
„A múltat nem lehet elvenni tőlünk, de az csak akkor a miénk, ha ismerjük.”  
 
Nemeskürty István Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas keresztény író, irodalom- és 
filmtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyugállományú 
dandártábornok. A számos kitüntetés és elismerés mellett a magyar tudomány és művészet, 
továbbá az oktatás és a művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemeiért 2001-ben 
megkapta az újjáalapított Corvin-láncot. E kitüntetés viselőinek a száma egyszerre nem 
haladhatja meg a tizenkettőt. 
 
Tanulmányait a Ludovika Akadémián kezdte, majd magyar-olasz-művészettörténet szakon 
szerzett diplomát. Tanított gyermekotthonban, általános iskolában, később a Magvető Kiadó 
lektoraként dolgozott. Nemeskürty István irodalom-és filmtörténészként, íróként, 
forgatókönyvíróként egyaránt jelentős életművet alkotott. Emellett a Budapest Filmstúdió és a 
Mafilm vezetőjeként negyed századon át a magyar játékfilmkészítés meghatározó 
személyisége volt. Több mint ötven rendező, százötvennyolc egész estét betöltő játékfilmje 
készült az irányítása alatt működő műhelyekben. Az 1945 utáni rangos magyar 
játékfilmgyártás, amely számos nemzetközi díjat, elismerést aratott, erre az időszakra esik.  
 
A rendszerváltást követően őt kérték fel a Magyar Televízió elnöki tisztére azzal a feladattal, 
hogy biztosítsa a televízió zavartalan működését a választásokig tartó időszakban. 
 
1998 és 2000 között kormánybiztosként a millenniumi ünnepségeket szervezte és irányította. 
Ezen munkájáért II. János Pál pápa a Nagy Szent Gergely-rend tiszti keresztjével tüntette ki. 
Fáradhatatlan munkájának köszönhetően a millenniumi megemlékezések során a keresztény 
magyarság értékei mindvégig kifejezésre jutottak, megerősödtek. 
 
Nemeskürty Tanár Úr példamutató munkásságával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 
magyarság, bárhol a világon, képes legyen nemzeti történelemtudattal a jövőbe tekinteni. 
Emlékeztet rá, hogy történelemtudat előbb volt, mint történettudományi mű. Az első, ma 
ismert ilyen munka szerzője, Anonymus, akinek a neve elválaszthatatlan Ópusztaszertől, 
háromszáz év távlatában írta le az itt történt fontos eseményeket, olyan szóbeli 
hagyományokra alapozva, amely soha ki nem hunyó történeti identitástudatot képviselt. 
 
Érdemes hazavinnünk Nemeskürty István gondolatát: két dolog szükséges ahhoz, hogy 
munkákat örömmel végezzük. Az egyik, hogy a munkánknak legyen becsülete, a másik, hogy 
tudjuk, mi végre vagyunk a világon. Ezerötvenegy éven át tagadhatatlan társadalomserkentő 
hatóerőnek bizonyult a tanítás: azért vagyunk a világon, hogy földi életünk végeztével az 
istenséggel egyesülhessünk a szeretetben. Az 1948 után bevezetett eszmerendszer e kérdésre 
nem adott, nem talált, nem is keresett választ. Pedig ha tudnánk, miért vagyunk, a munka 
ismét szabadságot jelentő öröm lenne.  
 
Nemeskürty Tanár Úr betegsége miatt ágyhoz kötött, ezért nem tudja ma személyesen átvenni 
a Szer Üzenete díjat, amit nagy örömmel fogadott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparktól. Jobbulást kívánunk neki és imádkozunk felépüléséért. 
 


