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�ÁLDJ MEG VITÉZSÉGGEL S AZ JÓ HÍRREL, NÉVVEL��

A Balassi Bálint Intézet programjai a Balassi Bálint-emlékévben

Balassi Bálint, a vitézséggel küzdõ, szenvedéllyel szeretõ és hívõ, mûvészettel ver-
selõ költõ a magyar irodalom elsõ igazán európai alakja. A Spenser és Ronsard kor-
társaként magyar virtussal, magyar nyelven író Balassi témájában, költészetének
formatárával egyszerre volt nemzetközi és jellegzetesen magyar. Mûvészete révén
született meg az igazi irodalmi magyar nyelv, vele erõsödött és vált meghatározó-
vá a magyar kulturális nyitás Európa felé. Magyarország EU-csatlakozásának évé-
ben � éppen emiatt � igen fontos emlékezni rá. A kulturális diplomáciában Balassi
alakja kiválóan alkalmas európai múltunk és jövõnk, különleges nyelvünk Európa
számára is fontos sajátosságainak bemutatására. A kilenc nyelven beszélõ Balassi
Bálint személye, munkássága egyúttal kiemelkedõen fontos a magyar kultúra, a
magyarságtudomány szempontjából, mivel magyar és külföldi hungarológusok
nemzedékei foglalkoztak életével, költészetével és mûvészetével.

2004-ben ünnepeljük a költõ születésének 450., halálának 410. évfordulóját.
A hivatalosan is Balassi Bálint-emlékévnek nyilvánított idei esztendõben a Balas-
si Bálint Intézet sokféle rendezvénnyel kíván méltóképpen megemlékezni névadó-
járól.

Az intézet megalapításának második évfordulóján, a Magyar Kultúra Napján
rendezi meg a Balassi-emlékév intézetbeli ünnepélyes megnyitóját. Az egésznapos
programsorozatot Magyar Bálint oktatási miniszter és Hiller István kulturális minisz-
ter nyitja meg, s Kosáry Domokos akadémikus köszönti a megjelenteket. A megnyi-
tót követõen Balassi Bálint munkásságának szakértõi: történészek, irodalmárok ke-
rekasztal-beszélgetésére kerül sor. Magyarország 1000 éve a térképeken címmel kiállí-
tás tekinthetõ meg az intézet aulájában, amelyet Klinghammer István rektor
elõadása és Monok István, az OSZK fõigazgatójának köszöntõje nyit meg. A janu-
ár elején általános iskolások számára meghirdetett Balassi-rajzpályázat díjkiosztó-
ünnepségét Töll László fegyvertörténész és Márkus Pál borszakértõ elõadásai köve-
tik. Este a Wataridori Színkör és a Musica Historica együttes ad elõ részleteket Ba-
lassi Szép magyar komédia címû mûvébõl, majd az Excanto együttes régizenei
koncertjét hallgathatják meg. A program reneszánsz vacsorával fejezõdik be.

A Balassi Bálint Intézet május végén rendezi meg régizenei fesztiválját, amely-
re a magyar elõadókon, együtteseken (Ars Reanata, Kecskés, Musica Historica,
Vagantes stb.) kívül Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából is érkeznek
elõadómûvészek. A rendezvényt életmód-kiállítás színesíti.

Az intézet 2004 júliusára szervezi a Balassi Bálint Emléktúrát, amely a költõ
nyomát követi Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban. Az egyhetes
túra helyszíneit bemutató útikönyv várhatóan májusban jelenik meg az intézet
gondozásában.

Az intézet a szüreti idõszakban, 2004. szeptember 24�26-án rendezi meg bor-
fesztiválját, amelyen a bor történetérõl, kereskedelmérõl, jelenérõl és múltjáról is
szó esik, az isteni nedû élvezetét pedig gasztronómiai bemutatók egészítik ki.

A várhatóan áprilisban megjelenõ, központi programfüzetben a Balassi Bálint
Intézet rendezvényei és programjai is helyet kapnak majd.

A Balassi Bálintra emlékezõ esztendõ a Balassi Bálint Intézetet is új feladatok
elé állítja az uniós csatlakozás után. Ezek elvégzésében és az emlékezésben, névadó-
jához hûen �mûvészettel és vitézséggel� kíván helytállni.
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