra része. 

 



Kultúra az úszás: 

Az olimpiákon úszásban 75 érmet szereztek magyarok. Első olimpiai aranyunkat Hajós Alfréd 

szerezte. Egerszegi Krisztina 14 évesen nyert először olimpiai aranyat Szöulban. Összesen 

ötször nyert aranyat olimpiákon. 

Az úszás is a magyar kultúra része. 

Kultúra az irodalom: 

Örkény István író, sok más mellett az egypercesek, a groteszk irodalom megalkotója: 

HÍR 

Ágyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. Miután végigszívta 

cigarettáját, lámpát oltott, falnak fordult és elaludt. 

A humor is a magyar kultúra része. 

 

Kultúra a hit: 

A Károlyi-Biblia, avagy vizsolyi Biblia a legrégibb fennmaradt teljes, magyar nyelvre 

lefordított Biblia. A fordítást Károlyi Gáspár és lelkésztársai végezték. A nyomtatást 1589. 

február 18-án kezdték meg a lengyel származású Mantskovits Bálint vezetésével, aki a 

nyomdáját Galgócról helyezte át Vizsolyba. A Biblia 2412 oldalas, súlya kb. 6 kg. 2015 

januárjában a vizsolyi Biblia bekerült a hungarikumok közé. 

 

A Károli Gáspár Református Egyetemnek a Pedagógiai Kara Nagykőrösön van, az iskolánk 

mellett kettővel. 

Nagykőrös is a magyar kultúra része. 

 

Kultúra a labdarúgás: 

Utolsó világsztárunk Détári Lajos. Játszott Németországban, Olaszországban is. A magyar 

válogatottban 61-szer szerepelt. Hétszeres világválogatott. A világbajnokságokon Ő szerezte 

a válogatott utolsó gólját. 

A magyar labdarúgó válogatott eddig 3 aranyat, 1 ezüstöt, és 1 bronzot szerzett az olimpiák 

történetében, amivel a legeredményesebb a világon. 

A foci is a magyar kultúra része. 

 

Kultúra a festészet: 

Vasarely magyar-francia festő, Kassák Lajossal az absztrakt festészet nagyjai. Az Op-Art 

legjelentősebb képviselői.  

Az Avantgárd is a magyar kultúra része. 

 

Kultúra a film: 

Cukor György és fivére Cukor Adolf alapította a mai napig híres hollywoodi Paramount 

filmstúdiót. Amikor befutottak és gazdagok lettek sem felejtették el Magyarországot. Adolf 

felújíttatta a szülőfalujának református templomát és az iskolát. 



William Fox, született Fried Vilmos a 20th Century Fox alapítója. Az Ő stúdiója készített 

először hangosfilmes híradókat. 

 Az utolsó Oscar díjas magyar film a Saul fia. 

A film is a magyar kultúra része. 

 

Arany János ebben az épületben tanított. Ezeken a folyosókon járt, ezekben a termekben 

tanított. Persze, azóta már volt pár felújítás. 

Az Alkalmi Versben így ír: 

Zenebona, babona,  

Huzavona vesszen!  

Visszavonás, levonás  

Minket ne epesszen.  

Legyen egység, türelem,  

Hit a jövendőben.  

Adjon Isten, ami nincs,  

Ez uj esztendőben. 

 

Arany János is a magyar kultúra része. 

 

Most csak karcolgattuk a magyar kultúra felszínét. Ennél sokkal szerteágazóbb, és mélyebb. 

De ne feledd! 

Iskolánk is a magyar kultúra része. 

Te is az vagy. Őrizd! 

 

,,Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel!” 

Ámen. 

 

Köszönet a 6.C osztály alkotó munkájáért és  ifj.Ballai Ottó osztályfőnök koordináló 

tevékenységéért. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


