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Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke Za-
laegerszegen mondott beszédet a Mindszenty-
neum – a Mindszenty József Látogatóközpont 
új épületének ünnepélyes átadóján. Mindszenty 
József esztergomi érsek, bíboros, a magyar kato-
likus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja 
volt. Az életét bemutató épületszárny alapkövét 
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom–Buda-
pesti főegyházmegye érseke áldotta meg. Mind-
szenty 1917-ben érkezett Zalaegerszegre hitokta-
tónak. 1919-ben átvette a plébánia vezetését és 
25 éven át a város apátplébánosaként tevékeny-
kedett. Magyarország utolsó hercegprímása volt, 
aki egész életében a totalitárius zsarnokságok el-
len küzdött. 1975-ben Bécsben hunyt el. Ausztri-
ában helyezték örök nyugalomra, magyarországi 
újratemetésére 1991-ben került sor.

„Dicsőséges ez a nap, és méltó ez a helyszín: 
Zalaegerszeg, Zala vármegye székhelye – kezdte 
beszédét a Miniszterelnök. Itt, Zalaegerszegen 
szolgált Mindszenty József bíboros, hercegprí-
más, aki egyike a nemzet ügyét zászlajára tűző 
nagy magyar egyházi embereknek.(…) Akkor is ki-
állt hazánk szabadságáért, amikor nyilasok törtek 
rá, és akkor is, amikor a kommunisták letartóztat-
ták, megkínozták és fogságba vetették.(…) Ő volt 
az, aki (’56. november 4-én) először nevezte nevén

a gyermeket: nem felkelésről, hanem szabad-
ságharcról beszélt. (…) Meggyőződéssel vallotta, 
hogy mi nem vagyunk ellenségei senkinek sem. 
Mi egyet akarunk: „minden néppel és országgal 
barátságban élni.” A mi igazi tragédiánk, hogy 
a kommunisták az őket támogató szovjet ka-
lasnyikovok segítségével visszatértek, és béke 
helyett ott folytatták, ahol október 23-án abba-
hagyták: osztályharc, proletárdiktatúra, pártál-
lam, politikai börtönök, kivégzések. Dicsőség az 
áldozatoknak! Tisztelet az ellenállóknak! (…) A 
forradalom hősei nagyon is különbözőek voltak, 
de ugyanaz az idea hajtotta tetteiket: ők mind a 
szabad Magyarország szerelmesei voltak. (…)
 
 agyarok százezrei vettek részt a forradalom-
 ban, a szovjetek összezavarodtak, s ha a 
Nyugat nem árul el bennünket – 1945 után má-
sodszor is –, sikerrel járhattunk volna. A Nyugat 
támogatásának hiányában a szovjet vezetők fél-
úton meggondolták magukat: visszafordították a 
tankokat, és harmincöt évre újra katonai elnyomást 
és kommunista bábkormányt ültettek a nyakunkba. 
(…) A kormány tagjai közül egyedül Bibó István 
maradt az Országházban, aki kiáltványt intézett a 
magyarokhoz és az egész világhoz: „Felelőtlenség 
volna a magyar ifjúság drága vérével rendelkezni.
Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy

megmutassa a világnak a szabadsághoz és igaz-
sághoz való ragaszkodását.” (…) 
Ezer év leckéit mondtuk fel 1956-ban. (…) De mi 
kemények és elszántak maradtunk, ezért túlél-
tünk és végül 1990-ben győztünk.
Visszaszereztük a szabad és független Magyar-
országot. Ebből az egész világ megértheti, akárki 
akar a nyakunkra ülni, bukásra van ítélve. Mi itt 
voltunk, amikor az első hódító birodalom ránk tá-
madt, s itt leszünk, amikor az utolsó is összeom-
lik.(…) Devictus vincit. Legyőzve is győzünk, 
ahogy Mindszenty bíborostól tanultuk.(…) A Jóis-
ten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek 
előtt! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! 2 ■

A Szabadság Napja 

Kapcsolódó tartalmak:

https://mindszentyneum.hu/
https://hungarytoday.hu/we-are-able-to-defend-our-interests-viktor-orban-pledges/
https://hungarytoday.hu/hungary-prepares-for-the-commemorations-of-the-1956-uprising/
https://ungarnheute.hu/news/wir-sind-in-der-lage-unsere-interessen-zu-verteidigen-so-viktor-or-
ban-28396/

2  A teljes beszéd elérhető: https://kormany.hu/beszedek-interjuk/miniszterelnok/orban-viktor-unnepi-beszede-a-mindszentyneum-unnepi-megnyitojan
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad 
emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a 
bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A 
történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely 
világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan 
vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a 
siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit 
követel.” John F. Kennedy (1960)

„1956. október 23.-án Budapesten, az egyetemi 
diákság felvonulásával kezdődött a szovjet meg-
szállás és a kommunista diktatúra elnyomása 

elleni felkelés. A Parlament előtt már több száz-
ezren hallgatták Nagy Imre reformokról szóló 
beszédét. A Rádió épületénél a fegyvertelen tö-
megre leadott véres sortűz hatására fegyveres 
felkelés alakult. A forradalmárok ledöntötték a 
Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a kommunista 
diktatúra jelképét és hajnalra elfoglalták a Magyar 
Rádió épületét. Az elkövetkező napokban Nagy 
Imre kormánya megtette a kezdő lépéseket a de-
mokratikus átalakulás felé, és a szovjet csapat-
kivonási tárgyalások is megkezdődtek, azonban 
az orosz tankok november 4-én hadüzenet nélkül 

megindultak a főváros ellen. November 10-e körül 
a túlerő legyűrte a civilek ellenállását.” 
Hazánkban az 1980-as évek végén kezdett ’56 
valódi története nyilvánosságot kapni. Az 1991. 
évi VIII. törvény alapján az Országgyűlés nemzeti 
ünneppé nyilvánította október 23-át, amit a 2011-
es Alaptörvény megerősített:1

„A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a 
kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létreho-
zott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, 
amelyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak h) az 
1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc 
szovjet megszállókkal együttműködésben történt vérbe foj-
tásáért, az azt követő rémuralomért és megtorlásáért, két-
százezer magyar ember hazájából való kényszerű elmenekü-
léséért; i) mindazokért a köztörvényes bűncselekményekért, 
amelyeket politikai indítékból követtek el, és amelyeket az 
igazságszolgáltatás politikai indítékból nem üldözött.”

Az idei megemlékezés október 22.-én szombaton 
koszorúzással kezdődött az 1956-os Műegyete-
mi Emlékműnél, majd a Műegyetemi ünnepségen 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter mondott beszédet. A hagyományos fák-
lyás emlékmenetet a Bem téri ünnepség követte, 
ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár intézett beszédet. A napot fényfestés 
zárta a Külügyminisztérium épületén.

 nnepélyes zászlófelvonással kezdődtek az
 október 23-i programok a Kossuth téren, 
majd több helyszínen folytatódtak. A Terror Há-
zában a megemlékezések részeként többek kö-
zött gyertyát gyújtottak a Hősök falánál. 

■ Orbán Viktor miniszterelnök (j) Mindszenty József szobránál a Mindszentyneum ünnepélyes átadóján
 

■ Fényfestés a Terror Háza Múzeum homlokzatán az
 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján 

■ Udvardy György veszprémi érsek (k), október 23.-i megemlékezés Zalaegerszegen  

1  https://oktober23.kormany.hu/
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■ Budapest 1956, József körút a Corvin (Kisfaludy) köz-
 nél, kiégett szovjet T-34/85 harckocsi. Háttérben az
 Üllői útnál a Kilián laktanya romos épülete

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából a Magyarország Barátai Alapít-
vány felolvasóesttel emlékezett a hősökre 2022. 
október 25-én. Bándi Kund az Összmagyar Tes-
tület elnöke, a MOBA tagja a „Köd előttem 1956 
Köd utánam” című kötetéből idézett részleteket, 
ami a Magyarország Barátai Alapítvány gondo-
zásában jelent meg. Köszöntőt Fodor István ku-
rátor mondott, aki egyben a kötet megszületését 
is szorgalmazta. Bándi Írisz Réka részleteket 
olvasott fel a műből, valamint hegedűszólóval 
ékesítette édesapja írásait, versrészleteit. 
„Ősi székely családba, magyar földre, Kolozsvár-
ra hozott a háborútól jócskán megtépázott gólya 
– írja Bándi Kund. Akkorra már mezítlábassá 
szegényedett a családunk. Ez folytatódott az öt-
venes évek Magyarországán talajt fogva, ahol az 
ÁVH tanította dalra népünket. Megélt története-
ket írtam okulásul a mának. A magyar emberek 
született szabadságharcosok évezredek óta. 
1956 világfénye mindmáig hat. Ezért élhettük 
túl az ezt követő elnyomást. A furcsán fityegő 
rendszerváltást, a történelmet alulnézetben el-
szenvedő hőseim közül többen megélték. Volna 
még mondanivalónk a múltról és a jövőnkről. 
Elkezdtük. Pro Libertate! Tehát: Éljen a magyar 
szabadság!”
„Tizenkét évesen 1956-ban az Üllői út 54-ben 
laktunk a családommal. Az út másik oldalán a Ki-
lián-laktanya, a mi oldalunkon meg a Corvin-köz.

A felolvasóest az alábbi linken megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=sDBRcQv-
Lqgg&ab_channel=FriendsofHungary

I T T H O N – O T T H O N

1956 világfényénél
Felolvasóest a Magyarország Barátai Alapítványnál

 ersze, hogy megszöktem otthonról, erről is
 szól a „Köd előttem 1956 köd utánam” néhány
fejezete. Mire fegyverhez jutottam volna, törött lábú
lábú Nagymamám megtalált Budapesten – csak az
égiek tudják, hogyan – és hazahurcolt. Így maradha-
tott élő tanúja a megélt, hőskölteményeket idéző,
vakmerő szabadságharcunknak.” (Részletek a 
Szerző Üllői út 54., 1956. október 23. című fejezet-
ben megfogalmazott személyes emlékéből.)
„A tömeg korántsem tűnt egységesnek, kivezé-
nyeltnek. A sokféle embernek mintha egyetlen 
lelke akadt volna, úgy viselkedtek. Nagyrészük 
csak sodródott, mintha valamennyien előre 
meg nem beszélve, de egy irány tartottak volna. 
Olyan könnyedén haladtak, akárha olajfilmen 
csúsznának a belváros, a Kálvin tér irányába, 
vagy éppen a boldogság és felszabadultság lég-
párnáján lebegnének előre. Hozzám közel páran 
lelassultak, kis csoportot alkottak. (…) Egyenru-
hás, tányérsapkás rendőrt fogtak körül. A cso-
port mellett éppen elhaladó középkorú, kemény 
arcú, munkásruhás ember odaszólt a rendőrnek: 

Vegye le azt a koszos vörös csillagot a sapkájáról!
– közben rövid időre megállt, hogy ellenőrizze 
a rendőrt, engedelmeskedik-e a felszólításnak. 
Megrettentem,(…) alig mertem odapillantani, mit 
csinál az emberekkel a rendőr. Kinyúl a csoport-
ból és megragadja az imperialisták bérencét, azt 
a görnyedt hátú munkást, megbilincseli, addig 
gumibotozza, amíg be nem vallja, hogy kém, 
kártevő, felforgató. Hogy tanuljon a nép az éber-
ségből és a befurakodott ellenséggel leszámo-
lásból. Tátott szájjal, harangként kalimpáló szív-
vel figyeltem. Habozás nélkül jött a fejcsóváló, de 
igen boldog fölsimerésem. A rendőr közömbös 
arccal tányérsapkájához nyúlt, levette és a fiata-
lok által a kezébe nyomott nyitott bicskával lenyi-
szitolta a vörös csillagot és ledobta a földre. Az 
addig szentként tiszteltetett kövér jelvény eltűnt a 
menetelő lábak alatt. 
Lehet, hogy ezentúl ilyen lesz a szabadság?”

Bándi Kund haiku versek a forradalmunkról

1956. október 23.
A tömeg egyetlen izzó lélek
Bátor holnap-álmodás

1956. október 24.
Most vagy soha, gyertek velünk
Süvöltő vihar a szabadság

 felolvasóest résztvevőit a Magyarország Ba-
 rátai Alapítvány megajándékozta az általa
kiadott ’56-hoz kapcsolódó könyvválogatással. ■

■ Jobbra fent: Bándi Kund, Bándi Írisz Réka és Fodor Ist-
 ván Kurátor a felolvasóesten, lent Bándi Kund és Bándi
 Írisz Réka  
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■ Budapest 1956, a Kossuth Lajos utca és Károly (Tanács)
 körút sarkán lévő Gyógyszertár ablaka, röplapok a
 Magyar Írók Szövetsége őrizetlen pénzgyűjtő ládájánál
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Határa csak az országnak van,
a nemzetnek nincs

FO
TÓ

K 
| A

M
SZ

 | 

1   Kádár Lynn Katalin: Eckhardt Tibor amerikai évei, 1941–1972 

miért és hogyan

Az Amerikai Magyar Szövetséget (American 
Hungarian Federation, AHF) magyar társaságok, 
intézmények és egyházak szövetségeként hozták 
létre 1906-ban az Ohio állambeli Clevelandben. 
Központja Washington DC-ben van. A pártoktól 
független, önkéntes alapon működő nonprofit, jó-
tékonysági és oktatási szervezet az amerikai-ma-
gyar közösség széles keresztmetszetét képviseli. 
Célja a magyar örökség megőrzése, a magyar 
kultúra terjesztése, az amerikai-magyar gazda-
sági és kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása,

az USA-ban élő magyar származásúak érdeké-
nek védelme. Feladata kibővült az anyaországi és 
a Kárpát-medencei utódállamokban élő magyar-
ság támogatásával. Támaszkodik minden ame-
rikai-magyar egyén és csoport tevékenységére, 
függetlenül azok politikai-, vallási- vagy egyéb el-
kötelezettségétől. Célja a második-, harmadik-ge-
nerációs magyarok elérése is, akik őrizni kívánják 
nemzeti hagyományaikat és az összmagyarság 
javát szolgálják. 

Az Amerikai Magyar Szövetség előzményei 1902-ig nyúlnak 
vissza, amikor  a clevelandi Kossuth-szobor létrehozására 
gyűjtés indult, amelyet „Szabadság” című amerikai, magyar 
nyelvű újság és annak szerkesztője Kohányi Tihamér szerve-
zett. A gyűjtést tovább folytatódott George Washington szob-
rának budapesti felállítására, amelyre 1906-ban került sor a 
Városligetben. A szervezők hozták létre a Szövetséget, ame-
lyet később az amerikai kormányzat is az amerikai magyarok 
hivatalos érdekképviseletének ismert el. Az első elnök Kohá-
nyi Tihamér volt. 1929-ben Buffaloban az Első Magyar-Ame-
rikai Kongresszuson a Szövetség mozgalmat szervezett a 
trianoni békediktátum igazságtalanságai ellen, megkísérelve 
az amerikai kormányt a békeszerződés revíziója mellé állí-
tani. A II. világháború idején a Szövetség védnöksége alatt 
kezdett működni a Független Magyarországért Mozgalom, 
amely Eckhardt Tibor vezetésével kívánta elérni, hogy „fele-
melje szavát az otthon elnémított magyar nép nevében” és az 
országot mintegy átállítsa a nyugati szövetségesek közé. – A 
II. világháború végén, már 1944-ben a Szövetség létrehozta 
az Amerikai Magyar Segélytanácsot és az Amerikai Reformá-
tus Szövetséggel együttműködésben Magyar Segélyprogra-
mot szervezett az anyaországban nélkülözők támogatására. 
1956-ban, a menekültek közül 65 000-en érkeztek az Egyesült 
Államokba a Szövetség támogatásával. Az összmagyarság 
szemlélete máig jelen van a tevékenységben, a magyarságot 
érintő kérdésekben a Szövetség rendszeresen fordul beadvá-
nyokkal az Amerikai Kongresszushoz. 1974-ben a Szövetség 
lobby-tevékenységének hatására, Magyarország megkapta 
a „legnagyobb kedvezmény” státuszát. 1990. március 15-én 
Kossuth Lajos mellszobrát helyezték el a washingtoni Capi-
tolium rotundájában.1

 Szövetség küldetése kibővült Magyarország
 jó hírnevének védelmével és támogatásával,
valamint a magyar kultúra terjesztésével, hisz 
ahogy a tagok vallják: magyarságuk számukra 
nem csupán származás vagy identitás kérdése, 
hanem a lelkük legmélyebb érzése a haza iránt. 
A 115 éves jubileumi ünnepséget és gálavacsorát 
a washingtoni Magyar Nagykövetségen tartották 
2022. október 28-án. A fővédnök Takács Szabolcs
hazánk washingtoni nagykövete volt, aki ünnepi 
beszédét követően felolvasta Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntő levelét.
 
Tisztelet Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amikor e levél sorait írom, már javában zajlik a 
népszámlálás Magyarországon. Bár az ered-
mény fontos visszajelzés lesz az elmúlt évtized 
munkájáról, abban ma már mindenki egyetért, 
hogy a magyarok lélekszáma csak akkor lehet 
teljes, és akkor fedi le a nemzet egészét, ha hoz-
záadjuk a határainkon, sőt a Kárpát-medencén 
túl élő testvéreinket is. 
Történelmi tapasztalatunk, hogy határa csak az 
országnak van, a nemzet nincs, ezért bárhol is 
éljünk, nekünk közös kincsünk a számtalan, a 
művészetek, a tudomány és a sport területén el-
ért lenyűgöző eredmény, amelyek alapján joggal 
mondhatjuk el, hogy magyarnak lenni jó érzés. 
Ugyanakkor még a legjobb dolgok, a legfeleme-
lőbb pillanatok is jelentőségüket tudják veszíteni, 
ha nincs kivel megosztanunk.

Az Amerikai Magyar Szövetség
október 28-án

ünnepelte fennállásának
115. évfordulóját

A

■ Dreisziger Stricz Zsuzsa és Balogh Gyula Elemér
 társelnökök

A

Így gondolkodhattak annak idején azok az Újvi-
lágba vándorolt magyarok is, akik 115 évvel ez-
előtt megalapították az Amerikai Magyar Szövet-
séget, ezzel fejezve ki összetartozásunkat és az 
anyaországhoz való hűségüket.
Az elmúlt évek munkájának hála, végre ismét azt 
érezhetjük, hogy jó magyarnak lenni. Ezt pedig 
közös kulturális örökségünkön túl immár annak 
is köszönhetjük, hogy bő egy évtizede együtt ír-
hatjuk hazánk jövőjét. Nemcsak számon tartjuk 
tehát egymást, de számíthatunk is a magyarok 
határokon átívelő összefogására. 
Engedjék meg, hogy a szövetségük megalaku-
lásának 115. évfordulójához gratulálva felemelő 
ünneplést, a hétköznapokhoz pedig jó egészsé-
get és sok erőt kívánjak az Amerikai Magyar Szö-
vetség kötelékébe tarozó szervezet valamennyi 
tagjának. Isten éltesse Önöket! – írta Orbán Vik-
tor Magyarország Miniszterelnöke.
 
 program keretében a Szövetség vezetői Dr. 
 Németh Imre elnök, valamint Dreisziger 
Stricz Zsuzsa társelnök és Balogh Gyula Elemér 
társelnök köszöntötte az amerikai és magyar 
meghívottakat. Mayer Judit tiszteletes asszony 
megáldotta a rendezvényt, majd a beszédeket 
az „In Memoriam” méltóságteljes percei követ-
ték, 115 év vezetőire és tagságára emlékezve. 
Juhász Imre tisztelendő atya beszédében visz-
szatekintve a több mint egy évszázadra, úgy 
vélte a magyarságra sokáig a legjellemzőbb a 
szétszakítottság volt. Ezért a múltban mindenki 
a saját közösségében építette a magyarságát és 
a haza szeretetét. Napjainkban könnyebb kap-
csolatot teremteni, hogy valóban egyek lehes-
sünk, és közösen megmaradjunk – mondta.

A kitüntetések átadása után, az elismerések át-
adása következett. Batthyány Schmidt Margó a 
Magyar Női Unió Egyesület és a Batthyány örök-
ség Alapítvány elnöke, valamint Batthyány Bol-
dizsár, a Fiatalok Batthyány köre elnöke kapott 
emléklapot, aki köszönő beszédében elmondta, 
szerencsésnek érzi magát, hogy Batthyányinak 
született. Ez olyan példákat és értékrendet jelent, 
amit soha nem lehet elvenni tőle. Szerencsés, 
hogy magyarnak született, mert ez olyan nemzet, 
ahol a kitartást, a szabadságvágyat és összetar-
tást is az anyatejjel együtt szívhatjuk magunkba. 

A múltat ismerni kell, tisztelni kell és tanulni belőle. 
Peller Mariann producer, a Virtuózok egyik alapí-
tója, valamint a Magyarország Barátai Alapítvány 
szintén elismerésben részesült. Az emléklapot, 
amelyet az Alapítvány több mint egy évtizedes 
kimagasló tevékenységéért kapott, Bényei Katalin 
ügyvezető igazgató asszony vette át.
Az este folyamán Dolhai Attila színművész va-
lamint a Virtuózok három fiatal művésze Balázs-
Piri Soma zongorán, Lugosi Dániel klarinéton, 
Bácsy-Schwartz Zoltán hegedűn adott nagysi-
kerű koncertet. ■

■  Batthyány Boldizsár, Batthyány Schmidt Margó, Peller Mariann, Dr. Németh Imre és Bényei Katalin 

Az esemény támogatói voltak: Embassy of Hungary, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap, American Hungarian Federation és a Bocskai Rádió.
http://www.americanhungarianfederation.org/
https://washington.mfa.gov.hu/page/fobb-orszagos-diaszpora-szervezetek-es-egyesueletek
Az ünnepség megtekinthető az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=CSsX2DVvqE4&ab_channel=BocskaiR%C3%A1di%C3%B3
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Az előrelépés a gyökereinkhez 
való visszatéréssel kezdődik 

 arácsony (latin neve Nativitatis Domini, Natalis
 Domini, Az Úr születése) teológiai értelem-
ben a Húsvét után kereszténység második legna-
gyobb ünnepe, amelyről a nyugati kereszténység 
december 25-én, a keleti január 7-én emlékezik 
meg. Az ünnep december 24-én a szentestével, 
karácsony vigíliájával veszi kezdetét. Assisi Szent 
Ferenc az „ünnepek ünnepének” tartotta a Meg-
váltó, Isten fia, Jézus Krisztus földi születésének 
napját. Ő állította fel az első Betlehemet 1223-
ban az itáliai Greccióban, ahol a zarándokhely 
pápai kiváltsága szerint, az év bármely szakában 
bemutatható karácsonyi szentmise. Jézus Krisz-
tus születésének időpontja – amelyet Dionysius 
Exigius apát számított ki az 5. században – vált 
az általánosan elfogadott időszámítás kezdetévé.

A karácsony szavunk gyökere vélhetően a latin 
incarnatio (megtestesülés), más felfogások sze-
rint a legősibb szláv jövevényszavaink egyikéből 
származik, a téli napfordulóra utaló korcun (átlé-
pő) igenévből. 
Rómában, a Szent Péter téren, december elején 
felavatták a karácsonyfát és a betlehemi jász-
lat. „Fontos a gyökerek ápolása, az életben és 
a hitben egyaránt, erre emlékeztet bennünket 
a karácsonyfa: hordozzuk gyökereinket Jézus 
Krisztusban! – hangsúlyozta a Szentatya. Euró-
pának keresztény gyökerei vannak és e gyöke-
rek öntözgetése a kereszténység felelőssége.” 
Ferenc pápa a katolikus egyház 266. pápája, aki 
Karácsony napja előtt négy hónappal, augusztus 
25-én fogadta az Apostoli Palotában lévő dolgo-
zószobájában Novák Katalin államfőt. A közel 
egyórás magán audiencia kiemelkedő eredmé-
nye, hogy a Szentatya elfogadta Köztársasági 
Elnök asszony meghívását, és ígéretet tett, hogy 
jövő tavasszal ismét ellátogat Magyarországra. 

A protokoll szerint a pápalátogatás többféle lehet: van, ami-
kor a látogatás egy országnak szól, ahol több napot is eltölt 
a pápa – ilyen volt II. János Pál pápa 1991-es magyarországi 
látogatása. Van, amikor egy konkrét eseményre érkezik, mint 
például 1996-ban – pápaságának 18. évében II. János Pál. 
Pannonhalma millenniumára érkezett, majd Győrbe is ellá-
togatott. Áder János köztársasági elnök 2020-ban hívta meg 
Ferenc pápát az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra, aki a meghívást elfogadta – a Szentatya ünnepi homí-
liája zárta a katolikus világesemény szentmiséjét 2021-ben.

Novák Katalin államfővel folytatott négyszem-
közti találkozón nem volt szükség tolmácsra, a 
beszélgetés spanyolul zajlott.

 Szentatya kifejezte, milyen nagyra értékeli 
 a női vezetőket. Megítélése, meggyőződése 
és személyes tapasztalata szerint, ha konfliktu-
sok vannak a világban, érdemes adott esetben a 
nőknek azon képességére támaszkodni, hogy a 
konfliktusban álló felek között közvetíteni tudnak. 
Ezért is üdvözölte Ferenc pápa kifejezetten azt, 
hogy Magyarország élén női államfő áll. Szóba 
került az orosz-ukrán háború, amelynek kapcsán 
Novák Katalin elmondta: „anyaként mélységesen 
át tudom érezni, (…) milyen most azoknak a kár-
pátaljai magyar anyáknak, akik a fronton tudják 
a gyerekeiket, de nem tudják, látják-e még őket 
valaha. Milyen azoknak a kárpátaljai, ukrajnai, 
vagy épp oroszországi anyáknak, akiknek el kell 
búcsúzniuk a férjeiktől, a testvérektől, a gyere-
keiktől, és háborúban a frontra küldeni a fiaikat. 
Milyen a fiúknak búcsút venni a családjuktól? Ezt 
nem akarjuk, azt szeretnénk, hogy mi magyarok 
– ez a generáció és az utánuk következők – ne 
tudjuk meg, mit éltek meg akkor a dédszüleink, 
amikor ők ilyen helyzetben voltak és nekik kellett 
útjukra bocsátani katonagyermekeiket.”

Arról is beszéltek Ferenc pápával, milyen többle-
tet ad az a kiváltság, isteni ajándék, hogy a nők 
életet adhatnak, édesanyák lehetnek. Mekkora je-
lentősége van családban élni, ha férfi és nő élet-
reszólóan összeköti az életét, ha házasságban 
szentesítik kapcsolatukat, és hosszan kitartanak 
egymás mellett. „Nagyon nehéz elmesélni, sza-
vakba önteni, mit jelent az, amikor azt mondjuk, 
’az életemet tudnám adni a gyerekeinkért’.

K

Mit jelent az a büszkeség, amit az ember talán 
csak szülőként vagy nagyszülőként élhet át. 
Küldetésem, hogy a fiatal lányoknak, nőknek 
elmondhassam, a gyermekvállalásról nem ér-
demes csak azért lemondani, mert valaki szereti 
a munkáját, és szeretne a hivatásában is kitel-
jesedni. Ez a kettő, ha nem is egyszerűen, de 
összeegyeztethető egymással.”

 ovák Katalin államfő egy papi stólát aján-
 dékozott a Szentatyának, amelyet Erdő Pé-
ter bíboros áldott meg. A stólában képletesen 
ott volt Magyarország, a magyar népi kultúra 
motívumkincse. Dr. Illés Károlyné Botyánszky 
Anna, a népművészet mestere tervezte és több 
hímző asszony közös munkájával valósult meg. 
Az utolsó öltéseket Novák Katalin végezte.

„Ha képesek vagyunk a tekintetünket az Égre 
emelni és úgy lehajolni az elesettekhez, hogyha 
a perspektíva számunkra nem négy év, vagy öt 
év, nem egy elnöki ciklus, hanem az Örökké-
valósághoz közelít és ott mérettetik meg az a 
döntés, amit meghozunk, akkor nagyobb esé-
lyünk van arra, hogy helyes döntéseket hozzunk.
Én ezt a megközelítést igyekszem megvalósítani 
az elnökségem alatt és abban bízom, hogy ehhez 
az Úristentől az öt év folyamán mindenkor fogok 
kapni kellő erőt, bátorságot és alázatot.” – zárta 
a Vatikáni Rádió magyar programjában elmon-
dott gondolatait Novák Katalin a találkozó után.

„Ezekben a napokban nyissuk meg elménket és 
szívünket, hogy befogadhassuk ezt a kegyel-
met. Jézus Isten ajándéka számunkra, és mi 
is ajándékká válhatunk mások számára – Isten 
ajándékának mások számára –, mindenek előtt 
azoknak, akik sosem kaptak figyelmet és gyön-
gédséget. Hány ember sosem kapott simogatást 
életében, nem kapott szerető figyelmet, gyön-
gédséget.(…) A karácsony arra ösztönöz ben-
nünket, hogy mi így cselekedjünk. Jézus így újra 
megszületik mindnyájunk életében, és rajtunk 
keresztül továbbra is üdvözítő ajándék lesz a ki-
csinyek és a kirekesztettek számára.” – mondta 
a karácsony kapcsán Ferenc pápa. ■

Ahogy az uralkodóknál, úgy a pápáknál is javasolt a proto-
koll szabályokat betartani az audiencia során. A ceremoniális 
rend hagyománya több száz évre nyúlik vissza, ami termé-
szetesen az öltözködésre is kiterjed. A katolikus egyház 
fejénél tett látogatás során férfiak és nők esetében is a fe-
kete ruházat az előírás, vallási hovatartozástól függetlenül. 
A nőknek fedett karokkal, vállakkal, és fejjel, azaz fekete 
fátyolban illendő megjelenni. A történelem során csupán 
néhány katolikus király hitvese kapott felmentést ez alól, így 
született meg a „fehér kiváltság”, azaz a „privilège du blanc” 
fogalma. 2022-ben mindössze hét olyan nő van a világon, aki 
élhet a kiváltsággal: Letízia spanyol királyné, Zsófia volt spa-
nyol királyné, Matild belga királyné, Paula volt belga királyné, 
Mária Terézia luxemburgi nagyhercegnő, Charlène monacói 
hercegné, valamint Savoyai Marina nápolyi hercegnő. Noha 
a lehetőségük meglenne rá, a pápa iránti tiszteletből nem 
szoktak élni a privilégiummal, ők is fekete ruhát öltenek a 
hivatalos találkozók alkalmával. Novák Katalin köztársasági 
elnök asszony a Pápánál tett látogatásakor a tiszteletet kife-
jező tökéletes elegancia megtestesítője volt. 

■  Fra Bartolommeo: A szent család – a gyermek Jézus 
 imádása (1499 körül) Galleria Borghese  
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Kapcsolódó tartalmak: 
https://www.youtube.com/watch?v=dq7NgWJDcmc&ab_channel=VaticanNews
https://hungarytoday.hu/president-katalin-novak-gives-unique-present-to-pope-francis/?fbclid=I-
wAR3qj1e8q7aAVx5JpnilTMdArFXcNey6ZGww99qpHAixkmDSvlEbaHcb9oI

1

1  Idézet Ferenc pápától 

A
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Fact-check Válogatás 2022 eseményeiből
JANUÁR    MÁRCIUS   MÁJUS   

OKTÓBER    NOVEMBER    DECEMBER   

1. Franciaország átveszi az Európai Unió Tanácsá-
 nak soros elnökségét Szlovéniától. 
7. COVID-19 világjárvány: az esetek száma megha-
 ladja a 300 milliót világszerte.
22. Budapesten átadják a Magyar Zene Házát.
 (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)

A 2021. év adatai alapján Magyarországon a GDP 
növekedése 7,1 százalék volt, ami európai uniós szin-
ten is kiemelkedő. Ehhez hasonló több mint négy 
évtizede nem volt hazánkban. A beruházási ráta 
a második legmagasabb volt az Európai Unióban,
Magyarország a 10. legversenyképesebb ország a vi-
lágon. (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)

4–20. A XXIV. téli olimpiai játékok Pekingben. Magyar-
 országot 5 sportágban 14 sportoló képviselte, három
 érmet szerezve, Liu Shaoang Magyarország első
 egyéni aranyérmét nyerte. 
24. Oroszország megtámadja Ukrajnát. A támadást
 követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bevezeti
 a hadiállapotot, amelyet a parlament is jóváhagy.
 (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)
27. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen
 bejelenti, hogy az Európai Unió fegyvereket küld
 Ukrajnába. Az EU történetében először finanszíroz-
 za fegyverek vásárlását és küldését egy megtáma-
 dott országba. Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendeli
 az orosz nukleáris erők készültségét, mely döntését
 a NATO agresszív kijelentéseivel indokolja. 
28. Az ENSZ jelentése szerint az orosz-ukrán háború
 kirobbanása óta több mint 500 000-en menekültek
 el Ukrajnából a szomszédos országokba. 

10. A köztársaságielnök-választáson az Országgyű-
 lés öt évre Novák Katalint választja Magyarország
 államfőjévé. (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)
24. Az Ukrajnában zajló háborúra tekintettel Jens
 Stoltenberg NATO főtitkár hivatali idejét 2023. 
 szeptember 30-ig meghosszabbítják.    ÁPRILIS   

3. Hatalmas FIDESZ-KDNP győzelem az Országgyű-
 lési választáson. (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)
9.–július 17.  Az évszázad kiállítása a Szépművészeti Mú-
 zeumban – Menny és pokol között, Hieronymus Bosch
 rejtélyes világa címmel. (Részletek a magazin-e nyári számában.)
24. Az Aranybulla kiadásának 800 éves évfordulója, a-
 melyet az Országgyűlés hivatalos emléknappá nyilvá-
 nított. (Részletek a magazin-e téli számában.)
24. A francia elnökválasztás második fordulója, amely a
 hivatalban lévő elnök, Emmanuel Macron győzelmé-
 vel zárult.  

2. Az új összetételű magyar Országgyűlés alakuló
 ülése, házelnök Kövér László.
 (Részletek a magazin-e nyári számában.
9. Kétszer kitöltött, ötéves elnöki ciklus után távozik
 hivatalából Áder János köztársasági elnök.
 (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)
10. Hivatalba lépésével történelmet ír Novák Katalin,
 aki az első női köztársasági elnök Magyarorszá-
 gon. (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)
16. Az Országgyűlés Orbán Viktort Magyarország mi-
 niszterelnökévé választja. Összességében az ötödik,
 egymást követően a negyedik ciklusát kezdi meg
 az új Orbán-kormány.
 (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)
22. Budapesten, a Városligetben, átadják a Néprajzi
 Múzeum új épületét.
24. Leteszik esküjüket a ötödik Orbán-kormány mi-
 niszterei. (Részletek a magazin-e nyári számában.)

JÚNIUS   

4. A Nemzeti Összetartozás Napja „a több állam fenn
 hatósága alá vetett magyarság minden tagja és kö-
 zössége része az egységes magyar nemzetnek.”
 (Részletek a magazin-e nyári számában.)
23. Az Európai Tanács megadja Ukrajnának és Moldová-
 nak az Európai Unió tagjelölt státuszát.

JÚLIUS   
 
1. Csehország átveszi az Európai Unió Tanácsának
 soros Elnökségét Franciaországtól.
1. Bevezetik az új magyar gépkocsi-rendszámokat
5. 30 tagállam NATO-nagykövete, valamint  Finnország
 és Svédország külügyminisztere aláírja a két ország
 NATO-csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet. A kérel-
 met május 18-án nyújtották be.
7. Bejelenti lemondását Boris Johnson brit miniszterel-
 nök a Konzervatív Párt pártelnöki tisztségéről és a 
 miniszterelnöki posztról. 
8. Halálos merénylet Abe Sinzó volt japán miniszterel-
 nök ellen, aki a japán történelem leghosszabb ideig
 hivatalban lévő miniszterelnöke volt. 
23. Orbán Viktor miniszterelnök előadása a XXXI. Bál-
 ványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. 

AUGUSZTUS   

17. Izrael és Törökország helyreállítja 2018-ban meg-
 szakított diplomáciai kapcsolatait.   

SZEPTEMBER   

2. A G7-ek pénzügyminiszterei megállapodnak, hogy ár-
 plafont vezetnek be az orosz kőolajexportra.
5–11. Megrendezésre kerül az V. Marton Éva Nemzetközi-
 Énekverseny. A 34 éves Andrej Danyilov tenor kapta
 a 30 ezer eurós első díjat és a közönségdíjat.
6. Liz Truss külügyminiszter követi Boris Johnsont  a brit
 miniszterelnöki pozícióban, miután a Konzervatív Párt
 vezetőjévé választották. 
8. 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet, az Egyesült
 királyság és Nemzetközösségi királyság uralkodója,
 aki idén ünnepelte trónra lépésének 70. évfordulóját.
 (Részletek a magazin-e nyári számában.)
 Temetésére 19-én került sor. Fia, a 73 éves III. Károly
 követi őt a trónon.
16–18. VIII. Magyarország Barátai Konferencia, öt földrész,
 25 országából, több mint kétszázan vettek részt. Az i-
 dei mottó „Merjünk magyarok lenni!”
 (Részletek a magazin-e őszi számában.)
22. Betölti 100. életévét Dr. Lajtha Ábel professzor, a
 Magyarország Barátai Alapítvány egyik Alapítója.
 (Részletek a magazin-e tavaszi számában.)
25. Olaszországi választás, a Giorgia Meloni vezette jobb-
 oldal a parlament mindkét házában többséget sze-
 rez, ő lesz az Olasz Köztársaság első női miniszter-
 elnöke.
30. Életének 91. évében elhunyt Mihail Szergejevics Gor-
 bacsov, a Szovjet Kommunista Párt főtitkára, a Szov-
 jetunió elnöke. 1991. december 25-én mondott le tiszt-
 ségéről, ami a Szovjetunió megszűnését jelentette.

1. Kezdetét veszi a Népszámlálás Magyarországon. 
10. Firenzében a The Golden Vines Awards-on
 id. Szepsy István elnyeri a Hall of Fame Award-ot,
 azaz bekerült a hírességek csarnokába, a
 Szepsy Pincészetet Európa legjobb pincésze-
 te lesz, ami a magyar mezőgazdaság, a magyar
 bor és Tokaj számára is óriási lépés.
16–22. A Kínai Kommunista Párt XX. kongresszusán
 újraválasztják Hszi Csin-ping főtitkárt.
25. A lemondott Liz Truss helyett Rishi Sunak lesz 
 az Egyesült Királyság miniszterelnöke.
27. Az áprilisban indult 44 milliárd dolláros akvi-
 zíció lezárásával, Elon Musk lesz a Twitter tulaj-
 donosa és vezérigazgatója. 

1. Parlamenti választás Izraelben. Benjámín Netanjáhú,
 a jobboldal Likud vezetőjének győzelme után, 13.-án
 kormányalakítással bízta meg őt Jichák Hercog izra-
  eli elnök.
3. Magyar Tudomány Ünnepe, MTA, az idei mottó
 „Tudomány: út a világ megismeréséhez”. 
8. Félidős kongresszusi választás az USA-ban, ahol 
 a képviselőház 435 tagjáról és a százfős szenátus 
 34 helyéről döntenek. (A demokraták megőrizték
 többségüket.)
15. A világ népessége eléri a 8 milliárd főt. 
15–16. G20 csúcstalálkozó Balin „Talpraállás együtt, meg-
 erősödve” címmel „egy páratlan, többdimenziós vál-
 ság idején”. 
20. Kezdetét veszi Katarban a FIFA Labdarúgó Világbaj-
 nokság, a világ legnézettebb sportága. Bár a magyar
 válogatott nem jutott ki, a potenciális jövőbeni rész- 
 vétel lehetősége megvan.   

5. XI. Kárpát-medencei Összefogás Fórum „Az el-
 múlt 12 évben közös erővel újra tudtuk egyesíteni 
 a magyarokat” – Nagy István  agrárminiszter. „Ma
 már több mint 1 millió 170 ezer új magyar állam-
 polgárról beszélhetünk” – Potápi Árpád János
 államtitkár. 
6. A Magyar Kormány megszünteti az üzemanyag-
 ár-stoppot. 
7. Horvátországnak két fontos lépést sikerült meg-
 tennie az EU-integráció felé: csatlakozhat a 420
 millió lakost magába foglaló schengeni térség-
 hez, és július 1-én az Európai Bizottság jóváhagy-
 ta az euró bevezetését 2023-tól.
14. A KSH adatai szerint 2022-ben Magyarországon
 az ipari termelés 6,6%-kal nőtt. Az összes értéke-
 sítés 60%-át adó külpiaci eladások volumene 8,5, 
 a 40%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,4%-kal 
 emelkedett.
 (A magazin-e téli számának lezárása december 15.)

■  A leköszönő köztársasági elnök Áder János gratulál
 Novák Katalin megválasztott köztársasági elnöknek
 (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)     

■  Dr. Vizi E. Szilveszter és Dr. Lajtha Ábel professzorok
 (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)    

■ Orbán Viktor Miniszterelnök beszéde május 24-én,
mögötte Kövér László házelnök (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)
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A hatalomnak és garanciáknak a rendszere elő-
ször a Vérszerződésben körvonalazódott, ezért a 
kötet a magyar állam fejlődésútját ettől a pillanattól 
tárgyalja, a keresztény magyar állam megalapítá-
sán át, az államszervezet kialakulásán és Szent 
István törvényein keresztül, eljutva II. András
uralkodásáig. A gazdagon illusztrált album be-
mutatja II. András trónra lépésének előzményeit, 
apjának, III. Béla királynak a pénzreformjait, ame-
lyek elvezettek II. András reformjaihoz, majd az 
új berendezkedés politikájához és az Aranybulla 
kibocsátásához. A híres záradékkal együtt 31 
pontba foglalt intézkedések némelyike ma már 
magyarázatra szorul, amit a kötet szintén felvállal. 
A Diploma Andreanum bemutatásához Dr. Kom-
lossy József professzor, az Alapítvány tagja járult 
hozzá gondolataival.

Történelmi jelentőségűek az európai előzmények; 
a Magna Charta Libertatum keletkezése, pontjai és 
utóélete, valamint a Magna Charta és az Aranybul-
la összefüggései.
 itkán olvasható az eredeti latin szöveg, amely
 Dr. Érszegi Géza professzor leirata alapján 
került a könyvbe: De Bulla Aurea. Szintén ritkán 
idézik Virág Benedek paptanárt, aki először adta 
közre „Nagy reménységű ifjainknak” az Aranybullát
magyarul 1805-ben, egy olyan korban, amikor az 
ellenállási záradék megszólalása magyar nyelven, 
egyfajta demonstráció volt I. Ferenc uralkodó ab-
szolutista törekvéseivel szemben. A nyelvi szép-
ségek kedvelői négy különböző korban készült 
Aranybulla fordítást tanulmányozhatnak és hason-
líthatnak össze. A kötet részletesen tárgyalja az 
Aranybulla hatását az elkövetkező évszázadokra, 
egészen 2011-ig, Magyarország Alaptörvényének 
kiadásáig. 
Az Aranybulla 800. évfordulója kapcsán számos, 
egész éven át tartó megemlékezéssel, kormány-
zati és civil kezdeményezéssel ünnepelt Magyar-
ország. Kiváló tudományos írások, kötetek jelentek 
meg, amelyeket „A Magyarságunk Decretuma” 
nem megismételni, hanem megerősíteni és további 
értékekkel kívánt gyarapítani.

Az albumon belüli párhuzamos angol fordítással, 
pedig hozzá kívánt járulni az Alapítvány az Arany-
bulla nemzetközi ismertségének növeléséhez, 
jelentőségének bemutatáshoz az európai alkotmá-
nyos, politikai és kulturális örökségben.
Ahogy Dr. Sulyok Tamás elnök írja zárszavában: 
„Az Aranybulla nyolcszázadik évfordulója, mint a 
magyar alkotmánytörténet egyik kezdőpontja, le-
hetőséget teremt számunkra, hogy egy pillanatra 
megálljunk és számot vessünk múltról, jelenről 
és jövőről. Számos olyan esemény van a múlt-
ban, amelyet ünneplünk, vagy éppen gyászolunk. 
Bárhogyan is legyen, mindkettő befolyásolja azt, 
ahogyan a jelenünkről gondolkodunk. Ugyanakkor 
a jelenben is számos olyan történés, olyan út van, 
amelyről úgy véljük, hogy követendő, vagy éppen 
elvetendő. Ezekről ma mi hozzuk meg saját dön-
téseinket. Ezek a döntéseink befolyásolni fogják az 
utánunk jövő generációk jelenét, hiszen számukra 
mi már a múlt leszünk. Ekképpen mi a múlt tapasz-
talatai alapján hozunk döntéseket, s ezáltal hatá-
rozzuk meg az utánunk jövő generációk jövőjét.
Alaptörvényünk záró szavai a magyar nemzet tör-
ténelmi küldetésének célját röviden, de annál vilá-
gosabban fogalmazzák meg:
Legyen béke, szabadság és egyetértés!” ■

Magyarságunk Decretuma
M Ú L T U N K  É S  G Y Ö K E R E I N K

Kapcsolódó információ:

a kötet nem került kereskedelmi forgalomba, ám az érdeklődők számára a Magyarország Barátai 
Alapítványnál elérhető.

R

„Sine praeteritis futura nulla”, „Múlt nélkül nincs 
jövő” – mondja a latin. A mába érő múlt nemcsak 
a jelenünket, de a jövőnket is befolyásolja. Ennek 
a gondolatnak a jegyében született a „Magyarsá-
gunk Decretuma – 800 éves az Aranybulla  1022–
2022” című kötet a Magyarország Barátai Alapít-
vány gondozásában. Az album megemlékezés és 
tisztelgés a jövőt formáló történeti alkotmányunk 
előtt, amelynek már a címével is szerettük volna 
kifejezni; nem pusztán II. András (1176–1235) kirá-
lyi döntéséről van szó, hanem egy olyan bölcseleti 
tételről, ami modernizálta a késő Árpád-kor jog-
rendszerét, lerakta a rendi társadalom jogi alapjait 
és hatása napjainkig érezhető. Alapítványunk misz-
sziójának megfelelően kötetünk erősíteni kívánja a 
magyarságtudatot, hozzájárulva a magyar örökség 
és értékek ápolásához. Bemutatjuk a magyar fej-
lődés utat, elkötelezetten a 800 évvel ezelőtti elő-
deink harca mellett, ami már akkor a nemzet, a 
szuverenitás, a keresztény hit és a szabadság 
értékeinek megőrzése érdekében történt, ma-
gyarságunk gyarapodását biztosítva. – írja a könyv 
bevezetőjében Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter elnök. 

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszternek az emlék-
évet megnyitó ünnepi beszéde, valamint Dr. Sulyok 
Tamásnak, az Alkotmánybíróság elnökének érté-
kes zárszava foglalja keretbe (incipit – explicitus 
est) és teszi egyedivé az albumot. Az Alkotmány-
bíróság tagjai napjainkban is az Aranybulla pe-
csétjének másolatát viselik öltözékükön hivataluk 
jelképeként a nyilvános üléseken. A pecsét felira-
ta: ANDREAS D(e)I GR(aci)A VNG(ar)IE DAL-
M(acie) CH(r)OAC(ie) RAME S(er)VIE GALIC(ie)   
LODOMERIE Q(ue) REX– vagyis „András, Isten 
kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátor-
szág, Ráma, Szerbia, Halics és Ladoméria királya.” 

Igazi kuriózum, hogy az Alapítvány kurátora
Dr. Kocsis Károly akadémikus, a Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi 
Intézetének igazgatója, külön a kötet számára
készített egy korábban nem létező térképet, amely 
Európát ábrázolja 1222-ben, az Aranybulla kiadá-
sának évében. Szintén e kötethez igazították a 
Magyar Királyságot a 13. század második felében 
bemutató térképet.  
 Magyarország Barátai Alapítvány egyik ala-
 pítója a világhírű operaénekes, Marton Éva 
művésznő, a leghíresebb megformálója Gertrudis 
királyné alakjának, II. András feleségének, Erkel 
Ferenc Bánk bán című operájában. Természete-
sen róla is olvashatnak a kötetben. 
További egyedi, alapítványi vonatkozás, hogy
Dr. Granasztói György alapítót, történész profesz-
szort is idézi a kötet, aki 2016-ban hunyt el. „A 
középkori magyar város” című könyvének vonat-
kozó részei betekintést adnak városaink kialaku-
lásába és a középkori élet hétköznapjaiba.

Dr. Kulin Ferenc professzor „Katona József Bánk 
bánja és Kölcsey Ferenc beszéde” című tanulmá-
nyát kifejezetten a kötet számára készítette.
Dr. Szmodis Jenő professzor „Az Aranybulla, mint 
a Szent Korona eszme egy fontos manifesztáció-
ja” című tanulmányában többek között az Arany-
bulla rendelkezései mögött meghúzódó hatalmi 
koncepciót vizsgálja.
„A pecsét minden nappal elhalványul” olvasható 
Fodor István kurátor magángyűjteményének érté-
kes darabján, az Erdélyből származó, II. András 
koráig visszanyúló latin kéziraton, vélhetően tulaj-
doni jegyzéken. A kötet ismerteti a privilégiumok, 
bullák, királyi pecsétek jellemzőit, mint a magyar-
ság évszázadainak tükreit, kiemelten tárgyalva
II. András királyi pecsétjeit. Bemutatja az oklevélí-
rás szabályait, beavatva az olvasót a középkori 
oklevelek szerkezetébe. A művészet kedvelői bi-
zonyára érdekesnek fogják találni a pecsétképek 
királyábrázolásainak és a gótikus szobrászat kap-
csolatának a bemutatását.

A

■ II. András király szobra, Hősök tere, Budapest 

■ Magyarságunk Decretuma kötet borítója
(grafika: Marczali Ágnes) 
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A bolygó mindenkié 

 zavak helyett tettek, majd helyett most, má-
 sok helyett mi – olvasható a Kék Bolygó Klí-
mavédelmi Alapítvány honlapján. Az Alapítvány 
fontos küldetése, hogy növelje a magyar társa-
dalom érzékenységét és tudatosságát a környe-
zeti és fenntarthatósági problémákkal szemben, 
és bevonja a helyi közösségeket a megoldásba. 
„Még menthető a bolygónk, de ahhoz alapjaiban 
kell megváltoztatni jelenlegi életünket. Meggyő-
ződésem, hogy kötelességük a fenntartható jövő 
segítése – nyilatkozta korábban Prof. Dr. Vizi E. 
Szilveszter a Kék Bolygó Alapítvány kuratóri-
umának tagja, a Magyarország Barátai Alapít-
vány elnöke a Magyar Nemzetnek.

„A Kék Bolygó Alapítványt Áder János köztársa-
sági elnökként hozta létre (2016-ban) abból az 
összegből, amelyet a Magyarországról kivándo-
rolt és Manchesterben 2013-ban elhunyt Balázs 
Miklós elektromérnök hagyományozott a hivatal-
ban lévő köztársasági elnökre azzal, hogy fordít-
sa a pénzt a magyarok javára. Az Alapítványnál 
mi úgy gondoljuk, hogy a kedvezőtlen környeze-
ti, társadalmi és gazdasági folyamatokat az em-
ber és a bolygó érdekében meg kell fordítani. Az 
nem fenntartható gondolkodás, ha valaki csak a 
saját érdekeit nézi, ha nem figyel a többi ember, 
a többi élőlény, azaz a bolygó társtulajdonosai-
nak érdekeire. Ez a bolygó mindenkié.

Mi, magyarok anyaföldnek, az angolok apaföld-
nek nevezik, a görögök Gaiát a Föld istennője-
ként tisztelték. Ez a tisztelet hiányzik a modern 
emberből. A modern ember fogyasztáscentrikus, 
minél több dolog felett akar rendelkezni. Ez nem 
megy. (…) A ma élők profitéhsége nem veheti 
el a jövő generációk minőségi életének feltéte-
leit, nem hozhatják olyan helyzetbe őket, hogy 
a puszta túlélésért kelljen küzdeniük – esélyte-
lenül. Meggyőződésem, hogy a bolygónk ment-
hető, de abba kell hagyni a végtelen pazarlást.” 
– mondta Vizi E. Szilveszter.
Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke kéthetente meg-
jelenő podcastjában rendkívül érdekes beszélge-
téseket folytat szakértő vendégeivel a fenntartható
fejlődésről, klímaváltozásról, a vízválság aktuális
kérdéseiről és mindezek tudományos hátteréről. 
„Legyen Ön is a szövetségesünk a megelőzés-
ben, szemléletváltásban, mások meggyőzésében,
önmagunk, gyermekeink, unokáink jövőjéért!”
– olvasható az Alapítvány honlapján. A beszél-
getések az alábbi linken meghallgathatók és a 
YouTube csatornán meg is tekinthetők:
■ https://kekbolygoalapitvany.hu/tudasbazis/
kek-bolygo-podcast/

 ecember elején tartották a demo napját a
 Kék Bolygó Alapítvány .wave (World Added
Value Equity) elnevezésű, nemzetközi fenntart-
hatósági akcelerátor programjának, amelynek 
célja korai fázisú startupok innovatív üzleti meg-
oldásainak a támogatása.

A befektetés-előkészítő programban olyan star-
tupok vettek részt, akik működő megoldásukkal, 
a környezeti erőforrások fenntartható módon tör-
ténő felhasználásához járulnak hozzá, elsősor-
ban Magyarországon és a Kárpát-medencében. 
A három hónapos intenzív fejlesztést követően, 
hét résztvevő fejezte be a második kört, köztük 
energetikával, élelmiszerellátással, hulladék-új-
rahasznosítással és mikromobilitással foglalkozó 
vállalkozások. A cégek között öt magyar és két 
osztrák startup van. A .wawe szeretne regionális 
központi szerepet betölteni az üzletfejlesztésben 
a fenntarthatóság területén. Az ingyenes program 
a következő elemekből épült fel: szakmai és net-
working rendezvények a főbb mérföldkövekhez 
kapcsolódóan; például orientációs napok, vezető-
fejlesztő bootcampek, szakmai előadások. Szak-
mai képzések, intenzív szakmai workshopok 
az üzleti, pénzügyi és jogi vállalati működésről, 
kiemelkedő szakemberek segítségével. Mentor-
ing, állandó mentorokból és iparág-specifikus 
szakértőkből álló csapat segítette a résztvevő 
startupok fejlődését, a piacra lépés és verseny-
képesség megteremtése érdekében. És végül a 
Demo Day, ahol a programban résztvevő vállal-
kozások elismert szakmai zsűri előtt mutathatták 
be fejlődésüket, szakmai előrehaladásukat.

Mint Sódar Gabriella, a Kékbolygó Alapítvány szer-
vezetfejlesztést és akcelerációt támogató vezető-
je, a World Added Value Equity fenntárhatósági 
akcelerátor igazgatója elmondta, a program kere-
tében a résztvevők nem kaptak közvetlen pénz-
ügyi támogatást, de az Alapítvány két kockázati 
tőkealapot is működtet, amelyek a legjobbnak ítélt,

innovatív megoldások megvalósításában segít-
séget nyújtanak. A program során a résztvevők 
kapcsolatba kerülhettek hazai és külföldi befekte-
tőkkel is, akik szintén a lehetőségek körét bővítik 
a startupok számára. 

 Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy
 márciusi törvénymódosítással bekerült a 
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok körébe. Tevékenysége átfogó se-
gítséget jelent a klímavédelem egyre erőtelje-
sebb kihívásainak való megfelelésben. A téma 
szakértőivel érdemi intézkedéseket, prevenciós 
eljárásokat tartalmazó szakmai anyagokat dol-
goznak ki kulcsterületeken: hulladékcsökkentés 
és körkörös gazdaság, megújuló energiaforrások, 
motorizáció és e-mobilitás, élelmiszervásárlás és 
fenntarthatóság, a klímaváltozással és hatásaival 
kapcsolatos vélemények feldolgozása, okos esz-
közök használatának elterjedtsége a környezeti 
fenntarthatóság szempontjából, okos városok, 
vízfogyasztás és víztakarékosság Magyarorszá-
gon. Az Alapítvány fontos szerepet vállal a hul-
ladékgazdálkodási rendszerek újragondolásában 
és fejlesztésében, támogatja a megyei jogú vá-
rosokat a klímavédelmi kihívások teljesítésében, 
széles társadalmi rétegeket érintő, szemléletfor-
máló eseményeket szervez, saját fejlesztésű,

fiatalokat célzó edukációs programokat, kutatá-
si és külföldi ösztöndíjprogramokat valósít meg. 
Szakértői tevékenységével folyamatosan segíti a 
kormányzati és a gazdasági szegmens tevékeny-
ségét a klímavédelmi célok elérése érdekében. 

A Magyarország Barátai Alapítvánnyal olyan 
win-win megoldásokat keresnek, amelyben a 
két alapítvány tevékenysége erősíti egymást, a 
közös környezeti és fenntarthatósági célok ter-
jesztése érdekében. A közös gondolkodás és a 
Kék Bolygó Alapítvány tevékenysége nyilvános-
ságot kap a Hungary Today és Ungarn Heute 
felületein. ■  

Kapcsolódó tartalmak:

https://kekbolygoalapitvany.hu/
https://kekbolygoalapitvany.hu/vallalkozasfejlesztes/wave/
https://waveacceleration.com/
https://hungarytoday.hu/the-blue-planet-foundation-supports-sustainability-startups/

A Kék Bolygó és Magyarország Barátai

D

A

FO
TÓ

 | 
M

ÁT
HÉ

 Z
O

LT
ÁN

 | 
M

TI

1 Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter 

1



druk wide medium 

fakt slab

1918
S I K E R E S  M A G Y A R O K – M A G Y A R  S I K E R E K

Great HungarICON
magyarok, akikre büszkék lehetünk Rácz Jenő Michelin-csillagos magyar séf. „Sze-

retek kötöttségek nélkül főzni. Bármit csinálhat 
az ember, csak tegye bele a szívét-lelkét. Mindig 
a maximumot kell kihozni a maximumból.”

Rost Andrea Kossuth-, Prima Primissima-, Liszt 
Ferenc-díjas érdemes művész, operaénekes. 
„Nem egyszerű sehol sem huzamosan élni. Ha 
már az ember él, akkor a szülőföldjén éljen és az 
anyanyelvén beszéljen.”

Szepsy István életmű-díjas szőlőbortermelő
és fia ifj. Szepsy István borász, az év borter-
melője, borászatuk a világ 100 legjobbjának 
egyike. „Volt egy víziónk, hogy Tokajt a törté-
nelmi borvidékek között az első helyre tegyük, 
és ha lehet, akkor mi ebben egy vezető pozíciót 
foglaljunk el. Minden egyes lépésünk az elmúlt 
30 évben ezt támasztotta alá. (…) Óriási identi-
tást ad, ha 21. század globalizált világában meg 
tudsz maradni annak, amik őseid voltak.” 

Szőke Gábor Miklós képzőművész, szobrász. 
„Ha egy anyagból egy másik, új dolgot hozok 
létre, az egyszerre rombolás és építés. Ennek a 
kettőnek az egyensúlyából jön létre egy szobor.”

Vitáris Iván zenész, Ivan&The Parazol énekese.
„Nem véletlen, hogy ide születtünk és itt élünk, 
Budapesttől nem tudnék elszakadni, Budapest-
tel lesz a leghosszabb párkapcsolatom.”

Zoboki Gábor Kossuth- és Ybl-díjas építész-
mérnök, egyetemi tanár. „Amikor az ember szak-
mai professziója és a szenvedélye találkozik, az 
egy nagyon ritka adottsága az életnek.” ■

A sorozat készítése folytatódik, az eddigi részek az alábbi linken tekinthetők meg:
https://www.youtube.c om/channel/UCmDSjjJRXXst-1kEGhqjEiw/featured

 Magyarország Barátai Alapítvány által létre-
 hozott, jövőre immáron harmadik évadát élő 
videósorozatban megismerkedhetünk kiemelke-
dő, nemzetközileg is elismert magyar tehetsé-
gekkel, hazájukhoz fűződő érzelmeikkel, a sike-
reik mögötti hatalmas munkával, nehézségeikkel 
és küzdelmeikkel. A néhány perces vidókban a 
jól ismert személyiségek új szemszögből mu-
tatkoznak be, a kevésbé reflektorfényben lévők 
pedig közelebb kerülnek a közönséghez. Az 
első felvételek 2020-ban készültek, a sorozatot 
2021. februártól kezdte bemutatni az Alapítvány 
a saját YouTube csatornáján, angol felirattal. 
Bár egyéni történetekről van szó, mégis kirajzo-
lódik egyfajta nemzeti karakter, a magyarokra 
jellemző gondolkodásmódot. A kisfilmek sze-
replőinek kiválasztása különböző szempontok 
alapján történik: „az elsők” olyan személyek, 
akik magyarként, a világban elsőként értek el ki-
emelkedő eredményt, munkásságukkal utat nyit-
va további tehetségek számára. Az „újrakezdők” 
karrierjük, életútjuk során számtalan akadályba 
ütköztek, ám kudarcaikból felálltak, tanultak és 
sikeressé váltak. „A rejtett meghatározók” ke-
rülik a reflektorfényt, ám csendesebb sikereik 
szintén meghatározóak és elismerésre méltóak.
 
Klasszikus portréfilmekről van szó, de egyéni lá-
tásmóddal ötvözve. Sok esetben ugyanis a fősze-
replő karaktere nemcsak saját szavai, hanem 
az őt ismerő pályatársak, barátok, családtagok 
elmondása alapján bontakozik ki. Az alábbiakban 
a sorozat eddigi szereplőit (abc-sorrendben) és 
egy-egy gondolatukat idézzük a filmekből. 

Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, 
világ- és Európa-bajnok, 112 alkalommal ma-
gyar bajnok úszó. „Amikor felvehetem a nemzeti 
színű melegítőt és egy nemzetközi versenyen 
magyarként a rajtkőre állhatok, az egy óriási él-
mény, nagy megtiszteltetés és nagy felelősség is.”

Csókay András idegsebész főorvos, az ő ve-
zetésével választották szét a magyar missziós 
orvok a bangladesi sziámi ikreket. „Ha nagy 
kérdés van, felfelé kell nézni és megkapod a 
választ. Az ember a munkájával, életével, élet-
példájával tud evangelizálni.”

Fucsovics Márton hivatásos teniszező, két-
szeres junior győztes wimbledoni Grand-Slam 
bajnok, világelső. „Nem lehet mindig győzni, 
de küzdeni mindig lehet. Rengeteg mérkőzést 
elvesztettem, voltam mélyponton, de mindig a 
kisebb-nagyobb sikerek motiváltak, hogy újra 
felérjek a csúcsra.”

Gera Marina színész, Jászai Mari-díjas, ’Az 
Örök tél’ című film főszerepében nyújtott alakí-
tásáért Nemzetközi Emmy-díjat kapott. „Nagyon 
nagy büszkeség volt, hogy Magyarországnak 
nyertem el az Emmy-díjat, ráadásul elsőként a 
kategóriában, úgy, hogy a Szovjetunióba elhur-
coltak emléknapján volt a díjátadás.”

Hampel Katalin divattervező. „Célom az érték-
mentés, mert a gyönyörű szép, régi textíliákat 
meg kell őrizni az utókornak, ezt a csodálatos 
500 éves magyar viseletet tovább kell vinni a

következő generációnak. A magyar kultúra, 
nemzeti tudat is megjelenik a ruháinkon, ami 
nemcsak a magyar szíveket melengeti.”

Lakatos Mónika Kossuth-díjas előadóművész, 
a Romengo együttes énekesnője. „A zenénkkel 
nemcsak a cigányságunkat, de a magyarságun-
kat is képviseljük. Fontos, hogy megéljük az 
identitásunkat és kitartsunk mellette. A bőröm 
színét nem mossa le semmi, Isten ennek terem-
tett, ami vagyok, másítani nem is szeretném, 
nem is tudom.”

Madarassy István Kossuth-díjas szobrászmű-
vész. „Ha egy magyar művész külföldre kerül, 
akkor kulturális nagykövet is, alkotásain keresz-
tül az országát is képviseli, ami egy nagyon fon-
tos szolgálat és nemes tett.”

Meyke Molnár-Madarász Melinda keramikus-
művészből lett divattervező. „A ruha a külső 
burok. A szellemet és a lelket a test hordja, azt 
is ápolni kell. A hagyomány és divat – egyensúly 
és harmónia.”

Polgár Judit nemzetközi nagymester, nyolcszo-
ros sakkolimpikon, hétszeres Sakk-Oscar-díjas, 
az évszázad női sakkozója. „A dolgok olyanok 
amilyenek, de az hogy nézünk rá, illetve milyen 
hozzáállással, milyen alázattal, gondolatokkal 
megyünk neki, az rajtunk múlik. A sikernek ez 
is nagy részben a titka. (…) Azt kezdtem érezni, 
hogy a sakktáblán túl már sokkal többet tudok 
tenni a sakkért, mint a sakktáblán keresztül.”

A

■ A portréfotók forrása FB-oldalak és Wikipédia, a sorrend a cikkben történő megjelenés szerinti.
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A film az eOne gyártásában, a Hero Squared 
koprodukciójában készült angol-magyar alkotás, 
4 milliárd forintos költségvetéssel, amelyet a 
Nemzeti Filmintézet 279,5 millió forinttal támoga-
tott. A Filmintézet többek között azért is döntött a 
film támogatása mellett, mert a forgatás zömében 
Magyarországon történt, ami ösztönzőleg hatott a 
szakmára, hogy a Covid után újrainduljon a film-
gyártás. Bár egy koprodukció megvalósítása rend-
kívül időigényes feladat, előnye, hogy kulturális 
és gazdasági szempontból rögtön két, vagy több 
országban tesztelődik, milyen potenciált képez 
az adott film. A forgalmazás szempontjából is 
azonnal több országot érint, valamint a szereplők, 
stábtagok, kreatívok sem csak egy ország tehet-
ségeiből válogathatók. Sajnos a Covid alatt szer-
te a világon kevés film készült, ami hozzájárult, 
hogy tehetséges stáb és szupersztárok váltak 
elérhetővé. A film női főszerepelői Lesley Man-
ville (A korona, Demóna, Fantomszál, Vera Dra-
ke) és Isabelle Huppert (Elle, 8 nő, A zongora-
tanárnő) először játszanak együtt, az egyik férfi 
főszereplő pedig Lucas Bravo (Emily in Paris).
A lenyűgöző jelmezeket az angol Jenny Beavan, 
háromszoros Oscar-díjas (Cruella, Mad Max: 
Fury Road, A Room with a View) costume de-
signer tervezte. A ruhaköltemények között több 
eredeti Dior-ruha is látható, például egy divatbe-
mutató alkalmával Christian Dior (1905–1957) 
divattervező, a Dior-ház alapítója utolsó kollekci-
ójának 14 eredeti és néhány újraalkotott darabja 
jelenik meg a vásznon.
A szintén Oscar-díjas Luciana Arrighi (Howards 
End) volt a production designer, aki Szabó István
Being Julia című filmjében is részt vett.

Ilyen kiváló szakmai nagyságok mellé nem volt ne-
héz magyarokat találni, akik szívesen dolgoztak a 
produkcióban. Majdnem minden Magyarországon 
készült, a gyártásában mintegy 170 hazai szakem-
ber közreműködött, a stáb nagy része is magyar 
volt. Magyarországon negyven napot, Angliában 
három napot, Párizsban egy napot forgattak, fő-
leg a külső felvételek, hitelessége miatt. Nézőként 
külön élvezet budapesti helyszíneket keresni a 
filmben; egyes jelenetekben a Keleti pályaudvar, 
az Andrássy út, az Opera környéke látható, de for-
gattak a Kincsem Parkban is, ami a londoni White 
City stadionná lényegült át.  A Dior szalonbelsője 
és varrodája az Origo Studio Budapest műtermé-
ben épült fel. 
 filmet világszerte láthatja a közönség, a film-
 forgalmazás nagyágyúja, a Focus Features
LLC az amerikai forgalmazó, a világ többi részét
az Universal International Pictures fedi le. A film
Amerikában már eddig is rendkívül jól szerepel,

a bevételek meghaladták a 10 millió dollárt,
Angliában is nagy siker, a hazai közönség pedig 
még megtekintheti a mozikban.
Magyarországon a kreatív ipar jelentős mértékben 
járul hozzá a GDP-hez és a foglalkoztatáshoz. Az 
egyik fontos szektora a filmipar, amelynek fellen-
dülésében komoly szerepet játszott a kedvező ál-
lami szabályozás. A Magyarországon filmet gyártó 
vállalkozások 2004 óta automatikus közvetett tá-
mogatást élveznek, a filmgyártáshoz kapcsolódó 
adókedvezmény 2018-ban 30%-ra emelkedett, 
ami nagymértékben növeli a magyar filmkultúra és 
filmipar nemzetközi versenyképességét. A siker 
további tényezője a rendelkezésre álló filmes infra-
struktúra, a modern és jól felszerelt filmstúdiók, a 
szakértelemmel és a nemzetközi tapasztalatokkal 
rendelkező magyar stábtagok, valamint a változa-
tos forgatási helyszínek. Így örömmel mondható, 
hogy Magyarország ma az Európai Unió első szá-
mú filmgyártási központja. ■

A
 együnk egy utazást az ünnepek alatt a haute
  couture világába egy mesével, amelyben 
a vágyak teljesülnek, a bűn megbocsátható, a 
boldogság elérhető, a szerelem elkerülhetetlen. 
A Mrs. Harris Goes to Paris című mozifilm Paul 
Gallico bestsellerén alapul, amelyből 1958-ban 
és 1992-ben már készült tévéfilm.

Az utóbbiban (Mrs. ’Arris goes to Paris) Angela 
Lansbury és Omar Sharif játszotta a főszerepet. 
Érdekessége, hogy részben Magyarországon 
forgatták és Sándor Pál Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas filmrendező volt a koproducer. 

A történet az 1950-es évekbe visz bennünket, 
az elragadó Mrs. Harris a háborúban elvesztett 
férjét gyászolva, takarítónőként éli egyhangú 
hétköznapjait Londonban. Mígnem beleszeret…
egy gyönyörű Dior-alkotásba. Mindent megtesz, 
hogy megvehesse álmai ruháját, még a szeren-
csejátékot is kipróbálja, hogy összegyűjtse a 
szükséges pénzt. Nekivág a párizsi kalandnak, 
ami nemcsak a saját életét, de a Dior-ház jövőjét 
is átírja. A Divatház rájön, csak úgy válhat ver-
senyképessé, ha a tömegek igényeit is kielégíti.
Párizs, elegancia és dekadencia. 

A legújabb adaptáció számunkra külön érdekes-
sége a megannyi magyar vonatkozás. A rendező 
és társ-forgatókönyvíró, az amerikai születésű 
Anthony Fabian, anyai ágon magyar származású 
és nemrég kapta meg a magyar állampolgársá-
got. A film egyik koproducere Kresmery Daniel, 
aki Amerikában született, ám szülei magyarok. 
Édesapja 1956-ban ment az USA-ba. Tökéle-
tes szépségében őrizték meg a magyar nyelvet, 
amelyhez hozzájárult, hogy Daniel gyermekkorá-
ban rendszeresen töltötte a nyári szüneteket az 
Óhazában. Tagja a Visszidensek Klubjának és 
jó kapcsolatokat ápol Magyarország Barátaival

itthon és Amerikában egyaránt. Közel két év-
tizede dolgozik a filmiparban producerként, 
filmrendezőként. Társalapítója a Hero Squared 
budapesti filmgyártó vállalatnak, amely neves 
nemzetközi stúdiók számára készít műsorokat, 
kínál tartalomfejlesztési és gyártási szolgálta-
tásokat Magyarországon és Közép-Kelet-Euró-
pában. Kresmery (The Munsters 2022, Infinity 
Pool 2023, SAS: Rise of the Black Swan 2021, 
Archive 2019, Fekete leves 2014) forgatott töb-
bek között a Smithsonian Folklife Fesztiválon, 
amikor 2013-ban Magyarország volt a nagy 
hagyományú és óriási nyilvánosságot jelentő 
kulturális seregszemle díszvendége. Ezekből a 
felvételekből rendezte a Hungarian Kerítés című 
dokumentumfilmjét.

 resmery Daniel magazinunknak elmondta,
 talán arra a legbüszkébb, hogy a Mrs. Harris
Goes to Paris egyáltalán megvalósult. Ugyanis 
a forgatásra 2020 őszén, a pandémia idején, a 
vakcina előtti időszakban került sor, ami az elő-
készületeket és a forgatást is jelentősen megne-
hezítette. A komoly óvintézkedések, a rengeteg 
teszt, a helyszínek rendszeres fertőtlenítése, az 
éjjel-nappal dolgozó Covid-csapat és az óriási 
biztosítási díjak, jelentősen megnövelték a költ-
ségeket. Ám a legdrágább, ha egy filmforgatás 
leáll. Szerencsére erre nem került sor, mindenki 
betartotta a szigorú szabályokat, biztonságban 
volt, és a film elkészült. Izgalom azonban volt 
bőven… 

Mrs. Harris Párizsba megy –
magyar vonatkozásokkal…

T

K

Kapcsolódó tartalmak:

https://www.youtube.com/watch?v=CHyxsIRHpJU&ab_channel=UniversalPicturesAll-Access
Full cast and crew
https://www.imdb.com/title/tt5151570/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
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Michelin csillageső

V árva várt esemény, amikor a világ legismer-
 tebb étterem- és szállodakalauza, a francia 
Michelin Guide nyilvánosságra hozza értékelé-
seit. A Michelin-csillag a tökéletesség nemzet-
közi szimbólumává vált a gasztronómia területén. 
Idén első alkalommal értékelték egészében a 
magyar vendéglátóhely-kínálatot, és az étterem-
kalauz történetében először, egy teljes számot 
szenteltek Magyarországnak.
Hosszú, töretlenül magas színvonalú szakmai 
munka elismerése Szulló Szabina és Széll Ta-
más Stand éttermének két csillaga. Kiemelkedő 
eredmény és öröm, hogy a hazai gasztronómia 
történetében először vidéki éttermek is csillagot 
kaptak. Pesti István és a Platán Tata Gourmet 
Étterem történelmet írt, rögtön két csillaggal 
bekerülve a kalauzba.

Barna Ádám és az esztergomi Bistro42 egy csil-
laggal büszkélkedhet. Az idei csillagesőről és a 
korábbi magyar elismerésekről a Michelin Guide 
oldalán olvashatnak részletesen: 
■ https://guide.michelin.com/en/hu/restaurants

Pesti István executive chef az első a családjá-
ban, aki a vendéglátást választotta. Tanulmányai 
után 1986-ban került a Grand Hotel Hungáriá-
ba, ahonnan pályája folyamatosan ívelt felfele. 
2008-tól a nyitást követően öt éven át vezette 
a Babel konyháját, és elsőként kapott 15 pontot 
az osztrák Gault Millau étteremkalauztól magyar 
ételsoraiért és vegetáriánus fogásaiért. 2015-
ben a Tanti étterem konyhafőnökeként Miche-
lin-csillagot kapott.

 szabályok szerint a csillagot ugyan az ét-
 teremnek adják, ám István esetében a ne-
vét is feltüntették az elismerés odaítélésekor. 
Pesti István a fenntartható gasztrokultúra kép-
viselője, zsűritag a Bocuse d’Or selejtezőkön, a 
MOME ABSTRACT NATURE fine dining design
kurzus chéf konzulense, a Tálalás Design tanfo-
lyam szakmai vezetője, a Chaîne des Rôtisseurs,
az egyik legrangosabb gasztronómiai világszer-
vezet Officier Maître Rôtisseur rangú tagja.

István csak nevében Pesti, mert szíve a vidék 
fejlődéséhez húzza. Mindig is eltökélten hitte, 
hogy a vidéki vendéglátás képes lesz olyan mi-
nőséget teremteni, amelyre méltán lehet büszke 
nemcsak a tulajdonos, hanem az egész ország.

„Hiszek a vidékben, abban, hogy ott kell valami 
jót csinálni, ami fontos lehet a magyar gasztronó-
miában. Nem Budapestet kell elhozni vidékre, ha-
nem a minőséget.” Ma már tudjuk, hogy az idő, és 
főleg a hatalmas befektetett munka, őt igazolta…
Filozófiája szerint a főzés nem a konyhában, 
hanem sokkal korábban kezdődik: „szeretnék 
hatni az alapanyagokra, de még a tányérok kivá-
lasztására is, mert ez mind hozzátartozik az ösz-
szképhez. Nagyobb levegővel kell gondolkodni, 
minél több dolgot lefedni, hiszen annál jobb lesz 
a végeredmény” – vallja.

2015-ben vette át a tatai Platán étterem vezeté-
sét, ahol a tulajdonosok lehetővé tették számára,
hogy saját kertészettel dolgozhasson. „Így olyan 
alapanyagokhoz jutunk hozzá, mint például nö-
vényi részek a különböző növekedési fázisok 
során, vagy a fűszernövények virágai, amelyek 
boltban nem kaphatók, de frissek, inspirálóak, 
egyediek és érdekes ízjátékra adnak lehetősé-
get, miközben látványnak sem utolsók.” A Platán 
mára már branddé tudott válni.

2020-ban Varró Zoltán neves belsőépítész se-
gítségével a Platán komoly felújításon ment 
keresztül. 2021 tavaszán újabb mérföldkőhöz 
érkeztek, két részre osztották az éttermet: a 
kötetlenebb Platán Bisztróra és a fine dining 
Gourmet Étteremre. Mindkét konyha szakmai 
vezetője Pesti István. 
Ahogy a Michelin-csillagok kapcsán mondta: 
„Van benne csoda is, de inkább nagyon sok 
munka, egy csapat munkája.”
Kitüntetés István csapatában dolgozni, nemcsak 
azért mert minőségi munkát lehet végezni, hanem 
mert irányt mutat, rengeteget lehet tanulni tőle, óri-
ási tudása és tapasztalata, újdonságkereső, krea-
tív szemlélete élménnyé teszi a közös munkát. 

 rendkívüli precizitással dolgozó chéfet nem-
 csak a hagyományos magyar ételeket meg-
újító degusztációs menüsorairól ismerik, de sokan 
úgy vélik: ő a legszebben tálaló magyar szakács.– 
írta róla a Magyar Konyha. „A design eszköztára 
a tálalási kultúrában is megjeleníthető, a chéf is 
tervező, csak más alapanyaggal dolgozik. Terve-
zés, alapanyagok, eszközök, tálalás - szoros kap-
csolatban állnak egymással. Ez egy gondolko-
dásmód, ami sok kutatással, kísérletezéssel jár, 
közben hibázunk és ízlelgetjük a megoldásokat. 
A fogásoknak lélektani hatásuk is van.

Fél lépéssel kell a vendég előtt járni a fejlesz-
tésekkel, hogy ne legyen túl nagy a távolság.
A vendég nem jöhet zavarba!
Cél, hogy bizalmat építsünk. Amikor elérjük saját 
tudásunk, kapacitásunk felső szintjét, akkor kell 
a lendület, a hajszálat átlépni a legnehezebb! 
Akár a versenysportban. A lehetőség, csak fé-
lig jön el, ha nem megyünk tovább, nem fogunk 
találkozni! Ez nem munka, hanem életforma.” – 
vallja Pesti István.
„Meg kell találni az ízeket, amik mi vagyunk. Pél-
dául nem skandináv ételt kell főzni, hanem meg 
kell fejteni, miért úgy készítik. A magyar konyhát is 
meg kell fejteni. Teremteni és irányítani kell a ben-
nünket körülvevő lehetőségeket. A magyar gaszt-
ronómiát belülről kell felépíteni, hogy legyen még 
több magyar termelő. Nem az a drága, ami sokba 
kerül, hanem ami nem éri meg. Az idő mindig a 
minőséget igazolja.” 
Akinek van kedve az ünnepek alatt kipróbálni 
István receptjeit (tőkehal sárgarépa textúrákkal, 
valamint marha tatárt, ahogy ő ajánlja) az alábbi 
linkeken találja a leírást. ■

Minden kedves olvasónknak
Boldog Karácsonyt kívánunk! 

Édouard és André Michelin francia üzletemberek nagysi-
kerű találmánya volt a leszerelhető gumiabroncs, 1889-ben 
alapították cégüket a francia Clermont-Ferrandban.
Annak érdekében, hogy az autósok minél nagyobb kitérő-
ket téve gyakran vásároljanak Michelin-gumikat, 1900-ban 
kiadtak egy térképet, amelyen kitűnő éttermek és hotelek 
szerepeltek. Innen indul a Michelin Guide története, ami 
folyamatosan bővült és 1904-től nemzetközivé vált (ám 
napjainkban sem fedi le az összes országot). 1926 óta érté-
kelik csillagokkal a legjobbakat, az elérhető legmagasabb 
a három. A Michelin-ellenőrök mindig névtelenül érkeznek, 
inkognitóban kóstolnak és nem egyetlen látogatás alapján 
döntenek. A felhasznált alapanyagok és ételek minőségét, a 
konyha eredetiségét és stílusát, az ízek és a főzési technikák 
mesteri mivoltát, a chéf személyiségét, az ár-érték arányt és 
látogatottságot veszik figyelembe.
1955 óta a Bib Gourmand (meghatározott ár alatt kínált há-
romfogásos menü), 2016 óta a L’Assiette Michelin-t, 2020 
óta pedig a Zöld Csillagot is kiosztják, ami a fenntarthatósá-
gért tett erőfeszítések jutalma. Bibendum, a Michelin mosoly-
gó kabalafigurája 1997 óta jelkép. 
Magyarországon az első csillagot Budapesten a Costes ét-
terem kapta 2010-ben, az Onyx étterem követte 2011-ben,
és azóta örömteli módon folyamatosan bővül a sor. 
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■ Pesti István executive chef és alkotásai 

Kapcsolódó tartalmak:

https://www.podor.hu/receptek/marha-tatar---pesti-istvan-receptje
https://www.podor.hu/receptek/tokehal-sargarepa-texturakkal---pesti-istvan-receptje
https://newsonline.chainedesrotisseurs.com/story/2698/hungary-platan-gourmet-restaurant.html
https://hungarytoday.hu/several-hungarian-restaurants-awarded-with-michelin-stars/
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„To be Hungarian: proud delight!” (poem by Sándor Sajó, Magyarnak lenni 1919)

„Magyarnak lenni:
büszke gyönyöruség!”

(Sajó Sándor,
Magyarnak lenni 1919))
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