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Köszöntô



tudományok exponenciális fejlôdése mit eredményezett. Azt elemeztük, hogy az atom -
energia felszabadítása, az IT-korszak, az automatizálás, az információs forradalom, és 
ezeknek globális rendszerré válása hogyan tette az embert soha nem látott mértékben 
kiszolgáltatottá, ugyanakkor milyen lehetôséget biztosít az egyén és a nagyközösség, 
a nemzet számára kapcsolatok létesítésében, a tudomány és a gazdaság eredményeinek 
naprakész honosításában. Az információs forradalom eredménye, hogy egy-egy nemzet 
helyét és szerepét a globalizálódott világban ma már az dönti el, hogy milyen mértékben 
hasznosítja az információt, tudást és a modern technológiát társadalmi és gazdasági 
tôkeként. Ez viszont meghatározza, hogy egy nemzet olcsó fizikai munkaerejével vagy 
jelentôs szellemi tôkével vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A szellemi 
tôke, a szürkeállomány korunk legfontosabb nyersanyaga. Ebben nem vagyunk szegények 
és soha nem is voltunk szegények. Ennek kapcsán merült fel, hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia által 2006-ban alapított „külföldi professzorok” (az elnök mellett 

A magyarság sajátos történelmének köszönhetôen szétszóródott a világban. A törté-
nelmi Magyarország közigazgatási területe jóval nagyobb volt, mint a magyar nemzet 
szülôföldje. A trianoni döntés után a mai Magyarország területe jelentôsen kisebb annál, 
mint a magyar ajkú népesség lakóhelye. A magyar nyelv egyedisége, kultúránk, tör té -
nel münk, ezeréves államiságunk viszont akarva-akaratlanul egy lelki birodalomba 
egye sí tette, egyesíti a Kárpát-medencében, az anyaországban, kisebbségi sorban és 
a vi lág ban szétszórtan élô magyarokat. Egy mozaik nemzet vagyunk, egy „worldwide 
Nation”, ugyanakkor egy „divided Nation”. Lehetünk vagy 14-15 millióan szerte a nagy -
vi lág ban, ebbôl a Kárpát-medencén kívül kb. 2,5 millió magyar él. 
 

Magyarország Barátainak története 2008-ban kezdôdött, amikor Orbán  
Viktorral és Martonyi Jánossal hármasban a 21. század kihívásairól és lehetôségeirôl 
beszélgettünk. Arról, hogy a 20. században a tudományok, azon belül is a természet-
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Kuratóriumunk tagjai: Vizi E. Szilveszter (elnök), Fodor István, Széchenyi díjas villa mos -
mérnök, az Ericsson magyarországi cégének alapítója, 2002-ig vezérigazgatója, Kocsis 
Károly akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia nemzet politikai apparátusa, a Ma -
gyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, Martonyi János volt kü-
lügyminiszter, egyetemi tanár, és Vízkelety Mariann, jogász, ko rábban az Igazságügyi 
Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelôs államtitkára, a Magyar Polgári Együtt -
mû kö dés Egyesület elnöke. Korábban Megyesy Jenô ügyvéd is közöttünk volt, de Ame -
ri kába szólította munkája, így jelenleg ôt nélkülöznünk kell. A Magyarország Barátai 
Alapítvány Alapítói, tagjai és támogatói tehát olyan emberek, akik mögött komoly tel-
jesítmény van, akik saját vagy második hazájuk erkölcsi és anyagi elismerését élvezik, 
akikre odafigyelnek, akiknek véleményére adnak az emberek, akik hiteles hidat képez-
nek Magyarország és a világ között. 
 

Amikor 2011-ben a bíróság bejegyezte Alapítványunkat, mint „közhasznú” 
szervezetet, mi úgy fogalmaztuk meg üzenetünket, hogy véleményformáló barátokat 
szeretnénk szerezni országunk, és a magyarság számára. Célunk, hogy a világban élô 
sikeres magyarokat, magyar származásúakat, illetve azokat, akik a magyar kultúra 
csodálói és a barátaink, összekössük, megnyerjük, hogy segítsenek kijavítani hibáinkat, 
hogy a Magyarországról alkotott, nem egyszer hamis kép megváltozzon. Mi hírt adunk 
a világban arról, ami itthon történik, és szeretnénk az itthon élôk számára a külföldön 
élô magyarok sikereirôl beszámolni. Hírportáljaink, az angol nyelvû Hungary Today és 
a német nyelvû Ungarn Heute a hét minden napján friss hírekkel, információkkal szol -
gál ják a nemzetközi közönséget. A Magyarország Barátai Alapítvány feladata, hogy 
meg is mer tessük más országok szokásait, gondolkodás módját, értékrendjét saját kö -
zös sé günkkel, mint ahogy mások számára is megismerhetôvé akarjuk tenni saját vilá -
gunkat. Így tehetjük elfogadhatóvá magunkat a világgal, és így tudunk mi is eligazodni 
mások életében. Mi, a Magyarország Barátai Alapítvány Alapítói és tagjai tudtuk és tudjuk, 
hogy más nagy nemzeteknek is van szinte az egész világra kiterjedô szervezete (pl. Goethe 
Inté zetek, Francia intézetek, Ruszkij Mir), hogy csak a német, a francia, vagy az orosz 
példát em lít sük. A mi célunk és eszközeink azonban mások. Mi hírt adunk magunkról 
és a vi lág ról, objektíven, nem egyszer tényszerûen bizonyítékokat nyújtva az angol, né -
 met és magyar nyelvû olvasóknak, hallgatóknak, cáfolva a rólunk szóló, politikai indít -
ta tá sú hamis híreket, állításokat. Természetesen helyet adunk a magyarokkal szemben 
kri ti kus véleményeknek is, szintén objektíven, elfogultság nélkül. A külföldön élô ma -
gya rok si ke re i rôl is rendszeresen beszámolunk, így neveljük egészséges nemzeti ön tu -
datra a fia ta labb generációkat. 
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tanácsadó szerepet betöltô társaság) mintájára egy érdekközösséget hozzunk létre. 
Úgy gondoltuk, hogy ennek az érdekközösségnek tagjai lehetnek a diaszpórában élô, 
a tudomány, a kultúra, a gazdaság és a közélet területén sikeres magyarok, vagy azok, 
akik családi vagy egyéb okból kedvelik, elismerik népünket és egyetértenek céljainkkal, 
továbbá véleményükkel javítani tudják a hazánkról kialakult, gyakran a valóságot nem 
tükrözô képet. 
 

Egy alkalommal, Los Angelesben Paszternák Alfréd professzor lakásán Oláh 
Györgyékkel együtt feleségemmel vacsora vendégek voltunk, amikor ezt az elgondolást 
megemlítettem. Ott rögtön nevek hangzottak el, hogy kik jönnének szóba, mint Alapí-
tók. Végül a világ legkülönbözôbb részein élô, sikeres magyarokkal egyeztetve, meg -
alapítottuk a Magyarország Barátai Alapítványt (Friends of Hungary Foundation). 
Alapítóatyák: B. Nagy János (Belgium), felfedezô tudós, a Közép-Európai Emberi Jogi 
Bizottság alapítója, William de Gelsey (UK), a londoni sikeres bankár, Gulyás Balázs 
(Svédország), a Karolinska Institutet és a Szingapúri Egyetem professzora, Granasztói 
György professzor, történész, volt párizsi nagykövet, Lajtha Ábel (USA), a neurokémiai 
kutatások úttörôje, a Nathan S. Kline Institute igazgatója, Lámfalussy Sándor (Belgium), 
a brüsszeli bankár, az euro „atyja”, Marton Éva (Magyarország), a világ operaházainak 
szoprán sztárja, Módy István (USA), erdélyi származású világhírû agykutató, a Los An -
geles-i UCLA egyetem tanszékvezetôje, Oláh György (USA), a kémia Nobel-díjas tudó -
sa, Oplatka Andreas (Svájc), történész, a Neue Zürcher Zeitung külpolitikai újságírója, 
szerkesztôje, Paszternák Alfréd (USA), aki 15 évesen túlélte Auschwitz borzalmait, 
Beverly Hills nôgyógyász professzora, a „National Republican Committee” tagja, George 
Pataki (USA), ügyvéd, New-York állam volt kormányzója, a 2018-as amerikai elô- elnök -
választás egyik republikánus indulója, Sir George Radda (UK, Szingapur), az Oxfordi 
Egyetem tanszékvezetôje, az egyik leghasznosabb és leggyakrabban használt orvosi 
diagnosztikai mûszer, az NMR kifejlesztôje, ami lehetôvé tette, hogy bele láthassunk 
az emberi testbe, és Vizi E. Szilveszter (Magyarország), a Magyar Tudományos Akadé-
mia (2002-2008) és a Magyar Atlanti Tanács korábbi elnöke (1995-2019), az Albert 
Einstein College of Medicine (N.Y.), Jeshiva University, professzora. 
 

Taglétszámunk egyre növekedett, ma már mind az öt földrész képviselve van, 
és közöttük olyan külföldi egyéniségeket is tisztelhetünk, mint Marek Kuchciński-t, a len -
gyel Szejm elnökét, April Foley-t, Christopher Long-ot, az Egyesült Államok és az Egye-
sült Királyság korábbi nagyköveteit, vagy az amerikai David Goulding-ot, a sokszoros 
Emmy-díjas operatôrt. 
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Az ember tudásanyagának gyors elértéktelenedése, az öt évente megfelezôdô tudás -
anyag miatt a felnôttképzés gazdasági érdekké vált. 
A modern világban, a 21. században az országok rangsorát már nem az fogja megszab -
ni, hogy mekkora egy adott ország területe, mekkora a lakosságának a száma, vagy mek -
kora hadserege van, hanem az, hogy a világ új termékeihez milyen mértékben tud saját 
szellemi tôkét hozzáadni. 
 

Egy nép, egy ország, de akár egész Európa fejlôdését, csak idônkénti paradig -
maváltással lehet biztosítani, különben nem tud lépést tartani a világgal. Ebben tudnak 
a világban szétszóródott és oly sok sikert elért magyarok, magyar származásúak és kül -
földi barátaink segítséget nyújtani az itthon és a szomszédos országokban élô magya-
roknak, egyben Európának. Hisszük, hogy a természet és az élôvilág, benne az emberi 
gondolatok sokszínûsége az alapja a fejlôdésnek. Valljuk, hogy ezeknek társadalmi, gaz -
dasági és politikai elfogadása jelentheti a jövô sikeres Európájának zálogát. 
 
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter  
MD, PhD, MHAS, HonFBPhS,  
a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke 
 

 
 

PREAMBLE 
 
 
Due to the unique history of Hungary, Hungarians are scattered throughout the world. 
The administrative region of historical Hungary was far larger than the motherland of 
the Hungarian nation. After the Treaty of Trianon, Hungary’s territory became signifi -
cantly smaller than the region inhabited by Hungarian speakers. The uniqueness of the 
Hungarian language, our culture and history, and our thousand-year-old statehood, 
how ever, were willingly or inadvertently united and continue to unite the Hungarians 
scattered in the Carpathian Basin, in the homeland, living among minorities, and 
through out the world in a spiritual empire. We are a mosaic nation, a “worldwide Na-
tion”, but also a “divided Nation” at the same time. We could number approximately 
14–15 million worldwide, with approximately 2.5 million Hungarians living outside 
the Carpathian Basin.
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Mindezt a legmodernebb kommunikációs eszközöket felhasz nálva, a fiatalok által is köz -
ked velt közösségi média lehetôségeit kiaknázva tesszük. Sikerességünk bizonyí té ka, 
hogy hírportáljainkat havonta több, mint 400 ezer látogató keresi fel. Minden évben 
adunk ki hagyományos kiadványt is, a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmá -
ból például Reinhard Olt: „Im Karpatenbogen” címû, német nyelvû kötetét jelentettük 
meg, amelyben a Kárpát-medencében élô magyar közösségek sorsát és problémáit 
mutatta be a szerzô. 
 

Olyan kort élünk, amikor az érték és az érdek sajnos nem mindig esik egybe, az 
igazi emberi kapcsolatokat is sokszor költség-haszon számítások helyettesítik. A gazda-
ságban sokszor megjelenik a teljesítmény és az érte járó haszon, jutalom (a profit) füg -
getlenedése. A mai világban sokan a boldogulást keresik a boldogság helyett, a mának 
élnek, elfeledkezve a holnap-építés kötelezettségérôl. Az ôszinte beszéd helyét elfog -
lalta az elôre megfogalmazott vélemények klisészerû ismételgetése, kizárva a vélemé-
nyek ütköztetését, amely a 20. század elejének nagy liberális újdonsága volt és aminek 
köszönhetô a tudomány exponenciális fejlôdése, a társadalom radikális átalakulása. 
Tudjuk, hogy egy új, modern „Noé bárkára” van szükségünk, amelynek segítségével ké -
pesek lehetünk átmenteni a nemzeti értékeket, a magyar kultúra és tudomány hagyomá -
nyait, beleértve az európai örökséget a jövô nemzedékei számára. Ezzel van összhangban 
az, amikor Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a „cselekvô hazaszeretet” fon-
tosságáról beszélt 2018 ôszén, az évente megrendezésre kerülô világtalálkozónkon. 
Mi egyetértünk Ursula von der Leyen asszony, az Európai Bizottság elnökének azon cél -
jaival is, hogy az EU támogatni és fejleszteni akarja az élet európai útjait, amelynek gyö -
kerei az Ószövetségbôl (Tízparancsolat), és az Újszövetségbôl (Hegyi beszéd) erednek, 
a római jogrenddel, a görög demokrácia szellemiségével és a francia felvilágosodással 
kiegészülve. Ezt kell még kiegészíteni azzal az igazságra törekvô 20. századi természet -
tudományos gondolkodással, amelyhez mi magyarok az elmúlt évszázadban nagyon 
sokkal járultunk hozzá. 
 

Magyarország nem szegény ország. Szellemi tôkében gazdag, sôt dolgos nép. 
Tudjuk azt is, hogy a hatalmas nemzetek fiaikat teszik naggyá. Kis népeknél viszont a fia -
ik teszik ismertté nemzetüket. Tudomány, zene, sport területén mi nagyon sokat adtunk 
a világnak. Tehát, egyáltalán nem kell kicsinynek éreznünk magunkat.  
A megszerzett tudás az egyetlen nyersanyag, amely nem véges. Folyamatosan növelhe -
tô és újrate remthetô: oktatással, továbbképzéssel és az egy életen át tartó tanulással. 
Ez teszi a köz oktatást és a felsôoktatást a nemzet jövôje szempontjából a legfontosabb 
stratégiai kérdéssé. 
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UCLA in Los Angeles; György Oláh (USA), Nobel laureate in chemistry; Andreas Oplatka 
(Switzerland), a historian, foreign policy journalist, and editor of the Neue Zürcher Zei -
tung; Alfréd Paszternák (USA), who survived the horrors of Auschwitz at the age of 15 
and a gynecologist and professor in Beverly Hills and a member of the Republican 
Na tion al Committee; George Pataki (USA), a lawyer, former governor of New York, 
and re pub li can candidate in the American primaries in 2016; Sir George Radda (UK, 
Sin ga pore), department head at the University of Oxford and developer of one of the 
most useful and most used medical diagnostic instruments, which made it possible 
to see into the human body, the NMR; and E. Sylvester Vizi (Hungary), former pres i -
dent of the Hungarian Academy of Sciences (2002–2008) and the Hungarian Atlantic 
Council (1995–2019) and professor at Albert Einstein College of Medicine (N.Y.) and 
Yeshiva University. 
 
The number of our members grew, and we are today represented on five continents, 
and we are proud that there are such foreign personalities among them as Marek 
Kuchcin’ski, Marshal of the Polish Sejm; April Florey and Christopher Long, former 
ambassadors of the United States and the United Kingdom, respectively; or the Amer -
i can cinematographer David Goulding, winner of multiple Emmy awards. Members of 
the Board of Trustees include: E. Sylvester Vizi (chair); István Fodor, an electrical 
engineer, Awardee of the Széchenyi Prize, and founder and CEO of the Hungarian sub -
sidiary of Ericsson until 2002; Károly Kocsis an academician and Chair of the Hun -
gar i an Academy of Sciences national policy apparatus and the Hungarian Science 
Abroad Presidential Committee; János Martonyi, a former Minister for Foreign Affairs 
and university professor; and Mariann Vízkelety, a lawyer, former State Secretary re -
spon si ble for judicial relations at the Ministry of Justice, and president of the Hun gar -
i an Civic Cooperation Association (Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület). Lawyer 
Jenô Megyesy was also among us, but his work took him to America, so we must omit 
him currently. The founders, members, and supporters of the Friends of Hungary Foun -
da tion are people who have achieved a great deal, who received moral and material 
recog ni tion in their own or second homes, who are listened to, whose opinions are im -
por tant to people, and who build trustworthy bridges between Hungary and the world. 
 
When our foundation was registered by the court as a “nonprofit” organization in 2011, 
we explained in our message that we wanted to gain opinion-shaping friends for our 
country and Hungarians. Our aim is to connect successful Hungarians, people of Hun -
gar i an origin, or those who admire Hungarian culture and are our friends worldwide 
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The history of the Friends of Hungary began in 2008, when Viktor Orbán, János Mar-
tonyi, and I discussed the challenges and possibilities of the 21st century. We spoke 
about the results brought by science in the 20th century, more specifically by the ex -
po nen tial development of the natural sciences. We analyzed how the release of nuclear 
energy, the IT era, automatization, the Information Revolution, and their development 
into a global order have made people dependent on an unprecedented scale but, at the 
same time, might provide the opportunity for building connections for the individual, 
the greater public, the nation, and the progress of our scientific and economic suc -
cess es. The result of the Information Revolution is that the position and role of each 
nation in the globalized world are decided by the scale of their use of information, 
knowledge, and modern technology as societal and economic capital. This use, how -
ever, determines whether a nation participates in the international division of labor, with 
its cheap physical labor force or with significant intellectual capital. Intellectual capital, 
the gray matter, is the most important resource of our time. In this regard, we are not 
poor and never have been. In this context, the idea for a community of interest arose 
based on the model of the “foreign professors” (an advisory board serving the pres-
ident), founded by the Hungarian Academy of Sciences in 2006. We thought that the 
members of this community could be Hungarians in the diaspora who are successful 
in the fields of science, culture, economics, and public life or those who, due to family 
or other reasons, like and acknowledge our nation and agree with our aims and who, 
moreover, with their personal opinions, could improve the image of our country, which 
often does not reflect reality. 
 
One time, my wife and I were invited to dinner together with György Oláh at Professor 
Alfréd Paszternák’s Los Angeles apartment, where I mentioned this idea. Instantly, names 
came up for who could be among the founders. Eventually, after consulting with suc -
cess ful Hungarians from all over the world, we founded the Friends of Hungary Foun-
dation. The founding members member were the following: János B. Nagy (Belgium), 
a researcher scientist and founder of the Central European Council for Human Rights; 
William de Gelsey (UK), a successful banker in London; Balázs Gulyás (Sweden), a pro -
fes sor at Karolinska Institute and the University of Singapore; György Granasztói 
(Hungary), a professor, historian, and former ambassador in Paris; Ábel Lajtha (USA), 
a pioneer in neurochemical research and director of the Nathan S. Kline Institute; Sán-
dor Lámfalussy (Belgium), a banker in Brussels and “father” of the euro; Éva Marton 
(Hungary), star soprano of the world’s opera houses; István Módy (USA), a world-fa -
mous neuroscience researcher from Transylvania and head of the department of at 
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and the legacy of Europe for generations to come. The “acting patriotism”, which Hun -
gary’s Prime Minister Viktor Orbán spoke about in autumn 2018 at our annual world 
meeting, is in unison with this metaphor. We agree with the aim of Ursula von der Leyen, 
President of the European Commission, that the EU wants to support and cultivate the 
European way of life, which is rooted in the Old Testament (Ten Commandments) and 
the New Testament (Sermon on the Mount), supplemented by Roman law, Greek democ -
ra cy, and French enlightenment. These traditions must be supplemented by the sci en -
tif ic way of thinking of the 20th century, which seeks truth, to which we Hungarians 
have contributed much over the past century. 
 
Hungary is not a poor country. It is rich in intellectual capital and consists of busy peo -
ple. We also know that large nations make their sons great. However, little countries 
are made known by their sons. We have given much to the world in the fields of sci -
ence, music, and sports. Therefore, we do not need to feel little. Knowledge gained is 
the only resource that is not limited. It can be developed and renewed constantly with 
education, further training, and lifetime learning, which is what makes public ed u ca -
tion and higher education the most important strategic questions for a nation’s future. 
Because human knowledge loses its value rapidly, and knowledge is halved every five 
years, adult education has become of economic interest. 
 
In the modern world of the 21st century, a country’s ranking will not be determined by 
the size of its territory, how many inhabitants it has, or the size of its military but how 
much of its intellectual capital it can add to the world.  
 
The development of a people, a country, or even the whole of Europe, can only be ensured 
by occasional paradigm shifts, otherwise it cannot keep pace with the world. Hungar-
ians scattered around the globe who have achieved many things, people of Hungarian 
origin, and our friends abroad can help Hungarians here at home, in neighboring coun -
tries and, by extension, Europe. We be lieve that nature and wildlife and the diversity 
of human thought within them are the foundations of development. We profess that 
the acceptance of these elements in so ci ety, economy, and politics could be the key to 
a successful Europe in the future. 
 
Prof. Mr. E. Sylvester Vizi  
MD, PhD, MHAS, HonFBPhS,  
Chair of the Friends of Hungary Foundation

and win them over to help us right our mistakes and to change the so often false image 
of Hungary. We inform the world about events in Hungary and would like to inform 
those in Hungary about the successes of Hungarians living abroad. Our news por -
tals—the English-language Hungary Today and the German-language Ungarn Heute—
provide the latest news to an international audience every day. The task of the Friends 
of Hungary Foundation is to familiarize our own audience with other countries’ tra di -
tions, ways of thinking, and values, as well as to familiarize others with our own world. 
In this way, we can be accepted in the world, and we can find our way into the lives 
of others. 
 
We, the founders and members of the Friends of Hungary Foundation, always knew 
and still know that other large countries have an extensive network of organizations 
in the world (e.g., the Goethe-Institutes, French Institutes, Russkiy Mir), just to mention 
only the German, French, and Russian examples. Our aim and tools, however, are dif -
fer ent. We provide information about ourselves and the world objectively, with factual 
evidence to our English, German, and Hungarian readers and listeners, while refuting 
politically motivated false news and statements about us. Of course, we also give space 
to criticism against Hungary, objectively and unbiasedly. We regularly report the suc -
cess es of Hungarians living abroad, teaching national identity to our younger gen er a -
tions. We do all of these things using the latest communication tools and accessing 
so cial media platforms, which are popular among younger people. Proof of our success 
are the more than 400,000 monthly visitors to our news portals. Each year, we also pub -
lish traditional books, for example, Reinhard Olt’s German book, entitled Im Karpaten -
bo gen, on the occasion of the 100th anniversary of the Treaty of Trianon, in which the 
author depicts the fate and problems of Hungarian communities in the Carpathian Basin. 
 
We are living in a time in which values and interests are sadly not always compatible; 
real human relationships are also often exchanged with cost-benefit analyses. It can 
often be seen in the economy that achievement and profit as a result are becoming more 
independent. In today’s world, many people search for wealth instead of happiness; 
they are living for the day, forgetting about the duty of building a tomorrow. The place 
for honest words has been taken by repeating preformulated clichéd opinions, excluding 
the clash of opinions, which was the great liberal novelty at the beginning of the 20 cen -
tu ry and due to which science could develop exponentially, and society could radically 
change. We know that we are in need of a new, modern “Noah’s Ark”, with which we 
would be able to save national values, the heritage of Hungarian culture and science, 
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üzleti, illetve társadalmi élet kimagasló képviselôi, akik saját országukban, szûkebb kö -
zös sé gük ben véleményformálónak számítanak. A közösség tudásánál, kap cso lat rend -
sze ré nél, befolyásánál és közéleti súlyánál fogva világszerte tevôlegesen hozzájárul 
Ma gyar or szág ismertségének és megítélésének javításához. Számos magyar hatalmas 
si ke re ket ér el külföldön: ôk büszkék a magyarságukra, mi büszkék vagyunk rájuk.  
Ôk hazánk nem hivatalos nagykövetei, akik öregbítik Magyarország hírnevét, növelik 
is mert sé gét, elismertségét, építik társadalmi és ezen keresztül politikai kap cso la ta in -
kat, ja vít ják megítélésünket a nagyvilágban. 
Az Alapítvány a világ öt kontinensén élô tagjait kezdetben a Friends of Hungary ma ga -
zin, késôbb hírlevelei segítségével rendszeresen tájékoztatja történéseirôl és Magyar -
ország eseményeirôl, valamint több tucatnyi helyi magyar szervezettel tart kapcsolatot 
vezetôik által, a szervezeteken keresztül eljuttatva a Magyarországról és magyarokról 
szóló híreket a világban élô magyaroknak. 
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A Magyarország Barátai Alapítvány 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy érték köz -
pon tú an, de pártatlanul informálja Magyarország barátainak közösségét és a nyil vá -
nos sá got az országgal és a világban élô magyarokkal kapcsolatos eseményekrôl, 
ered mé nyek rôl, s világszerte figyelemmel kísérje és dokumentálja a magyarok tár sa -
dal mi, kulturális, tudományos és gazdasági sikereit, erôsítse a kapcsolatot az óhaza és 
a diaszpóra magyarjai között. Elkötelezett a nemzeti összetartozás erôsítése mellett, 
és híd a helyi és a külhoni közélet szereplôi között. 
 

Mûködésének alappillérei a közösségszervezés, a célkitûzéseinek elérését tá -
mo gató rendezvények, valamint tájékoztató jellegû és kulturális kiadványok megjelen -
te tése papíralapon, az interneten, szövegesen vagy mozgóképpel. 
A Magyarország Barátai Alapítvány által szervezett, 450 fôs Magyarország Barátai 
Közösség tagjai a világ 45 országában élnek, és a nemzetközi tudományos, mûvészeti, 
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THE FRIENDS OF HUNGARY  
FOUNDATION 
 
The Friends of Hungary Foundation was brought to life in 2011 with the aim of value-
orientedly but impartially inform the community of the friends of Hungary and the 
public about events and successes connected to the country and the Hungarians in 
the world; also to closely observe and document Hungarians’ social, cultural, sci en tif -
ic and economic successes throughout the world, and to strengthen the bond between 
the homeland and the Hungarians in the diaspora. It is dedicated to strengthening the 
national cohesion and serves as a bridge between local and foreign public figures. 
 
Its pillars are community organization, events which support its goals, as well as the 
publishing of informative and cultural publications in printed version, on the internet, 
in other written forms, or as a motion picture. 
 
The 450 members of the Friends of Hungary Community, organized by the Friends 
of Hungary Foundation, live in 45 different countries and are outstanding rep re sen ta -
tives of international scientific, artistic, business and social life, who are regarded as 
peo ple of influence in their own country and immediate surroundings. Due to its 
knowl edge, scope of contacts, influence and public importance, the community is 
doing a great deal for Hungary’s publicity and for improving general opinion about the 
country. Several Hungarians have achieved enormous success abroad: they are proud 
to be Hungarian, and we are proud of them. They are our country’s unofficial am bas -
sadors who enhance Hungary’s reputation, strengthen its publicity and recognition, 
build our social and therefore political connections, and improve opinions about us 
in the world. 
 
In the beginning, the Foundation regularly informed its members on the five continents 
through the Friends of Hungary magazine, later through a news round-up about the 
events of the Foundation itself and in Hungary. It is also in contact with dozens of Hun -
gar i an organizations through their leaders due to which it is also able to inform Hun gar -
i ans around the world about news regarding Hungary and Hungarians.  
The Friends of Hungary Foundation publishes the news portals Hungary Today and 
Un garn Heute which grant access to the latest news on Hungary in English and German 
for the broad er public.
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A Magyarország Barátai Ala pít vány által kiadott Hungary Today és Ungarn Heute nevû 
hírportálok angol és német nyel vû tájékoztatást adnak Magyarország aktuális történé-
seirôl a szélesebb közönségnek is. 
 

Az Alapítvány 2014 óta évente megrendezi világtalálkozóját, a Magyarország 
Barátai Konferenciát, amelyre Magyarországnak a világ különbözô országaiban élô 
ba rá tai érkeznek. A 2016-ban alapított Magyarország Barátja Díjjal a diaszpórában 
élô, a magyarságért legtöbbet dolgozó személyeket és szervezeteket tünteti ki az Ala -
pít vány az éves Konferenciáján. 2017 óta Hungary at First „Site” elnevezésû ren dez -
vé nye in Budapesten látja vendégül a nemzetközi sajtó képviselôit az Alapítvány, azzal 
a céllal, hogy elsô kézbôl értesülhessenek Magyarország történéseirôl, politikai, gaz-
dasági és kulturális életérôl. Egyéb belföldi, külföldi és online rendezvényeivel, mint 
a 2018-as berlini „Magyarország Európában – Európa Magyarországon” címû rendez -
vénnyel, vagy a 2020-ban indított online elôadásokkal illetve podcastokkal, a Magyar -
ország Barátai Alapítvány a magyarsággal kapcsolatos témák széles skáláját ismerteti 
meg közönségével. 
 

A magyar kultúra terjesztéséhez a Magyarország Barátai Alapítvány számos 
egye dülálló kezdeményezéssel járul hozzá. Az I Dance Hungary honlap és program  
a ma gyar táncházmozgalom hiánypótló, angol nyelvû kiterjesztése az egész világra. 
HungarICONs néven 2021-ben indított videósorozatával az Alapítvány kiemelkedô, 
nemzetközileg is elismert magyar teljesítményeket mutat be. A Magyarország Barátai 
Könyvek sorozatában kiadott kötetek az Alapítvány értékrendjével megegyezô szerzôk 
(gyakran a Magyarország Barátai Közösség tagjainak) munkái, illetve az Alapítvány 
te vé keny sé gé hez, céljaihoz szorosan kapcsolódó témákat feldolgozó írások. A Visszi -
densek-könyvtrilógia olyan személyek sorsát mutatja be, akik külföldön töltött hosszú 
évtizedek után tértek haza Magyarországra. 
Az Alapítvány immár 10 éve hozzájárul ahhoz, hogy a világ Magyarországot és a ma -
gya rokat eredményeikhez méltó elismerésben részesítse. 
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Since 2014, the Foundation has been organizing its annual world meeting the Friends 
of Hungary Conference to which the friends of Hungary from different countries of the 
world are invited. At the annual conference the Foundation awards the Friends of Hun -
gary Award founded in 2016, to those people and organizations who live in the di as -
po ra and do a great service for Hungary. Since 2017, the Foundation organizes an event 
in Budapest called Hungary at First “Site”, where it invites representatives of in ter na -
tion al press with the aim to inform them firsthand about the events in Hungary, in clud -
ing its political, economic and cultural life. With other domestic, foreign, or online events 
such as an event called ’Hungary in Europe—Europe in Hungary’ in Berlin 2018, or the 
online lectures and podcasts started in 2020, the Friends of Hungary Foundation is 
introducing a wide range of topics regarding Hungary to audiences. 
 
In order to spread Hungarian culture, the Friends of Hungary Foundation is doing a lot 
through several unique initiatives. The ’I Dance Hungary’ website and program is filling 
a niche by spreading the Hungarian dance house movement in English throughout the 
whole world. The Foundation introduces outstanding, internationally-known Hungarian 
achievements through the video series ’HungarICONs’ launched in 2021. The books 
pub lished in the Friends of Hungary Books series contain topics by authors (often 
members of the Friends of Hungary Community) who comply with the Foundation’s 
values or who strongly support the Foundation’s activities and goals. The ’Re mi grates’ 
Trilogy presents the fate of people who have returned to Hungary after living long 
decades abroad. 
For ten years now, the Foundation has been working on getting Hungary and the Hun-
garians to receive the acknowledgment from the world they deserve based on their 
achievements.



 
Kezdetek I.



hogy a magyar kormánynak kimondva vagy ki nem mondva területi követelései vannak 
a szomszédjaival szemben, és amikor emberi jogokra, kisebbségi jogokra hivatkozunk, 
akkor valójában a területi követeléseinket leplezzük ezekkel az érvekkel. Megindult a ju -
goszláv háború, Magyarország a bírálatok középpontjába került annak ellenére, hogy az 
egész jugoszláv térségben a vajdasági magyarság volt az egyetlen közösség, amelyik 
nem nyúlt fegyverhez. Már akkor érezhetô volt, hogy a minden alapot nélkülözô vádak 
jelentôs mértékben a 20. század elejére visszavezethetô hagyományos magyar ellenes 
elôítéletekre vezethetôk vissza. 
 

A magyarországi balliberális politikai oldal a hazai politikai harcaiban kezdet-
tôl fogva felhasználta és felhasználja a külföldi sajtót. Az is kétségtelen, hogy a politikai 
különbségeken túl, nemcsak Magyarországon, hanem Európában és az egész világon 
egyre mélyebb az árok a balliberális világkép és a konzervatív világszemlélet között. 
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A Magyarország Barátai Alapítvány megszületésének a körülményeirôl szólva szeretném 
megragadni ezt az alkalmat arra, hogy egy kicsit a hátteret, az ide vezetô folyamatot 
megvilágítsam. A történet ugyanis nem 10, hanem legalább 30 évvel ezelôtt indult el és 
két évtized eseményei nyomán jutottunk 2011-ben arra a következtetésre, hogy se gít -
ségre, mindenekelôtt a világ magyarságának a segítségére van szükségünk.  
 

A Magyarországgal szembeni külföldi bírálatok, kritikák és vádak erôs belpo li -
tikai, tehát pártpolitikai indíttatásokkal 1989-ben jelentek meg, majd az Antall-kormány 
megalakulása után felerôsödtek és váltakozó erôvel mindig a jobbközép kormányok 
idején kaptak lendületet. Az Antall-kormány idején jelent meg az a vád Magyarország-
gal szemben, hogy ebben a térségben mi vagyunk a feszültségek forrása, más szóval 
Magyarország a felelôs azért, hogy igen jelentôs magyar közösségek a versailles-i béke -
rendszer következtében az ország határain kívülre kerültek. Ebbôl következett a vád, 
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Prof. Dr. Martonyi János,  
korábbi külügyminiszter



törvények is, amelyek szintén sok kritikát kaptak. A média törvénnyel és az igazság -
szol gál tatási törvényekkel kapcsolatos kifogásoknak a túlnyomó részét rendeztük, 
ezért is különös, hogy a jelenlegi különbözô jelentések nem veszik tudomásul, hogy 
ezeket a kérdéseket már régen lezártuk. 
 

Azután megszületett az új Alaptörvény. Az Alaptörvényünkkel szembeni bí rá la -
tok egyértelmûvé tették, hogy a pártpolitikai szempontok és a gazdasági érdekek mellett 
az említett világnézeti ellentét kiemelt szerepet játszott a Magyarországgal szembeni 
erôsödô támadásokban. Az Alaptörvény ugyanis az 1989-ben létrehozott alkotmányos 
intézményrendszeren lényegében semmit vagy alig változtatott. Ami valóban új volt, 
az a döntôen a preambulumban rögzített történelmi alap és világkép, mindenekelôtt az 
er re épülô értékrendet kifejezô nemzeti hitvallás. Voltak, akik a tartalmat bírálták és 
ér tet ték jórészt szándékosan félre, voltak, akik a megfogalmazást ítélték túlzottan ün ne -
pé lyes nek. Ezek a bírálatok tehát lényegesen mélyebben gyökereztek, mint a gazdasági 
és politikai érdeksérelmekbôl eredô támadások. Annál is inkább, mivel idôközben egy -
re erôsebben kiélezôdtek a liberális és a konzervatív világszemlélet közötti ellentétek.  
 

Mindezek a tényezôk együttesen eredményezték és erôsítették a nem egy sze -
rû en a magyar kormány politikájával, hanem általában a Magyarországgal, a magyar 
kül po li ti ká val és nemzetpolitikával szembeni bírálatokat. Mindez annak ellenére történt, 
hogy a térségi politikánk látványos eredményeket ért el, és kapcsolataink a szom szé da   -
ink kal lényegesen javultak. A támadásoknak ez a részben az Alaptörvényünkkel is össze -
füg gô élesedô magyarellenes vonulata nem csupán alaptalan volt és hazug, ha nem 
súlyosan sértette a magyar külpolitika és nemzetpolitika alapvetô érdekeit. Ezek a te-
rületek pedig létfontosságúak nem csak a mindenkori magyar állam, hanem az egész 
magyar nemzet számára.  
 

A Magyarországgal szembeni támadásokhoz az elôkészítést és az alaphangot 
mindig a fôáramú nyugati sajtó adta. Sokan mondják, hogy az egyszerûsítés és a túlzás 
minden sajtó természetes tulajdonsága kell, hogy legyen. (Legalábbis erre hívta fel szer -
kesz tô je saját elmondása szerint a pályakezdô ifjú Fared Zakaria figyelmét). A mi ese -
tünk ben azonban ennél többrôl volt szó, és a már említett tényezôk mellett szerepet 
ját szott a tudatlanság, a szellemi restség és a rosszindulat is, és mindezek együttesen 
erôsítették a magyarellenes elôítéleteket és hangulatot, amelyek idônként az elemi jó 
ízlés határát is túllépték. Egyes – ugyan kivételes – megnyilvánulások a rasszizmus ha -
tá rát súrolták.
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A politikai nézetek és a világképek közötti eltérések a világ természetes dolgai. De az 
nyilvánvalóan nem véletlen, hogy három évtized során, amikor Magyarországon bal ol -
dali vagy balliberális kormány volt, akkor ezek a bírálatok elcsitultak és a legsúlyosabb 
esetekben sem jelentek meg, a jobbközép kormányok idején pedig változó intenzitás-
sal, de mindig erôre kaptak. 
 

A pártpolitikai és világnézeti ellentéteken túl, különösen a második Orbán-kor -
mány megalakulása után, a külföldi bírálatok és támadások hátterében erôteljesen meg -
jel en tek a gazdasági szempontok és érdekek is. De ekkor kapott korábban nem látott 
lendületet a sokunk számára különösen fájdalmas és sérelmes magyarellenes vonulat 
is. Ennek is volt elôzménye, mivel az elsô Orbán-kormány idején fogadtuk el a státus 
vagy kedvezmény törvényt, amit elsôsorban a délkeleti szomszédunknál követett erô-
teljes tiltakozás, de idegenkedést és aggodalmakat váltott ki a törvény jónéhány nyu-
gat-európai országban és az Európai Bizottságban is. Világossá vált, hogy a nemzeti 
kisebbségek kérdését a legtöbb ország a saját érdekrendszere prizmáján keresztül 
látja, és kevéssé mutat megértést e közösségek helyzetének és jogainak az alakulásával 
szemben. A státusztörvényt sokan bírálták, az ügy a Velencei Bizottság elé került, ahol 
viszont jelentôs sikert értünk el azáltal, hogy e bizottság végül bizonyos feltételekkel, 
de elfogadta egy adott nemzetállam és a nemzethez tartozó olyan személyek közötti 
kapcsolatok nemzetközi jogi legitimitását, akik nem ennek az államnak az állam pol gá -
rai. Ez nem változtatott azon, hogy ez a törvény is ürügyként szolgált a magyarellenes 
bírálatokra, támadásokra. 
 

2010-ben meghoztuk a magyar állampolgárság könnyített megszerzésérôl szó -
ló törvényt, ami valójában a vérségi elvnek volt az általános jelleggel történô el is me ré -
se és érvényesítése. A magyar állampolgársági szabályozás egyébként jóval több, mint 
100 éve már a vérségi elven alapult, nem volt ebben semmi rendkívüli, ha csak az nem, 
hogy „a kettôs állampolgárságról” szóló törvényben lehetôvé tettük, hogy könnyített 
mó don magyar állampolgárságot szerezzenek azok a nemzettársaink is, akiknek a fel -
me nôi nem Szegeden, Miskolcon, vagy Debrecenben, hanem éppen Szabadkán, Nagy -
vá ra don, Kolozsváron, Kassán éltek. Ez a törvényünk is kiváltott némi nyugtalanságot, 
amit egyébként szinte teljesen sikerült a térségben és egész Európában eloszlatni (ki -
vé ve északi szomszédunkat, amellyel a vitát a mai napig nem sikerült rendezni), de 
per sze a hagyományos magyarellenes elôítéletek lappangva tovább éltek. 
A támadások akkor erôsödtek fel igazán, amikor az európai uniós elnökségre készülé-
sünkkel egyidejûleg elfogadtuk a médiatörvényt. Megszülettek az igazságszolgáltatási 
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és az Alapítók is ebbôl a körbôl kerültek ki. Azután jött a felismerés, hogy vannak más 
területeken is sikeres és híres magyarok, akiknek szintén tekintélyük van a világban. 
Természetesen azokra gondoltunk, akikben élt a nemzethez tartozás érzése, a nemzeti 
elkötelezettség, és bár nem feltétlenül értenek egyet a kormány minden egyes dön té -
sé vel, világképük nem állt szemben a nemzeti és konzervatív szemléletünkkel.  
 
 A külpolitikai és nemzetpolitikai szempontok tehát fontos szerepet töltöttek 
be az Alapítvány megszületésében. Nem véletlen ugyanis, hogy a Magyarországgal 
szembeni támadásoknak ez volt az egyik legfontosabb kimondott vagy ki nem mondott 
háttere és motívuma. Ezért kellett a bajban a magyar világnemzethez fordulnunk. A mi 
megegyezésünk persze nem lett volna elegendô. Megkerestük Orbán Viktor miniszter -
el nö köt, elôadtuk elképzelésünket, és nem okozott meglepetést, hogy ô azonnal teljes 
tá mo ga tásáról biztosította, hogy hozzuk létre a Magyarország Barátai Alapítványt. 
 

A többi már magának az Alapítványnak a története. Ami kedvezôen változott, 
hogy kiléptünk a világ legnagyobb magyarjai, tudósok, mûvészek, sikeres üzletembe-
rek körébôl és folyamatosan csatlakoztak mindazok a magyarok és nem csak magya -
rok, sôt a magyarok egyesületei is, akik osztották az Alapítvány céljait és értékeit. 
Bebizonyosodott, hogy nem csak a híres magyarok, hanem minden magyar tud se-
gíteni, hi szen jól tudjuk, hogy „minden magyar felelôs minden magyarért”. Sôt, azok 
is tudnak segíteni, akik nem magyarok, de ismerik, értik, megértik és támogatni akar-
ják a ma gyar sá got és osztják az egyetemes értékeinket. Mert mi magyarok egyáltalán 
nem vagyunk egyedül. De bíznunk kell magunkban, és mindenekelôtt magunknak kell 
a sor sun kat alakítani. Ehhez pedig minden magyarra, a magyar nemzet minden tagjára 
szükség van. A támogatásnak pedig kölcsönösnek kell lennie. Az Alapítvány indulása -
kor nekünk itthoniaknak volt elsôsorban segítségre szükségünk, de soha nem volt két -
séges, hogy a határainkon kívül élô magyaroknak is szükségük van segítségre, mert 
csak így maradhatunk együtt, így tudjuk erôsíteni a nemzeti összetartozást, a magyar 
világnemzet egységét. 
A Magyarország Barátai Alapítvány sokat tett ezért. Tevékenységi köre és tagjainak szá -
ma folyamatosan bôvül, a kihívások és a feladatok sem csökkennek. Az elsô tíz esz ten -
dô sikeres volt, de még nagyon sok évtizeden keresztül kell folytatnunk ezt a munkát. 
 
Prof. Dr. Martonyi János  
korábbi külügyminiszter
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Az egyoldalú képet súlyosbította, hogy e fôáramú sajtó nem bizonyult nyitottnak az el -
len ke zô vélemények befogadására és közlésére. Hamar kiderült és személyes ta pasz -
ta lataimmal is meg tudom erôsíteni, hogy a másik fél nem, vagy csak nagy nehézségek 
árán és erôs torzítással juthat szóhoz. Az is világossá vált, hogy e fôáramú sajtó nem -
csak a Magyarországról jövô, hanem például az adott országban élô magyarok hangját 
sem engedi megszólalni, a rendszer minden más véleménnyel szemben hatékonyan 
zár. A szabad sajtó tehát nem mindenkinek szabad, legalábbis, ami a vélemények meg-
jelenését illeti. 
Idôvel kiderült, hogy az említett országokban élô magyarság azonban nem hagyja 
magát és minden korlát ellenére valamilyen formában kifejezi véleményét. Jó néhány -
szor meg él tem, amikor külföldön elôadást tartottam és a helyi sajtó képviselôi támadá -
sa i nak voltam céltáblája, hogy a közönségben jelenlévô magyarok keltek védelmemre 
és utasították el – nem ritkán határozott hangnemben – az ismert közhelyekre épülô 
vá da kat. Talán nem kell hangsúlyoznom, hogy nekem ez a támogatás nagyon jól esett. 
Azt is éreztem, hogy itt egy szívet melengetô egyéni élménynél sokkal többrôl van szó. 
 

Ezek az élményeim és persze a világban élô sok magyarral ápolt barátságom 
vezettek arra a felismerésre, hogy nekünk ebben a nehéz helyzetben segítségre van szük -
sé günk, és ezt a mindenekelôtt lelki és szellemi segítséget a világ magyarságától kell 
kérnünk és megkapnunk. Hiszen a mi erônk ebben rejlik, abban a történelemre épülô 
nyel vi, kulturális, szellemi, lelki közösségben, amit nemzetnek nevezünk, abban a kö -
zös ségi, nemzeti identitásban, amit soha senki és semmi, egyetlen békediktátum vagy 
po li ti kai rendszer sem tud tôlünk elvenni. Lelkierôre, lelki támogatásra volt szükségünk, 
amit csak a történelmünk által a világban szétszórt, mégis szívében-lelkében egységes 
magyarságtól kaphatunk meg. 
 

A magyarságnak természetesen voltak szervezetei, és a megoldás nem az volt, 
hogy valamiféle párhuzamos, versengô szervezetet, egy másik Magyarok Világ szö vet -
sé gét hozzunk létre. A gondolat magja az volt, hogy próbáljuk megtalálni a világ nagy 
ma gyar jait, a világ híres, neves magyarjait, tôlük próbáljunk segítséget kérni, ôket ta -
lán a világ is jobban meghallgatja, talán még a fôáramú média számunkra zárt világába 
is beengedi. Ezért ültünk le Vizi E. Szilveszterrel, mert ô volt a legjelentôsebb magyar 
tu dós, akivel személyes baráti kapcsolatban voltam, tudtam, hogy tekintélyével és kap -
cso la ta i val ô tud ebben az ügyben a legtöbbet tenni. Találjuk meg mindenekelôtt azokat 
a nagy magyar tudósokat, akik a barátaink, készek és képesek Magyarországnak se -
gí teni. Kiindulópontként tehát a tudományra, a nagy magyar tudósokra gondoltunk, 
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THE BEGINNINGS 
Translation of the original text written by Mr. János Martonyi 

 
While talking about the inception of the Friends of Hungary Foundation, I would like 
to use the opportunity to highlight the background a little bit, the process of getting to 
where we are now. The story did not begin only ten years ago, but more than 30 years 
ago, and after the events of two decades we came to the conclusion in 2011 that we 
needed help—most of all, help from Hungarians around the world. 
 
In 1989, foreign criticism, and accusations towards Hungary arose, strongly driven by 
domestic politics, that is party politics, which became stronger after the formation of 
the Antall-government and always gained momentum with varying force at times of cen -
tral-right governments. During the Antall-government, Hungary was accused of being 
the cause for tensions in this region; in other words, that Hungary was to blame for 
a significant number of Hungarian communities established behind the borders of the 
country as a result of the peace Treaty of Versailles. This resulted in the accusation that 
the Hungarian government had spoken or unspoken territorial claims towards its neigh -
bor ing countries and that we were disguising these territorial claims when we were 
speak ing about human rights and minority rights. The Yugoslav Wars started and Hun -
gary became the focus of judgment despite the fact that the Hungarians in the Vojvo-
dina were the only ones in the whole Yugoslav region who did not pick up weapons. 
It was then that it became clear that a majority of all groundless accusations can be 
traced back to the traditional anti-Hungarian prejudice at the start of the 20th century. 
 
The liberal left-wing in Hungary has been using the foreign press for their domestic 
political wars since the beginning. Beyond the political differences, the gap between 
the liberal leftist world view and the conservative world view is undoubtedly growing 
wider, not only in Hungary but in the whole of Europe and the world. Differences in po -
lit i cal views and world views are natural things in the world. However, it is not a co in -
ci dence that for three decades the accusations grew silent and did not arise even around 
the gravest issues during leftist or liberal-leftist governments in Hungary, while they 
always gained momentum with varying force during central-right governments.
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attacks against Hungary. The Fundamental Law, however, basically changed nothing 
or just very little about the constitutional system of 1989. One thing that indeed has 
changed is the historical foundation and worldview written in the preamble, especially 
the national profession of faith based on this, which expressed certain values. Some 
judged its content and misunderstood it on purpose, some thought the wording was 
too ceremonial. These judgments are rooted much deeper than the attacks that stem 
from economic and political conflicts of interest—even more so, since over time the 
contrasts between the liberal and conservative world view have intensified. 
 
All these factors together resulted in and strengthened the judgment not just against 
the politics of the Hungarian government but against Hungary, Hungarian foreign policy, 
and national policy in general. All this happened despite the fact that our regional politics 
were highly successful and our relations with our neighbors significantly improved. 
The anti-Hungarian part of these attacks, which were also connected to our Fun da -
men tal Law, was not only groundless and untrue, but deeply violated the fundamental 
values of Hungarian foreign and national politics. These areas are vital not only for the 
Hungarian state but also for the Hungarian nation as a whole. 
 
The impetus for the attacks towards Hungary have always been given by the main -
stream western media. Many people say that simplification and exaggeration have to 
be a natural feature of the press. (At least that is what young Fareed Zakaria said he 
was told by his editor at the beginning of his career). However, in our case it was about 
more than that, with ignorance and malice also playing a part. All of these together 
strengthened the anti-Hungarian prejudice and mood, which in some cases went be -
yond the limits of any good taste. Some—although rare—statements were very close 
to being racist. 
 
The biased picture was also aggravated by mainstream media not being open to op-
posing opinions and publishing those. Soon it became clear (and I can verify from per -
son al experience) that the other party either cannot, or only with many difficulties and 
distortions, speak its mind. It also became clear that not only does this mainstream 
press prevent anything that comes from Hungary, but it also prevents the voices of 
Hungarians in any given country from being heard—their system is closed off to any 
other opinion. Thus, free press is not free for everyone, at least regarding the pub li -
ca tion of opinions.
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Beyond differences in party politics and world views, strong economic aspects and 
interests arose within a background of foreign judgment and attacks especially after the 
formation of the second Orbán-government. But by then the anti-Hungarian movement 
gained unprecedented momentum, a movement that is particularly painful and detri -
men tal to many of us. This was precedented by the Status Law, which was passed by 
the first Orbán-government, and which spurred strong protest, especially from our 
south-eastern neighbor, but it also evoked aversion and worries in several western-
European countries. It became clear that most countries view the question of national 
minorities through their own prism of values and are not very understanding towards 
the development of the situation and rights of these communities. The Status Law was 
judged by many, the case was laid before the Venice Commission, where we achieved 
significant success due to the Commission’s approval—though with certain con di -
tions—of the international legal legitimacy of relations between a given nation state 
and people that belong to said nation but are not its citizens. That does not change the 
fact that this also served as pretense for anti-Hungarian judgment and attacks. 
 
In 2010, we passed a law on simplified naturalization, which in reality was the rec-
ognition and validation of the principles of jus sanguinis. The regulation of Hungarian 
citizenship was based on the principles of jus sanguinis over a 100 years ago—it was 
nothing out of the ordinary, if not for the fact that we made it possible by the law on 
“double citizenship” for people to apply for simplified naturalization whose predeces-
sors did not live in Szeged, Miskolc, or Debrecen, but in Szabadka (Subotica), Nagy-
várad (Oradea), Kolozsvár (Cluj) or Kassa (Košice). This law sparked some unrest as 
well, which was resolved in the entire region and the whole of Europe (except for our 
northern neighbor who we were not able to settle the quarrel with to this day), but 
the traditional anti-Hungarian prejudice is of course still lurking. 
 
The attacks grew really strong when we accepted the media law while preparing for our 
presidency in the European Union. The laws on the judicial system were also passed, 
which also received a lot of criticism. We settled most of the criticism surrounding the 
media law and the law on jurisdiction, about which it is also interesting that various 
current reports do not seem to care that we closed these issues a long time ago. 
 
After that, the Fundamental Law was born. The criticism surrounding our Fundamental 
Law made it clear that next to party political aspects, economic interests, and the above-
mentioned contrasts regarding world view, played a pivotal role in strengthening the 
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or unspoken underlying motives behind the attacks towards Hungary. It was because 
of this which in our distress we needed to turn to all Hungarians in the world. Our agree -
ment would not have been enough of course. We contacted Prime Minister Viktor Orbán, 
presented our thoughts, and it was no surprise that he immediately gave us his full sup -
port to start the Friends of Hungary Foundation. 
 
The rest is the history of the Foundation itself. A positive change was when we stepped 
out of the circle of the world’s greatest Hungarians, scientists, artists, successful 
businessmen, and many Hungarians and not only Hungarians, but even Hungarian 
as so ci a ti ons started to join us, all those who shared the Foundation’s goals and 
values. It be came evident that not only famous Hungarians but every Hungarian is able 
to help, as we know for sure that “every Hungarian is responsible for each Hungarian”. 
Those who are not Hungarians can help as well, those who know and understand and 
want to support Hungarians and share our universal values. Because we Hungarians 
are not alone at all. But we have to have faith in ourselves and most of all we have to 
shape our own future. For this we need every Hungarian, each member of the Hun gar -
i an nation. And the support has to be mutual. When the Foundation started, we in Hun -
gary needed help first of all, but it has never been doubted that the Hungarians living 
abroad are also in need of help, because only this way can we stay together, this way 
we can strengthen national cohesion, the unity of the world’s Hungarians. 
 
The Friends of Hungary Foundation has done a lot for this cause. Its breadth of activ-
ities and the number of its members are constantly growing, and its challenges and 
tasks are not decreasing either. The first ten years have been successful, but we have 
to keep on doing this work for many decades to come. 
 
Prof. Dr. János Martonyi 
Former Foreign Minister (Hungary)

Over time it has become evident that Hungarians living in said countries do not let 
themselves be beaten down and continue to express their opinions in some form de-
spite every obstacle. I have experienced it quite a lot, for example, when I gave a lecture 
abroad and was the target of the attacks of local members of the press, the Hungarians 
in the audience defended me and rejected the allegations based on known clichés, quite 
often in a very determined manner. Perhaps I do not even have to stress that this 
support felt very good. I also felt that it was about much more than a heart-warming 
personal experience. 
These experiences and of course my friendship with many Hungarians in the world 
have led me to the realization that we needed help in this difficult situation and we have 
to ask for and receive this mostly intellectual and spiritual help from the Hungarians 
worldwide. Our strength lies in this, in this linguistic, cultural, mental, spiritual com-
munity built on history, the one we call nation- in the community and national identity 
which no one and nothing, no peace treaty or political regime can ever take away from 
us. We needed spiritual strength and support, which we could only get from Hungarians 
scattered by history throughout the world, but which is still one in heart and soul. 
 
The Hungarians had their organizations of course and the solution was not to build 
some parallel, competing organization, to build another World Federation of Hungar-
ians. The core of the idea was to find great Hungarians, famous and renowned Hun-
garians of the world, to try and seek help from them. Maybe the world listens more 
closely to them, maybe even the mainstream media that is closed to us lets them in. 
Therefore, we sat down with E. Sylvester Vizi, the most important Hungarian scholar 
I had a close friendship with, since I knew that with the prestige and contacts he has, 
he would be able to do the most for this cause. First of all, let’s find those great Hun-
garian scholars, who were our friends, who were ready and able to help Hungary. So 
as a start, we thought about science, about great Hungarian scientists, and the founders 
also come from this circle. After this, we realized that there were successful and fa -
mous Hungarians in other areas as well, who also had prestige in the world. 
 
Of course, we thought about those who the feeling of belonging to the nation was pal -
pa ble, their commitment to the nation, and though they do not always agree with each 
and every one of the government’s decisions, their worldview was not in opposition 
with our national and conservative perspectives. 
Therefore, foreign and domestic political aspects played an important role in the birth 
of the Foundation. It is not a coincidence that this was one of the most important spoken 
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Kezdetek II.



A kezdetekkor véglegesíteni kellett az Alapítvány küldetését. Az irányt az ötletadók, az 
elô készítôk és Vizi elnök úr meghatározták: a cél a nyugati világban keresni Magyar -
or szág barátait.  
De ezen túl is sok eldöntendô kérdés maradt. Pontosítani kellett külde té sünk részleteit. 
Szé les volt a paletta: magyarok külföldi sikereit terjeszteni a világban; a magyar kultúra 
ha gyo mányait „Noé bárkája” módjára közvetíteni a világban és a dia szpórában; a terve -
zett tagságunk célközönség legyen, vagy aktív partner egy közös cél érdekében; milyen 
le gyen a tagságunk összetétele, kiket toborozzunk? 
Ezeknek a lehetôségeknek a kiválasztásánál fontos szerepet játszott az a körülmény, hogy 
az Európai Unió soros elnökségét 2011. elsô félévében Magyarország adta. Az el sô fél -
évet követôen minôsíthetetlen és igazságtalan támadások érték hazánkat, elsôsorban 
a nyugati médiában és az EU-adminisztrációjában. Ezek jelentôs része tény szerûen cá -
fol ható, kivédhetô lett volna, de ezt nem tudták a mé diából tájékozódó társadalmak. 
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A Magyarország Barátai Alapítvány elôzményeinek hiteles leírását a Köszöntô, valamint 
a Kez detek I. és III. fejezetek tartalmazzák. A mûködés elsô három évérôl a „minden kez -
det nehéz” közmondás jut eszembe, ami valóban illik erre az idôszakra. A feladato kat és 
azok felelôsségét viselô kuratórium három személybôl állt; elnöke Vizi E. Szil vesz ter 
pro fesszor, Megyesy Jenô miniszterelnöki tanácsadó és jómagam.  
Nagy segítséget je len tett Mráz Ágoston, a Nézôpont Intézet vezetôje. Utólag, bátran ki 
merem jelenteni, hogy informális negyedik kurátorként vett részt ebben a folyamatban. 
Háttérként biztosította az infrastruktúrát, az operatív ügyvezetôt, a kezdeti kommuniká -
ci ós eszközöket és tartalmi javaslataival is segítette a munkánkat. 
 

Az elsô ismerkedô találkozásunk 2011. március 4-én, az elsô kuratóriumi ülé -
sünk 2011. június 16-án volt, és még abban az évben havi rendszerességgel ülésez tünk. 
Az Alapítvány eddigi életében az elsô három év volt a legsûrûbb idôszak. 

40

 
 
 
A mûködés  
kezdete

Fodor István 
kurátor



A kuratóriumhoz 2014 második felében csatlakozott Martonyi János, az elôzô kor mány -
ciklus külügyminisztere, ami az Alapítvány létrejöttének kezdeményezôjétôl vár ha tó, sze -
ren csés lépés volt. Államtitkárként, informálisan Dr. Vízkelety Mariann is csatlakozott 
hozzánk, sok segítséggel támogatta a munkánkat. Elindult a Friends of Hungary Maga -
zin és közben folyamatosa nôtt az Alapítvány taglétszáma.  
 

Nem szeretnék elmerülni a részletekben, de ha már egy évtizedes idôszakra em -
lékezünk vissza, szót kell ejteni a világtalálkozók elôkészítésérôl. A kétnapos prog ram 
meg szervezése tízszer, hússzor annyi napot igényelt. De megérte. A második találkozó 
részt ve vôirôl az alábbi adatokkal számoltunk be Köztársasági Elnök úrnak: 
 

A második Magyarország Barátai Konferencián 139 vendég vett részt: a Ma -
gyar ország Barátai Alapítvány közösségének tagjai és kísérôik. Legmesszebbrôl érkezô 
vendégeink Ausztráliából, Új-Dél Wales-bôl jöttek, de érkeztek Brazíliából, és Dél-Afri ká -
ból is tagok. A legtöbb vendég az Egyesült Államokból és Németországból jött, de töb -
ben érkeztek az Egyesült Királyságból, Svájcból, Kanadából és Ausztriából is.  
 

„Közösségünk legidôsebb, a konferenciára ellátogató tagja 94 éves lesz idén. 
Ven dégünk lesz számos külföldi vagy nemzetközi magyar társaság elnöke: Gábor Dénes 
Tudomá nyos Társaság Németországban, Nemzetközi Kodály Társaság, Genfi Magyarok 
Egye sü le te, Norvég-Magyar Egyesület, Club Pannonia Ausztriában, Ausztriai Magyar 
Pedagógusok Egyesülete, Kanadai Magyarok Országos Szövetsége, Hamburgi Magya -
rok Egyesülete, Müncheni Széchenyi Kör, New York-i Magyar Tudományos Társaság, 
Amerikaiak a Ma gyarokért Alapítvány. Különbözô szakterületeken dolgozó tudósokat is 
várunk: többek között az orvostudomány, mérnöki tudományok, népességkutatás, ma -
te matika, fizika, ké mia, földrajz területe is képviselve lesz. Jönnek praktizáló orvosok, 
építészek, köz gaz dászok és befektetési tanácsadók, diplomaták, politológusok, írók és 
mûvészek (ope ra é ne kesek, képzômûvészek, karmester) és három pap (kettô katolikus 
és egy református) is a vendégünk lesz.” 
 

A világtalálkozó elôkészítése, majd a lecsengetése, beleértve a tanulságok ér -
té kelését, sok idôt vett igénybe. A Vigadóban rendezett találkozóról nagyon sok kedves, 
pozitív visszajelzést kaptunk. Ismertebbé vált az Alapítvány munkássága a hazai társa -
da lom ban is. Ekkor rendeztük meg elôször a Fórumot, amelyen 10 barátunk monda el 
gondolatait, javaslatait. Érdekes volt 2021 májusában, a világjárvány miatt a virtuális tér -
ben, másfélszáz résztvevôvel megrendezett kétnapos Fórumon erre is visszaemlékezni. 
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Felháborítható az a ma is tartó médiahadjárat, amellyel Magyarországot próbálják lejá -
rat ni a világban. Ezért vált elsôszámú küldetésünkké ennek az országképnek a korrekci -
ó ját segíteni. Ezt a lehetetlennek tûnô feladatot tûztük az Alapítvány zászlójára. Nem 
kizárólagosan, hisz az Alapítvány küldetésének része maradt a magya rok külföldi és 
hazai sikereinek és a nemzeti kultúrának a terjesztése is.  
 

El kellett döntenünk, hogy a fenti célokat egy „elit” tagsággal, vagy egy széles, 
vi lág méretû, aktív szervezettel tudjuk elérni. „Magyarok mindenütt vannak a világban” 
tény alapján és ennek érdekében elkezdtünk egy széles toborzó mozgalmat indítani. Ki 
kellett dolgozni az Alapítvány mûködésének szabályait, beleértve a finanszírozási kér -
dé seket is. Szerencsére több magyar nagyvállalat megértette céljainkat és mellénk állt. 
Az OTP, a Richter és a MOL, valamint többen a tagságunk körébôl rendszeres támoga -
tónkká váltak, köszönet érte, nélkülük nem értük volna el a jelenlegi eredményeinket.  
 

Fontos és kényes kérdés volt meghatározni a tagság toborzásának a kritériu -
mait. Minél szé le sebb, integráló, de értékalapú szervezetet tûztünk ki célul, amelynek 
ideológiai kö ve tel ményeit megfontoltan állítottuk össze. Hosszabb egyeztetés eredmé -
nye ként szü le tett a nyolc pont, amely elfogadása – a taggá válási szándék mellett – lett 
a barát tá válás feltétele. Ez a nyolc pont az Alapítólevél fejezetben megtalálható. Ennek 
so rán ta pasz tal tuk meg azt, hogy itthonról, vagy külföldrôl nézve a hazai eseményeket 
és fo lya ma to kat, még magyar szemmel sem teljesen ugyanaz az ítélet.  
Lényegében min den barátunkat felháborítják a balliberális világ igazságtalanságai, de 
ezek elkerüléséhez nekünk is szolgáltatnunk kell tényeket, információkat. Azt kérjük tag -
ja ink tól, hogy lehetôleg mindenki a saját környezetében, vagy ha módja van rá nyil vá no -
san, a médiá ban legyen az igazság hírvivôje. Legyen minél több „önkéntes nagykövetünk”. 
Az elsô idôszakban a Nézôpont Intézet „Insider Magazin” kiadványa és a „Hun gar ian 
Weekly” hírfelületei bôvítették az Alapítvány eszköztárát.  
Folyt a mûködési sza bá lyok kidolgozása, a hivatalos bejegyzések véglegesítése. Hosszas 
elôkészítés elôzte meg 2013-ban a toborzás, a kapcsolattartás, a tagok visszajelzése -
i nek és tagjavaslatainak mód szer tani kidolgozását. 2013-ban döntés született az elsô 
vi lág találkozó megszervezésérôl, kitûzve a 2014. ja nu ári idôpontot. Több hónapnyi elô -
készítô munka elôzte meg a rendezvényt, amelynek sikeréhez jelentôsen hozzájárult, 
hogy az eseményt megelôzôen az ügyvezetôi poszton cse re történt és a feladatot átvet -
te Karlócai Orsolya. Ezt követôen Mráz Ágoston már „kül sôsként” segítette a munkán -
kat. Felgyorsultak a folyamatok, inspirációt kaptunk az el sô világtalálkozó sikereitôl, hamar 
elkezdtük szervezni a következôt. 
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Ez a szám magasabb, mint Dunaújváros teljes lakossága. Az illegálisan érkezôk politi -
kai menekültstátuszért folyamodnak, legnagyobb részük azonban nemcsak, hogy biz -
ton ságos harmadik országon keresztül érkezik, hanem biztonságos országból is indult 
útnak, tehát valójában megélhetési szempontok miatt érkezik. Magyarország befogadja 
a politikai menekülteket, eleget téve humanitárius és jogi kötelezettségeinek. Ugyan ak -
kor azok, akik Magyarországra már egy biztonságos országon keresztül érkeznek, ahol 
nincsenek kitéve üldöztetésnek, nem tekinthetôk menekültek, hiszen az ôket fenyegetô 
ve szély elhárult azzal, hogy beléptek egy másik, biztonságos ország területére. Ennek 
okán Rogán Antal és Kósa Lajos június 9-én benyújtott törvényjavaslata megteremti an -
nak a lehetôségét, hogy a kormány – összhangban az uniós joggal – megalkossa a biz -
tonságos harmadik országok és biztonságos származási országok listáját.  
Biztonságos származási országok listája létezik például Németországban, Francia or szág -
ban és az Egye sült Királyságban is. E listáknak köszönhetôen hatékonyabban és gyor sab -
ban le het ne dönteni a kérelmek ügyében, amely mind a kérelmezô, mind pedig a magyar 
állam érdeke. 
Természetesen további javaslatok is születhetnek a bevándorlás kezelésének ügyében 
mind hazai, mind pedig uniós szintéren. Közösségi szinten szabályozni a kérdést azonban 
rendkívül nehéz, a különbözô tagállamokat különbözô mértékben érinti e probléma, és 
más megoldásokat is választanak. A bolgár kormány határzárat épített a bolgár-török 
ha tár ra, vagy például Finnországban csak azután döntenek a munkavállalási engedély -
rôl, hogy megvizsgálták, van-e olyan finn az országban, aki el akarja látni az adott mun -
kát. Természetesen az egész Unió érdeke a gazdasági bevándorlás megfékezése, amely 
a belépési országoknál lehetséges. Mindezek mellett az illegális határátlépôk jellemzô -
en szervezett embercsempész hálózatokon keresztül érkeznek az uniós országokba, így 
nemzetközi bûnözési aspektusa is van a kérdésnek...” 
 

Az Alapítvány mûködésének elsô idôszakára emlékezve látható, hogy mennyi re 
különbözik egymástól a tíz év két fele. A második öt év már nagyobb kapacitással és ru -
tin nal, kibôvült kuratóriummal, sok ötlettel, növekvô tagsági aktivitással telt el. Kár, hogy 
a világjárvány a mi mûködésünket is jelentôsen megnehezíti. Bízunk abban, hogy a jár -
vány nak rövidesen vége lesz és egyre több új baráttal, értékes, hasznos, aktív évvel kö -
szönt ránk a Magyarország Barátai Alapítvány következô évtizede!  
 
2021. május 
 
Fodor István, kurátor

2015-ös év nagyüzem volt az Alapítvány életében. Tavasszal zavart keltett, hogy be je -
gyez tek egy másik „Friends of Hungary Alapítványt”, amelyet csak nagy nehezen ke resz -
tel tek át „The Hungary Initiatives Foundation” névre.  
Már 2015-ben felvetettük azt a gondolatot, amelyet késôbb meg is valósítottunk. Meg hív -
ni azokat a nemzetközi újságírókat a világból, akik kritikusak Magyarországgal szem ben, 
akik alaptalan híreket, véleményeket írnak rólunk. Jöjjenek el, hallgassák meg a ténye ket 
hivatalos forrásokból, felelôs személyektôl! Tervünk sikerült, azóta három ôszön szer vez -
tünk kétnapos fórumot a világból idelátogató másfél tucatnyi újságírónak. A találkozá -
sok tanulságosak, eredményesek és emlékezetesek voltak. 
 

2015 derekán nagyon sokat foglalkoztunk a migráció kérdésével. Lassan már 
tör té nel mi visszatekintésû érzetet kelt az akkori aktuális tudósításaink, tájékoztatásaink 
elolvasása a júniustól-novemberig gyorsan változó, olykor kritikus helyzetrôl. Érdekes -
ség ként, hadd idézzek egy részletet abból az összefoglalóból, amelyet 2015. júniusban 
küld tünk tagságunknak, Magyarország Barátainak: 
 

„Megsokszorozódott a magyar határt illegálisan átlépôk száma, a nemzeti kon -
zul táció válaszai alapján pedig társadalmi igény mutatkozik a probléma mielôbbi ren de -
zésére. Ennek egyik eszköze a Fidesz-KDNP törvényjavaslata, amely megteremti annak 
a lehetôségét, hogy a kormány megállapítsa a biztonságos származási és biztonságos 
har madik országok listáját. E lépés nyomán hatékonyabban lehet a menedékjogi kérel -
me ket elbírálni, amely mind a kérelmezô, mind pedig a magyar állam érdeke.  
A bevándorlási vita jelentôségét jól mutatja, hogy június 11-ig több mint 500 ezren töl -
töt ték ki a kormány konzultációs kérdôívét, vagyis a magyar társadalmat valóban fog -
lal koz tatja a kérdés. A konzultáció és a választók véleményének megismerése különös 
fon tossággal bír egy olyan ügyben, amely a választásai kampány során nem került elô, 
viszont az elkövetkezendô évek vezetô témája lesz nem csak Magyarországon, hanem 
egész Európában. A másik fontos cél, hogy tisztázzák a választók számára, pontosan 
kik is a bevándorlók, hiszen a sajtóban és a politikai támadások során sokszor tudato -
san összemossák az egyes fogalmakat. 
 

A bevándorlás módja szerint meg kell különböztetni az országba legálisan ér -
ke zôket az illegális határátlépôktôl. Mindkét módon érkezhetnek menekültek és gazda sá -
gi bevándorlók is, ugyanakkor e két csoport között is szükséges a különbségtétel. 
A kormány célja az országba illegálisan, a határon átszökve érkezôk megállítása, hiszen 
jú nius 4-ig több mint 50 ezer fô érkezett ilyen módon Magyarországra. 
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We had to decide if we could reach the aforementioned goals with “elite” members or 
with a broad, world-wide active organization. On the basis of “there are Hungarians all 
over the world”, we began a wide recruiting movement. 
 
We had to lay out the Foundation’s principles of operation, also containing the financial 
aspects. Fortunately, several big Hungarian companies understood our goals and sup -
port ed us. OTP, Richter and MOL, as well as several of our members became regular 
sup port ers. Thanks to them for this, because without them we could not have reached 
our current success. 
 
It was an important and delicate issue to define the criteria for recruiting members. 
We aimed for as a broad organization as possible, inclusive but value-based and with 
a carefully considered ideology. Lengthy negotiations resulted in eight points, the ac -
cep tance of which—besides the wish of becoming a member—became the condition 
of becoming a friend. These eight points can be found in the chapter of the ‘Deed of 
Foun da tion’. In the course of this, we found that looking at domestic events from home 
or abroad, even from a Hungarian perspective, the verdict is not quite the same.  
 
Basically all of our friends are outraged by the unfairness of the leftist liberal world, but 
in order to avoid this we have to provide facts and information as well. We would like 
each of our members to be the messenger of truth, if possible in their own surroundings 
or even in public and in the media. Let there be as many “voluntary ambassadors” as 
possible. 
In the first period, the Foundation’s toolbox was expanded by the ‘Insider Magazine’ 
of Nézôpont Institute and the ‘Hungarian Weekly’ news portal. Work continued on the 
operational rules, finalizing the official drafts.  
In 2013, lengthy preparations preceded elaborating the method of recruitment, contacts, 
members’ feedback, and members’ suggestions. In 2013, the planning of the first world 
meeting was decided for January 2014. Several months of preparatory work preceded 
the event, the success of which was significantly contributed by the fact that there was 
a change in the managing director position before the event and Orsolya Karlócai took 
over the task. 
 
From then on, Ágoston Mráz helped our cause as an “outsider”. Things accelerated, and 
we drew inspiration from the success of the first world meeting, and soon began to 
plan the next one.
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THE BEGINNINGS II. 
START OF OPERATION 
 
The preamble, as well as the chapters ‘The Beginnings I and III’ contain the description 
of the credible history of the Friends of Hungary Foundation. When thinking about the 
first three years of operation the saying “all beginnings are difficult” comes to mind, 
which really fits this period. The Board of Trustees, which had various tasks and re spon -
si bil i ties, consisted of three people: its Chair, Professor E. Sylvester Vizi, Adviser to the 
Prime Minister Jenô Megyesy and myself. Ágoston Mráz, President of the Nézôpont 
In stitute, was also of big help. In retrospect, I can safely say that he took part in this 
process as an informal fourth member of the Board of Trustees. He provided the infra -
struc ture, the operational manager, along with the initial communication tools and also 
helped us with content suggestions. 
 
We had our first introductory meeting on 4th March 2011, our first Board of Trustees 
meeting on 16th June 2011, and we met later that year on a monthly basis. The first three 
years of the Foundation were the busiest period. In the beginning we had to finalize the 
Foundation’s mission. The direction was determined by the brainstormers and Chair 
Mr Vizi: the aim was to find Hungary’s friends in the Western world. But there were still 
many aspects to decide. We had to define the details of our mission more precisely. 
The palette was broad: spread the successes of Hungarians living abroad in the world; 
take the heritage of Hungarian culture as some kind of “Noah’s ark” into the world and 
the diaspora; should our members be a target audience or active partners with a com-
mon goal; what should the composition of our membership be, who should we recruit? 
 
The fact that Hungary held the rotating Presidency of the European Union in the first half 
of 2011 played an important role in the selection of these options. After the first se mes -
ter, Hungary came under absurd and unfair attacks, mainly in the Western media and the 
EU administration. A significant part of these attacks could have been factually refuted 
and defended, but the societies informed by the media were not able to do so. The media 
campaign to discredit Hungary in the world (which is still going on today), is outra -
geous. That is why it has become our primary mission to help correct this image of the 
country. This seemingly impossible task is the Foundation’s flag.  
Not exclusively, of course, the Foundation’s mission has remained to promote the suc -
cess es of Hungarians abroad and at home, and to spread the national culture.
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2015 was a busy year for the Foundation. In the spring, it was confusing that another 
“Friends of Hungary Foundation” was registered, which was hardly renamed “The Hun -
gary Initiatives Foundation”. 
Already in 2015 we had the idea to invite those international journalists in the world who 
are critical of Hungary, who write groundless news and opinions about us. They could 
come, listen to the facts from official sources and responsible personalities. Our plan 
worked, and since then we have organized three two-day forums in autumn for the one 
and a half dozen journalists visiting us from all over the world. The meetings were in -
for ma tive, productive and memorable. 
 
Around 2015, we dealt a lot with the issue of migration. Reading our current reports and 
briefings at the time about the rapidly changing, sometimes critical situation from June 
to November, started to give us a sense of historical retrospection. As a point of inter -
est, let me quote an excerpt from the summary we sent to our membership, the Friends 
of Hungary, in June 2015: 
 
“The number of people crossing the border illegally has multiplied and based on the an -
swers to the national consultation the society expects the problem to be solved as soon 
as possible. One measure is a proposed legislation by the Fidesz-KDNP, which provides 
the possibility for the government to determine the list of safe countries of origin and 
safe third countries. With this step, the applications for asylum can be decided more ef -
fi cient ly, which is in the interest of both the applicant and the Hungarian state. 
The fact that 500,000 people filled out the government’s questionnaire by June 11th shows 
the significance of the immigration discussion well, and that this question really concerns 
Hungarian society. Consulting and listening to voters is particularly important on an issue 
that was not raised during the election campaign, but will be a leading issue in the com -
ing years, not only in Hungary but across Europe. The other important aim is to clarify 
for voters who these immigrants really are, as certain terms are often deliberately blurred 
by the media and in the course of political attacks. 
 
A distinction should be made between legal and illegal immigrants, according to the way 
they enter the country. There can be both refugee and economic migrants, but a dis tinc -
tion between these two groups is also necessary. 
The government’s goal is to prevent people from illegally crossing the country’s border, 
as more than 50,000 people came this way to Hungary until June 4 th. This number is 
high er than the total population of Dunaújváros. 
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In the second half of 2014, János Martonyi joined the Board of Trustees, who was For -
eign Minister in the previous government. This was an expected, fortunate step by the 
initiator of the Foundation. Dr. Mariann Vízkelety joined us as well, informally so, as she 
was a State Secretary at the time. She put great effort into helping us. The Friends of 
Hun gary Magazine has started and the Foundation’s membership grew steadily. 
 
I do not want to get lost in details, but if we are looking back on a ten-year period, a few 
words have to be said about the preparations of the world meetings. The planning of the 
two-day program required ten to twenty times as many days. But it was worth it. About 
the participants of the second meeting we reported to the President of the Republic with 
the following data: 
 
The second Friends of Hungary Conference were joined by 139 guests: the members 
of the Friends of Hungary Foundation’s community and their accompanying persons. 
Many guests came from the furthest regions, such as Australia, New South Wales, Brazil 
and South Africa. Most of the guests came from the United States and Germany, but 
there were many from the United Kingdom, Switzerland, Canada and Austria.  
“Our eldest member who came to the conference is going to turn 94 this year. Presi -
dents of several foreign or international Hungarian societies will be our guests: Dénes 
Gábor Scientific Society in Germany, International Kodály Society, Hungarian Associ a -
tion in Geneva, Norwegian-Hungarian Association, Club Pannonia in Austria, Asso ci -
a tion of Hungarian Educators in Austria, National Federation of Hungarians in Canada, 
Hungarian As so ci a tion in Hamburg, Széchenyi Circle Munich, Hungarian Scientific So -
ci ety New York and Americans for Hungarians Foundation. Scientists from a variety of 
disciplines will be rep re sent ed, including medicine, engineering, population research, 
mathematics, physics, chemistry and geography among others. We expect practising 
doctors, architects, econ o mists, and investment advisors, diplomats, political sci en -
tists, writers, and artists (op era singers, visual artists, conductors) and three priests 
(two Catholic and one Reformed).” 
 
Preparing for the Conferenc and then winding it down, including assessing the lessons 
learned, took a long time. We received kind and positive feedback for the event at the 
Vigadó. The Foundation’s work became better-known in domestic society as well. This 
was when we held the first Forum, where ten of our friends shared their thoughts and 
recommendations. Remembering this in May 2021, at the two-day forum, which took 
place online due to the pandemic with 150 participants, was indeed interesting.
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Those arriving illegally seek political asylum, however, not only does the majority of them 
arrive through a safe third country, but they also started their journey in a safe country, 
meaning they come for livelihood reasons. Hungary takes in political refugees, adhering 
to its humanitarian and legal responsibilities. However, those who arrive in Hungary 
through another safe country, where they are not persecuted, cannot be regarded as 
ref u gees, as the threatening danger was lifted when they entered the territory of an -
oth er safe country. For this reason, the bill submitted by Antal Rogán and Lajos Kósa 
on June 9 th creates the possibility for the government to establish a list of safe third 
coun tries and safe countries of origin in line with EU law. 
 
A list of safe countries of origin exists, for example, in Germany, France and the United 
Kingdom. Thanks to these lists, the claims can be decided more quickly and efficiently, 
which is in the interest of both the applicant and the Hungarian state. 
 
Of course, further proposals could also be made on immigration management, both at 
national and EU levels. However, regulating the issue at the community level is ex treme -
ly difficult, as different member states are affected to different degrees and choose 
different solutions. The Bulgarian government has built a border barrier on the Bulgar -
i an-Turkish border, or in Finland, for example, a decision on a work permit is made only 
after checking whether there are Finns in the country who want to do the job. Of course, 
it is in the interest of the whole Union to curb economic immigration, which is possible 
in the countries of entry. In addition to this, illegal border crossers typically enter EU 
coun tries through organized networks of human smugglers, so there is also an in ter -
na tion al criminal aspect to the issue...” 
 
Looking back on the first period of the Foundation, it becomes obvious how different the 
two halves of these ten years are. The second five years went by with a larger capacity 
and routine, an expanded Board of Trustees, many ideas, growing membership activ i ty. 
It is sad that the pandemic has significantly hampered our operation. We are confi dent 
that the pandemic will soon be over and the next decade of the Friends of Hungary Foun-
dation will greet us with even more new friends and a valuable, useful and active year! 
 
May 2021 
 
István Fodor 
Member of the Board of Trustees
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KEZDETEK III. 

A Magyarország Barátai Alapítványt  
Martonyi János akkori külügyminiszter és Vizi E. Szil veszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia korábbi elnöke javaslatára, Orbán Viktor mi nisz ter elnök megerôsítô támoga -
tá sával, 2011-ben jegyezte be Granasztói György tör té nész. Elsô világtalálkozójára, és 
így publikus mûködésének kezdetére, 2014-ben került sor. A két idôpont között eltelt 
három év történései talán kevésbé ismertek, ám annál fonto sab bak, hiszen az alapok 
lefektetése nélkül az Alapítvány nem mûködhetne töretlen sikerrel egy évtizede. Ebben 
az idôszakban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézôpont Intézet ve ze tô je az ügy elköte le zett -
jeként, aktív segítôként vett részt a szervezômun ká ban. Az aláb bi össze fog la ló a vele 
készített beszélgetés alapján készült. 
 

SZÜKSÉG VAN HITELES INFORMÁCIÓRA 
A Magyarországgal szimpatizáló magyarok és nem magyarok közösségbe szervezésének 
kiindulópontja a világsajtónak az országról szóló kritikája volt. Az egyoldalú és ma ni -
pu la tív cikkek nyomán az Alapítvány azzal a céllal született, hogy hiteles tájékoztatással, 
korrekt imázst alakítson ki a Magyarországról írt lejárató cikkek ellensúlyozására.  
Vizi E. Szilveszter, mint a nemzetközi magyar tudományos életben kiváló kapcsolatok -
kal rendelkezô tudós, valamint Martonyi János, mint külügyminiszter, (majd késôbb, 
mint kurátor) eleinte saját szakmai körükben kezdték keresni a világban élô, a gazda -
sá gi és kulturális életben aktív személyeket, olyan véleményvezéreket, kulcsembereket, 
akik multiplikatív hatással bírnak. Nem egyszerûen Magyarország tiszteletbeli köve -
te irôl volt szó, hanem olyan személyekrôl, akik Magyarország számára információkat 
közvetít het nek, ezzel segítve a világ mûködésének megértését.  
Amikor ezek a személyek ta lál koz nak a helyi sajtóban Magyarországról szóló hírekkel, 
vagy a baráti társaságukban konfrontálódnak azokkal, sokszor híján vannak muníci ó -
nak, hiteles információknak – ezt hivatott az Alapítvány közösségszervezési munkája 
orvosolni. 
 

AZ ALAPÍTVÁNY MEGALAPÍTÁSA 
A közösségszervezés nemes, közcélú feladatának ellátására legalkalmasabb formának az 
alapítványi mûködés bizonyult, amelynek jogi aktusaként Granasztói György történész 
jegyezte be a szervezetet, mint Alapító. 
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A Magyarország Barátai  
Alapítványt Martonyi János  
akkori külügyminiszter és  
V izi E. Szilveszter, a Magyar  
Tudományos Akadémia  
korábbi elnöke javaslatára, 
Orbán V iktor miniszterelnök 
megerôsítô támogatásával, 
2011-ben jegyezte be  
Granasztói György történész. 



KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK  
BÔVÍTÉSE 
 
A Konferenciát és a személyes ismeretségek megszületését követôen, a felek egymással 
való kommunikációjával kapcsolatban több különféle lehetôség felmerült, mint például 
egy saját belsô hálózat létrehozása. Végül a klasszikus, központtal való kapcsolattartás 
formája mellett szólt több érv, s jelenleg is ez a kommunikáció fô szervezôelve. 
Miután az elsô világtalálkozó sikere nyomán elindultak a Magyarország Bará tai Kö-
zösség információs csatornái, s a Közösség véleményformáló tagjai által az Ala pít vány 
a vi lág magyarságát el tudta és tudja látni információval, felmerült a gondolat, hogy az 
Alapítvánnyal nem közvetlen kapcsolatban álló, külföldön élô, magyarul esetleg nem 
is értô embereket is hitelesen tudja tájékoztatni a szervezet.  
A hiánypótló, angol nyel vû Hungary Today hírportál elindulását Mráz Ágoston Sámuel 
kezdeményezte, aki hajtómotorként segített a kezdeti idôkben. Az Alapítvány által mû -
köd tetett portál gya kor la tilag az alakulásától fogva piacvezetô, s a 10 éves évfordulón 
már havi kétszáz ezres ol va sott sággal büszkélkedhet. Sikerét mutatja az igény német 
nyel vû testvérlapja iránt – az Ungarn Heute hamar felnôtt a feladathoz, és lett a német -
aj kú társadalom fontos hírforrása Magyarországon és a határokon túl egyaránt. 
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Ezzel párhuzamosan megtörtént a szimbolikus ala pítás is, amelynek értelmében 14 köz -
tisz teletnek és elismertségnek örvendô, a ma ga területén kiemelkedô magyar személy 
jelentette ki, hogy fontosnak tartja az Alapít vány létrejöttét, és vált tagjává az Alapító 
Testületnek. Az Alapítólevél az általuk és a Magyar ország Barátai Alapítvány által kép -
vi selt értékek összegzése – a pontokban kifejezett nemzeti értékrend, iránymutatást 
adott az Alapítvány számára. 
 

AZ ELSÔ LÉPÉSEK 
Mráz Ágoston Sámuel már a megalapítás elôtt jelen volt az Alapítvány életében, azon-
ban a Nézôpont Intézet vezetésével járó elfoglaltságai miatt külsô segítôként vett részt 
az ala pí tás körüli és a kezdeti idôszakban felmerülô, fôként szervezési feladatokban. 
A gra fi kai elemek megalkotása, a honlap és kommunikációs csatornák létrehozása, a 
szer vezeti kialakítás, valamint a bírósági bejegyzés hosszú hónapokat vettek igénybe, 
s meg elôzték az Alapítvány nyilvános mûködésének kezdetét. Miután a szükséges jogi 
és szervezési lépések megtörténtek, a nyilvánosság elé lépett az Alapítvány: elkezdô-
dött a közösségszervezés, valamint az elsô világtalálkozónak az elôkészületei. 
 

AZ ELSÔ MAGYARORSZÁG BARÁTAI  
KONFERENCIA 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány elsô nagy próbája 2014 elején, nem egészen 3 év -
vel az alapítás után következett el: januárban szervezte meg hagyományteremtô jelleg -
gel az elsô Magyarország Barátai Konferenciát. A találkozó után lett egyértelmû, hogy 
ez a rendezvény hagyománnyá válhat, a késôbbiekben pedig a Közösség tagságának 
leg fon to sabb fóruma lett. A külhoni magyarok 2014-ben szavazhattak elôször. A nekik 
vá lasz tó jo got adó ciklus végén a Kormányfô mesélt a hosszútávú terveirôl, lehetôséget 
ad va a világban élô véleményvezér magyaroknak, hogy ne közvetítôn keresztül, hanem 
közvetlenül értesülhessenek a kormány hosszútávú stratégiai céljairól. Így már az elsô 
Magyarország Barátai Konferencián a Miniszterelnök volt a fôelôadó, megismertetve 
a kormány vízióját, értékrendszerét a vendégekkel. Mivel az Alapítvány Magyarország 
érdekében végzi tevékenységét, fontos, hogy jó viszonyt alakítson ki az ország min-
denkori vezetôivel.
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FRIENDS OF HUNGARY  
FOUNDATION—THE BEGINNINGS III. 
 
After a proposition by former Foreign Minister János Martonyi and former President 
of the Hungarian Academy of Sciences, E. Sylvester Vizi, and with strong support 
from Prime Minister Viktor Orbán, historian György Granasztói registered the Friends 
of Hun gary Foundation in 2011. Its first world meeting and thus the start of its public 
presence took place in 2014. The events that took place in the three years between 
these two dates are perhaps less well-known, but all the more important because the 
Foundation would not be able to operate with unbroken success for a decade without 
laying the foundations. In this period, Ágoston Sámuel Mráz, leader of the Nézôpont 
In stitute, actively took part in organizational work as he was strongly committed to 
this cause. The following is a summary of an interview with him. 
 

THE NEED FOR TRUSTWORTHY  
INFORMATION 
 
The starting point for the organization of Hungarians and non-Hungarians, who sym -
pa thize with Hungary was the criticism in the world press of the country. Due to the 
one-sided and manipulative articles, the Foundation was brought to life with the aim of 
creating a correct image of Hungary by providing trustworthy information in order to 
balance the discrediting articles about Hungary. In the beginning, E. Sylvester Vizi, as 
a scientist with great contacts in the international Hungarian scientific world, as well 
as János Martonyi, as Foreign Minister (later as Trustee), started to look among their 
own professional circles for people throughout the world active in economic and cul-
tural life, such as opinion leaders, key persons who have an influential effect.  
 
It was not simply about Hungary’s honorary followers but about people who could 
provide information for Hungary helping to understand how the world works. When 
these people are confronted with news about Hungary in the local press or within their 
group of friends they often lack ammunition and trustworthy information—by or ga niz -
ing a community the Foundation is committed to counteracting this fact. 
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At the end of the cycle during which they received the right to vote, the Prime Minister 
explained his long-term plans giving the Hungarian opinion-shapers of the world the 
opportunity to directly receive the news on the government’s long-term strategic goals 
without a mediator. Already at the first Friends of Hungary Conference, the Prime Min-
ister was the keynote speaker, introducing the government’s vision and values to the 
guests. As the Foundation is working in favor of Hungary it is important that it builds 
a good relationship with every leader of the country. 
 

THE EXPANSION OF  
COMMUNICATION CHANNELS 
 
After the Conference and the start of personal relations, various opportunities regarding 
the communication of the parties arose, such as the creation of an internal network. 
Eventually, the classic option of keeping in contact with the head office was the most 
plausible one and is still the main organizational procedure of communication. 
After the success of the first world meeting, the information channels of the Friends 
of Hungary Foundation started working and the Foundation has been able to provide 
in for ma tion to the Hungarians in the world with the help of the opinion-shaper mem -
bers of the Community. An idea then occurred that the Foundation could also provide 
trustworthy information to those who were not in direct contact with the Foundation, 
who live abroad, who may not even speak Hungarian. The start of the Hungary Today 
news portal was proposed by Ágoston Sámuel Mráz, who was the driving force behind 
it in the beginning. The portal operated by the Foundation has practically been a market 
leader since it started and can be proud about its two hundred thousand readers each 
month at the ten-year anniversary. The demand for its sister newspaper in German has 
also been successful; Ungarn Heute was soon up to the task and has become an im -
por tant news site for German-speakers in Hungary and abroad. 

THE ESTABLISHMENT  
OF THE FOUNDATION 
 
The best form of the noble task that is organizing a community, which is also in the 
interest of the public, proved to be the foundation that was registered by historian 
György Granasztói. Parallel to this, the symbolic foundation took place when 14 Hun -
gar i ans, who held the respect of the public, well-known and outstanding in their own 
fields, declared that they believed the establishment of the Foundation to be important 
and became members of the Founding Body. The ‘Deed of Foundation’ is the summary 
of the values they and the Friends of Hungary Foundation represent—these national 
values were a guideline for the Foundation. 
 

THE FIRST STEPS 
Ágoston Sámuel Mráz was already in the life of the Foundation before its es tab lish -
ment, but due to his work in the Nézôpont Institute he took part in the establishment 
work and organizational work, which occurred in the beginning, as an external helper. 
The cre ation of graphic elements, the creation of the website and communication 
channels, the organizational structure, and the registry at the court prior to the start 
of the Foundation’s public functioning took several months. After the necessary legal 
and organizational steps had been taken the Foundation was ready to present itself 
to the world: the organization of the community began as well as the preparations for 
the first world meeting. 
 

THE FIRST FRIENDS OF HUNGARY 
CONFERENCE 
 
The first big event of the Friends of Hungary Foundation took place at the beginning 
of 2014, almost three years after its founding: the first Friends of Hungary Conference, 
which soon became a tradition, was organized in January. It became clear after this meet -
ing that this event could become a tradition and later it became the most important 
forum for the members of the Community. In 2014, Hungarians living abroad were able 
to vote for the first time. 
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Alapítólevél



Mi, a Magyarország Barátai Alapítvány alapítói szükségesnek tartottuk egy olyan szer -
ve zet létrehozását, amely értékelkötelezetten, de pártatlanul informálja Magyarország 
Barátainak közösségét és a nyilvánosságot a Ma gyar országgal és a vi lág ban élô ma -
gya rokkal kapcsolatos eseményekrôl, eredményekrôl, s amely világ szer te figyelemmel 
kí sé ri és dokumentálja a magyarok sikeres társadalmi, kulturális, tudományos és gaz -
 da  sá gi tevékenységét. Az Alapítvány célja az is, hogy a világ szemében Magyarország 
és a magyarok az eredményeikhez méltó elismerésben részesüljenek. 
 

Az Alapítók az alábbi alapelvekben és értékekben egyetértenek és elvárják, hogy 
az Alapítvány tevékenysége és nyilatkozatai során minden esetben ezek szel le mé ben jár -
jon el és ezen értékek mentén szervezze a „Magyarország Barátai” közösséget. 
 

MAGYARORSZÁG BARÁTAI... 
•  Támogatják az európai Magyarország megerôsítését és mindennapi életükben  

arra törekednek, hogy megvédjék az igaztalan támadások elôl. 
•  Bátorítják a mindenkori magyar kormányokat a nemzet kulturális egyesítésére  

tett törekvéseikben. 
•  Fontosnak tartják a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét és a nemzetek békés 

egymás mellett élésének garantálását. 
•  Küzdenek a kisebbségben élô közösségek jogaiért, és minden személyt és  

csoportot, vallási hovatartozása, vagy etnikai származása miatt érô hátrányos 
megkülönböztetés ellen. 

•  Büszkék a magyar történelem nagy alakjainak bátorságára és elismeréssel  
adóznak a magyarok függetlenségért folytatott küzdelmei elôtt. 

•  Mindent elkövetnek, hogy a jelen és a jövô generációi se feledkezzenek meg  
a 20. század emberiség elleni bûneirôl, kiváltképp, ha azokért magyar embereket 
és a magyar államot is felelôsség terheli. 

•  Örömüket fejezik ki, hogy Magyarország újra független és demokratikus állam,  
s hogy 1990. május 2-ával, az elsô szabadon választott Országgyûlés  
megalakulásával helyreállt állami önrendelkezése, amelyet 1944. március 19-étôl 
elôbb német, majd a szovjet megszállás korlátozott. 

•  Hisznek az országhatárok feletti nemzeti összefogás értékteremtô erejében. 
 
A fenti okokból úgy döntöttünk, létrehozzuk a Magyarország Barátai Alapítványt, mely -
nek bejegyzésével közülünk Granasztói Györgyöt bíztuk meg.
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DEED OF FOUNDATION 

We, the founders of the Friends of Hungary Foundation, felt it necessary to establish 
an organization that informs the Friends of Hungary community in a value-committed, 
but impartial manner about the events and outcomes concerning Hungary and the Hun -
gar i an people worldwide, and monitors and documents the successful social, cultural, 
sci en tif ic and economic activities of Hungarian people around the world. 
The Foundation aims to contribute to the worthy recognition of Hungary and Hungarian 
people in the eyes of the world. 
The Founders shall agree in the following principles and values, and expect everyone 
to always act in this spirit in their Foundation-related activities and statements, and 
organize the “Friends of Hungary” community according to these values: 
 

THE FRIENDS OF HUNGARY 
•  Support the strengthening of a European Hungary and aim in their everyday  

lives to protect it from unrighteous offenses. 
•  Encourage the prevailing Hungarian governments in their efforts towards  

the cultural unification of the nation. 
•  Find it important to protect the rights of national minorities and guarantee  

the peaceful coexistence of nations. 
•  Fight for the rights of minority communities and are against negative  

discrimination faced by any persons and groups due to their religious affiliation 
or ethnic origin. 

•  Are proud of the courage of great figures in Hungarian history, and pay tribute  
to the struggles for independence of the Hungarian people. 

•  Do everything in their power so that present and future generations shall not  
forget the sins of the 20th century against humanity, especially if those sins  
burden the Hungarian people and the state. 

•  Are glad that Hungary is an independent and democratic state again, and its  
state autonomy was restored with the establishment of the first freely elected 
Parliament on May 2, 1990—limited from March 19, 1944 first by the German, 
and then the Soviet occupations. 

•  Believe in the value-creating power of cross-border national unity. 
For the reasons above we have decided to establish the Friends of Hungary Foundation 
and have assigned one of our Founders, György Granasztói, to carry out the registration.
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Alapítók, Kuratórium, 

         Felügyelôbizottság



B. Nagy János  
vegyészprofesszor, feltaláló (Belgium) 
 
1970-ben szerzett PhD fokozatot „summa cum laude” kitüntetéssel. Egyéves poszt dok -
to ri állás után a State University of New York (Stony Brook), Long Islanden, Leuven be 
tért vissza és folytatta a kutatást, mint asszisztens. 1974-ben és a Namur-i Egye te men 
lett kutatási asszisztens, késôbb kinevezték tanárnak. Ma már a Namur-i Egyetem Eme -
ri tus Professzora. Több mint 600 tudományos cikket közölt különbözô nemzetközi tu do -
mányos folyóiratokban. Fô kutatási területei: kolloid kémia, heterogén katalízis, magas 
felbontású szilárd mágneses rezonancia, szerves és szervetlen nanorészecskék, fulle -
rének és szén-nanocsövek. Céget alapított szén-nanocsövek szintézisérôl Belgiumban 
NANOCYL néven, amely most Sambrevilleben van és szén-nanocsöveket gyárt és árul 
az egész világon. 1992-ben többedmagával megalapította az Emberi Jogok Közép-Euró -
pai Bizottságát, amely nagyon aktív a különbözô nemzeti közösségek megsegítésében. 
Az MTA külsô tagja, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja, a Rotary Interna -
tional tagja, a Szegedi Egyetem díszdoktora, 2002-ben „Az év Namur-i polgára”, 2004-
ben „Az év vallonja” és szülôvárosának, Akasztónak díszpolgára. 2015-ben megkapta 
a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. 
 
János B. Nagy, Professor of chemistry, inventor (Belgium) 
He earned his PhD with “summa cum laude” honors in 1970. After one year in a post-
doctoral position at the State University of New York (Stony Brook), Long Island, he re -
turned to Leuven to continue as a research assistant. He became a research assistant 
at Namur University in 1974 and was later appointed a lecturer. He is now a Professor 
Emeritus at Namur University. He has published over 600 scientific articles in various 
international science periodicals. His main areas of research include: colloid chemistry, 
heterogeneous catalysis, high resolution solid magnet resonance, organic and in or -
gan ic nanoparticles, fullerenes and carbon nanotubes. He established a company for 
carbon nanotube synthesis called NANOCYL in Belgium, which is currently located in 
Sambreville and manufactures carbon nanotubes, marketing them all over the world. 
In 1992, he was among the Founders of the Central European Council for Human Rights, 
which has been highly active in assisting different national communities. He is an ex -
ter nal member of the Hungarian Academy of Sciences, an emeritus member of the 
Hungarian Engineers’ Academy, a member of Rotary International, an Honorary Doctor 
of the University of Szeged, was “Namur Citizen of the Year” in 2002, “Wallonian of 
the Year” in 2004, and an honorary citizen of his home town, Akasztó. In 2015 he re-
ceived the Officer’s Cross of the Hungarian order of Merit.

7170

 
 
 
A Magyarország  
Barátai Alapítvány  
Alapító Testületének  
tagjai



Granasztói György 
történész (Magyarország) 
 
1938. március 28-án született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
történelem-francia szakán végzett, pályáját 1962-ben Gyôrben középiskolai tanárként 
kezdte. 1968-1983 között a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Történelemtudomá -
nyi Intézetének tudományos fômunkatársa volt. 1985-tôl az ELTE-n tanított, 1990-tôl 
1994-ig brüsszeli és luxemburgi nagykövet volt, akkreditálva a NATO-hoz is.  
2011-tôl miniszterelnöki fôtanácsadó és miniszterelnöki megbízott volt, Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, állami kitüntetéseirôl szóló törvény végre haj -
tá sával kapcsolatos, a kultúra és a mûvelôdés szakterületeit érintô eseti feladatok ellá -
tá sáért volt felelôs. 2011 áprilisától a Magyar Corvin-lánc Irodáját is vezette. 
 
A professzor 2015 óta tagja volt a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságnak. Kutatási 
te rü letei közé tartozott a várostörténet, a középkori és kora újkori magyar történet, a 
szá mí tógépes módszerek alkalmazása a történettudományok kutatásában, továbbá 
szép irodalmi munkái is megjelentek. 
 
György Granasztói, Historian (Hungary) 
He was born in Budapest on 28 March 1938. He graduated from Eötvös Loránd Uni ver -
si ty (ELTE) with a degree in History and French. He began his career in 1962 as a sec-
ondary school teacher in Gyôr. Between 1968 and 1983, he was a senior research fellow 
at the History Institute of the Hungarian Academy of Sciences (MTA). From 1985 he 
taught at ELTE and between 1990 and 1994, he was the Ambassador to Brussels and 
Luxembourg as well as accredited to NATO. Since 2011, Granasztói was the Prime Min -
is ter’s Chief Advisor and trustee, re spon si ble for carrying out ad hoc tasks involving 
cultural areas of expertise and the implementation of law concerning the use of Hun-
gary’s Coat of Arms, Flag and State Medals. From April 2011, he was also the Director 
of the Hungarian Corvin Chain Office. 
 
The Professor was a member of the Kossuth and Széchenyi Prize Committee since 2015. 
His research included the city’s history, medieval and early modern Hungarian history 
and the use of computer methods in history research. Furthermore, much of his lit er -
a ture was also published. 
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báró Gelsey Vilmos 

KCSG (Knight Commander of Saint-Gregory),  
befektetési bankár (Egyesült Királyság) 
 
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett nemzetközi hírû be -
fekte tési bankár. A Hill Samuel & Co. ügyvezetô igazgatója, majd az Orion Royal Bank 
nemzetközi konzorciális befektetési bank elnökhelyettese lett. 1988-tól a Creditanstalt 
(mai UniCredit) tanácsadójaként dolgozott Bécsben.  
Részt vett a Richter Gedeon privatizációjában, 1995-tôl a Társaság igazgatósági tagja, 
majd az igazgatóság elnöke lett. Az UniCredit Bank AG fôtanácsadója Londonban, majd 
az Unicredit Bank Hungary Zrt. igazgatósági fôtanácsadója. Ismert széleskörû közhasz -
nú tevékenységérôl II. János Pál Pápától megkapta a Nagy Szent Gergely Rend Pa rancs -
noki Fokozatát. Gelsey úr jelentôs szerepet játszott abban, hogy a 320 éves „Budapesti 
Egyetemi Kirá lyi Katolikus Gimnázium” visszakapja eredeti épületét. 2017. január 1-tôl 
a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának örökös tiszteletbeli elnöke, és a Magyar Nem-
zeti Bank alelnöki fôtanácsadója volt. 
 
Baron William de Gelsey, KCSG (Knight Commander of Saint-Gregory)  
Investment banker (United Kingdom) 
He is a renowned investment banker and has been awarded the Commander’s Cross 
of the Order of Merit of the Republic of Hungary. He was the Managing Director of Hill 
Samuel & Co., then Vice President of the Orion Royal Bank international consortial 
bank. In 1988 he worked as an Advisor for Creditanstalt (now UniCredit) in Vienna, 
Austria. He participated in the privatization process of the Hungarian pharmaceutical 
company Gedeon Richter, where he was appointed member of the Board of Directors 
(in 1995), then President of Board of Directors. He later became the Chief Adviser of 
UniCredit Bank AG in London and then the Chief Advisor of the Board of Directors of 
UniCredit Bank Hungary Co. Ltd. He is famous for his extensive public interest efforts; 
Pope John Paul II awarded him the Knight Commander of the Order of St. Gregory the 
Great. Baron de Gelsey played a pivotal role in the success of the 320-year-old “Buda -
pest University Royal Catholic Grammar School’s” bid to get their original building 
back. He was the Chief Advisor of UniCredit Bank AG in London and Honorary Board 
Director of Gedeon Richter since 1 January 2017. He was the Senior Advisor to the 
Man age ment Board of Unicredit Bank Hungary Zrt.
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Lajtha Ábel 
agykutató professzor (Amerikai Egyesült Államok) 
 
1922-ben született Budapesten, édesapja Lajtha László zeneszerzô. Iskoláit Budapes -
ten végezte, 1945-ben szerzett PhD fokozatot a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 
1946-47-ben tanársegéd volt Szent-Györgyi Albert mellett, az izmok összehúzódásá-
ban szerepet játszó folyamatokat vizsgálta. Nápoly majd London után 1949-ben ismét 
Szent-Györgyivel dolgozott az Egyesült Államokban. 1950-ben került a New York-i Co-
lumbia Egyetemre Dr. Heinrich Waelsch laboratóriumába. Egyik alapítója, majd elnöke 
volt az Amerikai Neurokémiai Társaságnak. A Nemzetközi Neurokémiai Társaságnak tit -
ká ra, késôbb elnöke, majd történetírója. 1976-os megjelenésétôl kezdve 36 éven át fô -
szer kesz tôje volt a Neurochemical Research címû folyóiratnak.  
1963-tól a New York-i Állami Idegkémiai és Kábítószer-kutató Intézet igazgatója volt, 
1971-ben kinevezték a New York-i Egyetem Orvostudományi Intézet pszichiátriai kuta tó 
professzorának. 2002-ben megkapta az MTA Pro Scientia Hungarica érmét, 2005-ben 
ô volt a Bernard Haber-díj elsô kitüntetettje. 2016-tól a Magyar Érdemrend kö zép ke reszt -
jének birtokosa. Az MTA külsô tagja, a New York-i Magyar Tudományos Társaság alapító 
tagja. A szlovén és örmény tudományos akadémiák külsô tagja. Több mint 700 tu do -
má nyos cikk szerzôje, laboratóriumaiban mintegy 40 magyar ösztöndíjas dolgozott. 
 
Abel Lajtha, Professor of Neuroscience (USA) 
Born in Budapest in 1922, his father was composer László Lajtha. He completed his 
school ing in Budapest, earning a PhD degree at Pázmány Péter University in 1945. He 
was an assistant lecturer with Albert Szent-Györgyi in 1946–47, studying the pro cess -
es that play a part in muscle contraction. After working in Naples, then London, he 
worked with Szent-Györgyi again in the US in 1949. He joined Dr. Heinrich Waelsch’s 
lab at Columbia University in 1950. He was the President of the American Society for 
Neurochemistry. Secretary, then President and later Historian of the International So-
ciety for Neurochemistry. In 1976, he was the founder and then chief editor of the pe ri -
od i cal Neurochemical Research for 36 years. He was the Director of the New York State 
Research Institute for Neurochemistry and Drug Addiction from 1963 and was ap point -
ed psychiatry research professor at NYU Medical Center in 1971. He received the MTA 
Pro Scientia Hungarica Medal in 2002, and was the first Bernard Haber Award laureate 
in 2005. He was awarded the Middle Cross of the Hungarian Order of Merit in 2016. 
External member of MTA, and founding member of the New York Hungarian Scientific 
So ci e ty. External member of Slovenian and Armenian sci en tif ic academies. Author of 
more than 700 scientific articles, 40 Hungarian schol ars worked in his laboratories.
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Gulyás Balázs 
neurobiológus professzor (Svédország, Szingapúr) 
 
Nemzetközi hírû orvos, tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, a Belga Királyi Or -
vos tudományi Akadémiának és az Academia Europaea-nak. 1981-ben a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Orvosi tanulmányaival párhuza -
mo san fizikus szakra is járt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd egyetemi ta -
nul mányait a Leuveni Katolikus Egyetemen folytatta, ahol filozófiából szerzett BA és MA 
fokozatot, illetve neurobiológiából PhD fokozatot. Poszt-doktori képzésben a stockhol -
mi Karolinska Intézet Klinikai Neurofiziológiai Tanszékén és az Oxfordi Egyetem Kísér le -
tes Pszichológia Tanszékén vett részt.  
 
Jelenleg a stockholmi Karolinska Intézet Klinikai Idegtudományi Intézetének pro fesszo -
ra, valamint a szingapúri NTU egyetem és a lon do ni Imperial College közös Lee Kong 
Chian Orvosi Fakultásának professzora. Gulyás Balázs 9 könyvet, több mint 30 könyv -
fejezetet és több mint 150 tudományos dolgozatot publikált. 
 
Balázs Gulyás, Neurobiologist Professor (Sweden, Singapore) 
Internationally renowned physician, member of the Hungarian Academy of Sciences, 
the Royal Belgian Academy of Medical Sciences and the Academia Europaea. In 1981, 
he earned his medical degree at Semmelweis University’s Faculty of Medicine. Parallel 
to his medical studies he also attended Eötvös Loránd University, where he studied 
physics. He then continued his studies at the Catholic University of Leuven, where he 
earned a BA and MA degree in Physics and a PhD in Neurobiology. During his post-
doctorate training he became a member of the Department of Clinical Neurophysiology 
at the Karolinska Institute in Stockholm and the Department of Experimental Psy chol -
o gy at the University of Oxford. He is currently the Professor of Clinical Neuroscience 
at the Karolinska Institute in Stockholm, while also serving as Professor of the Uni-
versity of Singapore NTU and Imperial College London’s joint Lee Kong Chian Medical 
Faculty. Mr. Gulyás published 9 books, over 30 book chapters and more than 150 sci -
en tif ic theses.
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báró Lámfalussy Sándor 
jegybankár (Belgium) 
 
1929. április 26-án Kapuváron született, és 1949-ben hagyta el Magyarországot. 1953-
ban a Leuveni Katolikus Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, majd 1957-ben 
doktori fokozatot. Oktatott a Yale Egyetemen és a Leuveni Katolikus Egyetemen, ahol 
az Európai Tanulmányok Intézetét vezette. 1955-tôl közgazdász, banki tanácsadó volt 
a Banque Bruxelles-nél, késôbb ugyanitt vezér igazgatói, majd az igazgatótanács elnö -
ke. 1976-tól a jegybankok bankjának nevezett bázeli Nemzetközi Fizetések Bankjánál 
gaz da sági tanácsadó, vezérigazgató-helyettes, majd 1993-ig vezérigazgató.  
Közben a De lors-bizottság tagjaként részt vett 1988-1989 között az Európai Monetáris 
Unió meg va ló sí tási tervének kidolgozásában. Alapító Elnöke volt az Európai Monetáris 
Inté zet nek (az Európai Központi Bank elôdje), amelyet 1994-1997 között vezetett és ô fe -
lelt az euró bevezetésének elôkészítéséért. 2000-2001 között az Európai Érték pa pír pi -
acokat Szabályozó Bölcsek Tanácsának elnöke volt. 
 
Baron Alexandre Lámfalussy, Central Banker (Belgium) 
He was born in Kapuvár on 26 April 1929 and left Hungary in 1949. In 1953, he earned 
a degree in economics at the Catholic University of Leuven and obtained a doctoral 
degree in 1957 in Oxford. He taught at Yale University, and later taught at the Catholic 
University of Leuven, where he was the Head of the Institute of European Studies. 
From 1955 he was an economist and banking consultant at Banque de Bruxelles, later 
CEO and Chairman of the Board of Directors of the same. From 1976, Mr. Lámfalussy 
worked as an economic advisor, Assistant General Manager then General Manager at 
the Bank for International Settlements in Basel. Meanwhile, he took part in the im ple -
men ta tion plan of the European Monetary Union, as a member of the Delors Committee 
between 1988–1989. He was Founding President of the European Monetary Institute 
1994–1997 (forerunner of the European Central Bank) and was responsible for the 
prepa ra tion of introducing the euro. Between 2000–2001 he was Chairman of the Eu ro -
pean Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets.
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Éva Marton 
Opera singer (Hungary) 
 
Ms. Éva Marton is a member of the Founding Committee. She was born in Budapest; 
studied opera singing at the Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest and graduated 
in 1968. She spent the first four years of her career at the Hungarian State Opera House 
in Budapest, before Christoph von Dohnanyi took her to the Opern- und Schauspielhaus 
Frankfurt in Germany, in 1972. She has sung in about every major opera house in the 
world, including the Staatsoper in Vienna, the Metropolitan Opera in New York, La Scala 
in Milano, Covent Garden in London, the Bolshoi in Moscow and the Teatro Colón in 
Buenos Aires.  
The wealth of her repertoire is truly unique: beyond the greatest names in opera like 
Verdi, Puccini, Richard Strauss, or Wagner, she is well-versed in the world of the Ve -
ris mo, either. Persistent methodical work and practice has made her into one of the 
great est dramatic sopranos of the modern era of opera, with more than 30 years in 
the limelight. The New York Times named her the Female Singer or Artist of the Year 
in 1981, 1982, and 1986. Ms. Marton is a Life Member and Kammersänger of the Vi -
en na Staatsoper, awardee of the Kossuth Prize, the Bartók-Pásztory Prize as well as 
the Commander’s Cross with Star of the Order of Merit of the Republic of Hungary. 
She holds an Honor ary Degree from the University of Szeged; she has received the Hun -
gar i an Corvin Chain and the Prima Primissima Award. She has been a full Professor 
of the Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest since 2007 and Professor Emerita 
since 2013; she is the Senior Artistic Advisor of the General Director of the Hungarian 
State Opera House and the Vice President of the Corvin Chain Committee; she is a full 
member of the Hun garian Academy of Arts.  
In November 2014 she received the Artist of the Nation Award. On 20 August 2016 she 
was honored with the Hungarian Order of Saint Stephen. She was awarded the Gold 
Med al in the Arts of the Kennedy Center in 2017. 
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Marton Éva 
operaénekes (Magyarország) 
 
Az Alapító Testület tagja. Budapesten született, tanulmányait a Liszt Ferenc Zene a ka -
dé mián 1968-ban operaénekesi diplomával fejezte be. Négy évig a Magyar Állami Ope -
ra házban mûködött, majd 1972-ben Christoph von Dohnanyi a frankfurti operaházhoz 
szerzôdtette. A világ valamennyi számottevô operaházában fellépett, így a bécsi Staats -
opertôl a New York-i Metropolitan Operáig, a milánói Scálától a londoni Covent Gar den -
ig, a moszkvai Bolsoj szinháztól a buenos airesi Teatro Colónig. Széleskörû repertoárja 
szinte egyedülálló, a Verdi, Puccini, R. Strauss, Wagner szerepek mellett otthon van 
a verismo világában is. Az évek folyamán következetes munkával fejlôdött ki korunk 
egyik legnagyobb drámai szopránja, aki immár több mint 30 éve a világ legjobbjaihoz 
tartozik.  
Amerikában a New York Times 1981, 1982, és 1986-ban az év énekesének, illetve mû -
vé szének választotta. A bécsi Staatsoper örökös tagja és Kamaraénekese, a Kossuth- és 
a Bartók-Pásztory díj mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csil -
lag gal kitüntetés tulajdonosa. A Szegedi Tudományegyetem Díszdoktora, a Corvin-lánc 
és a Prima Primissima díjak birtokosa. 2007 szeptembere óta egyetemi tanár, a Liszt 
Fe renc Zenemûvészeti Egyetem ének tanszékének vezetôje, 2013 szeptemberétôl Pro-
fesszor Emerita, a Magyar Állami Operaház fôigazgatójának mûvészeti fôtanácsadója, 
a Corvin-lánc Testület elnökhelyettese, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja. 
2014 novembere óta a Nemzet Mûvésze. 2016. augusztus 20. óta a Szent István Rend 
birtokosa. 2017-ben a Kennedy Center Mûvészeti Arany Medáljával tüntették ki. 
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Oláh György 
Nobel-díjas vegyész (Amerikai Egyesült Államok) 
 
1927-ben született Budapesten. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 
a Budapesti Mûszaki Egyetemen tanult kémiát, és 1949-ben doktorált. 1954-1956 kö-
zött a szerves kémia tanszék vezetôje és az MTA újonnan létrehozott Központi Kémiai 
Ku ta tó intézetének társigazgatója volt. 
Az 1956-ban családjával együtt elhagyta Magyarországot. London és Kanada után 1965-
tôl az Egyesült Államokban élt. 1977-tôl a Dél-Kaliforniai Egyetem Szénhidrogénkutató 
Intézetének tudományos igazgatója, 1991-tôl a Los Angeles-i Loker Szénhidrogénkutató 
Intézet igazgatója volt. Az MTA 1990-ben tiszteletbeli tagjává választotta. A karbokati o -
nok kutatásának területén végzett munkájáért a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben 
kémiai Nobel-díjjal jutalmazta. A vezetésével kifejlesztett direkt metanolos tüzelôanyag-
cella az utóbbi idôben az egész világ érdeklôdésének fókuszába került.  
2001-ben Corvin-lánc, 2002-ben Bolyai-díj kitüntetésben részesült. 2006-ban megkap -
ta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. Ugyan csak 
2006-ban Budapest díszpolgára lett. 2011-ben Széchenyi-nagydíjat kapott. 
 
George A. Oláh, Nobel Prize Laureate Chemist (USA) 
He was born in 1927. He completed his high school studies at the Budapest Piarist High 
School, and then studied chemistry at the Budapest University of Technology and Eco -
nom ics and got his doctorate in 1949. Between 1954–1956 he was Head of the De part -
ment of Organic Chemistry and Co-Director of the newly established Chemical Research 
Center of the Hungarian Academy of Sciences. In 1956 he left the country with his fam -
i ly. After London and Canada, he lived in the United States from 1965. From 1977 he 
was scientific Director of the Hydrocarbon Research Institute at the University of South -
ern California. Since 1991, he was the Director of the Loker Hydrocarbon Research In -
sti tute in Los Angeles. The Hungarian Academy of Sciences nominated Mr. Oláh as an 
Honorary Member in 1990. 
As a result of his work in the field of carbocations, he was awarded the Nobel Prize in 
Chemistry in 1994 by the Swedish Academy of Sciences. The development of a direct 
methanol fuel cell, which was a project under his leadership, has been the focus of in -
ter na tion al attention in recent times. He was awarded the Corvin Chain in 2001, and in 
2002 he received the Bolyai Prize. In 2006, he received the cross of the Hungarian Order 
of Pro Merit with the Star decoration. In 2006 as well, he was an honorary citizen of 
Budapest. In 2011, he received the Széchenyi Prize.
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Módy István 
neurológus professzor (Amerikai Egyesült Államok) 
 
Az agykutatás és az idegtudományok területének neves kutatója, neurológus professzor 
a Kaliforniai Egyetemen mûködô laboratóriumában. A University of British Columbián 
szerzett diplomát és doktori fokozatot, a müncheni Max-Planck Intézetben és a Torontói 
Egyetemen volt posztdoktor.  
Egyetemi pályafutását a Stanford Egyetemen kezdte. 1995-óta a Tony Coelho Címzetes 
Professzori szék birtokosa a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (UCLA). Vendég pro -
fess zor a kínai Ningbo-i és a németországi Bonn-i Egyetemeken. Az MTA külsô tagja, 
egyi ke a Magyarország Barátai Alapítvány Alapítóinak, tagja az MTA Magyar Tudomá-
nyosság Külföldön Elnöki Bizottságának, az Amerikai Idegtudomány Társaságnak, az 
Amerikai Epilepszia Társaságnak. Kitüntetései az epilepszia kutatásában elért ered-
ményeiért a Hauptmann Díj, Michael Díj, az Amerikai Epilepszia Társaság Kutatási Nagy -
díja, az Epilepszia Nagykövete Díj, J. Allyn Taylor Díj. 2018-ban a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjének kitüntetettje. 
 
István Módy, Professor of Neurology (USA) 
He is a professor of neurology and renowned figure of brain and neuroscience research, 
working in his lab at UCLA. He graduated and received his degree at the University of 
British Columbia and did his post-doctoral studies at the Max Planck Institute and the 
Playfair Neuroscience Unit of the University of Toronto. Dr. Mody began his university 
teaching career at Stanford University. He has been a Tony Coelho Professor of Neu rol -
o gy at the UCLA School of Medicine since 1995. He is also a guest lecturer at the Ningbo 
University in China and the University of Bonn in Germany. Dr. Mody is an external 
mem ber of the Hungarian Academy of Sciences and a member of the Hungarian Sci -
ence Abroad Presidential Committee, the American Neurosciences Society and the 
Amer i can Epilepsy Society. His work in epilepsy research has been recognized with 
the Alfred Hauptmann Award, the Michael Prize, the American Epilepsy Society’s Re-
search Award and the Ambassador of Epilepsy Award, the Allyn Taylor Award. In 2018 
he received the Commander’s Cross of the Hungarian order of Merit.
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Pasternak Alfréd 
nôgyógyász professzor (Amerikai Egyesült Államok) 
 
Szülész-nôgyógyász orvos, az MTA külsô tagja. 1956-ban emigrált az Egyesült Álla mok -
ba. Paszternák professzor auschwitzi gyermek-túlélô, a világhírû „Embertelen kutatás: 
orvosi kutatások a német koncentrációs táborokban” címû könyv szerzôje.  
A University of California in Los Angeles (UCLA) orvosi fakultásának klinikai pro fesszo -
ra. Kitüntetésben részesítette az Egyesült Államok Kongresszusa (két ízben), Kalifornia 
állama és Los Angeles városa. Izrael államtól a „Flame of Truth Award” (Az igazság 
láng ja) kitüntetést kapta, a felsôoktatás szakmai támogatásáért. A Magyar Nôorvos 
Társaság tiszteletbeli tagja, a Semmelweis Emlékérem tulajdonosa, a Haynal Imre Or -
vos tudományi Egyetem díszdoktora.  
 
Alfred Pasternak, Professor of gynaecology (USA) 
Obstetrician and gynaecologist, external member of the Hungarian Academy of Sci ences. 
He immigrated to the USA in 1956. Professor Pasternak is a child survivor of Auschwitz, 
author of the world-renowned book “Inhuman Research: Medical Experiments in Ger-
man Concentration Camps”.  
 
He is clinical Professor at the School of Medicine of the University of California in Los 
Angeles (UCLA). He has twice received awards from the US Congress, State of California 
and the City of Los Angeles. He has been awarded the ‘Flame of Truth Award’ from Israel 
for the professional support he provided. Honorary Member of the Hungarian Gy nae -
col o gist Society, owner of the Semmelweis commemorative coin, Honorary Doctor of 
the Imre Haynal University of Health Sciences.
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Oplatka András 
újságíró (Svájc) 
 
Budapesten született, 1956-ban hagyta el az országot a szüleivel. A zürichi és a Bécsi 
Egye te men germanisztikát és történelmet hallgatott. 35 éven át írt a tekintélyes Neue 
Zürcher Zeitung-nak: külpolitikai rovatának elôször munkatársa, majd szerkesztôje lett. 
Újságírói pályafutása alatt három évet Stockholmban töltött, hét évet a lap párizsi, négy 
évet moszkvai, valamint 1996-2002 között hat évet a lap budapesti tudósítójaként. 
Újság írói munkássága mellett történészként és egyetemi oktatóként is tevékenykedett. 
2003-tól az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem oktatója volt. 2004-ben 
a Bécsi Egyetemen habilitált a Széchenyi Istvánról szóló életrajzi kötetével. Ezt követô -
en az Andrássyval párhuzamosan a Bécsi Egyetemen is vezetett médiatörténeti és „oral 
history-val” kapcsolatos szemináriumokat. 2005-ben megkapta egyetemi tanári ki ne ve -
 zé sét az Andrássy Egyetemre, amelynek késôbb Kuratóriumi Elnöke lett. 2013-ban az 
MTA külsô tagjává választotta. 
Ezenkívül számos 19. és 20. századi magyar író, költô mûvét fordította németre, többek 
között: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Karinthy Frigyes munkáit. Könyvet írt a rend -
szer váltások több fontos alakjáról, így az észt Lennart Merirôl és Németh Miklósról. 
 
Andreas Oplatka, Journalist (Switzerland) 
Born in Budapest, Mr. Oplatka left the country with his parents in 1956. At the Uni ver -
si ties of Zurich and Vienna, he studied Germanistics and history. For 35 years he was 
part of the Neue Zürcher Zeitung staff, where he became foreign policy journalist and 
then editor. During his career as a journalist he spent three years in Stockholm, then 
seven years in Paris, four years in Moscow, as well as 6 years in Budapest between 
1996 and 2002. Besides his journalistic carrier he worked as a historian and taught at 
universities. From 2003 he was a lecturer at the Andrássy Gyula German Speaking Uni -
ver si ty Budapest. In 2004, he habilitated at the University of Vienna with his bio graph -
i cal book about István Széchenyi. Then, he held seminars on media history and oral 
his to ry at the Andrássy University and in parallel the University of Vienna. In 2005, he 
was appointed as a Professor at the Andrássy University, at which he later became Pres -
i dent of the Andrássy University Board of Trustees. In 2013, he was elected external 
mem ber of the Hungarian Academy of Sciences. Besides that, Mr. Oplatka also trans lat -
ed the works of numerous Hungarian writers and poets of the 19th and 20th century into 
German, among them the works of Mór Jókai, Kál mán Mikszáth and Frigyes Karinthy. 
Furthermore, he wrote a book about several im por tant figures of the regime changes, 
like the Estonian Lennart Meri or Miklós Németh.

†



Vizi E. Szilveszter 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke (Magyarország) 
 
Az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke. Széchenyi-nagydíjas farmakológus, orvos, egye -
temi tanár, Professor Emeritus, az MTA rendes tagja. A gyógyszerterápia és ideg-tu-
dományok nemzetközileg elismert kutatója, több gyógyszer- és mûszerszabadalom 
tulajdonosa. Évekig tanított többek között a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 
illetve a New York-i Albert Einstein Egyetemen. Számos külföldi egyetem díszdoktora, 
és több külföldi akadémia illetve tudományos társaság tagja. Az MTA Kísérleti Orvos-
tudományi Kutatóintézetének 1989-tôl 2002-ig igazgatója. Vizi Professzor 1996-2002 
között a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, majd 2008-ig elnöke.  
 
Jelenleg a Magyar Corvin-lánc Testület és a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának elnöke, 
valamint a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Kuratóriumának tagja. 2009-tôl a Ma -
gyar Atlanti Tanács elnöke, 2020-tól tiszteletbeli elnöke. Több mint 450 tudományos cikk 
szerzôje, vagy társszerzôje, és több könyv szerzôje. Vizi professzor ismert jelentôs tu -
do mányos ismeretterjesztô tevékenységérôl („Mindentudás Egyeteme”, „Törzsasztal”). 
 
E. Sylvester Vizi, Former Chairman of the Hungarian Academy of Sciences (Hungary) 
Chair of the Foundation’s Board of Trustees. Pharmacologist, physician, university 
professor, Professor Emeritus, full member of the Hungarian Academy of Sciences, 
awardee of the Széchenyi Grand Prize. A globally recognized name in pharmacotherapy 
and neuroscience, owner of several medical and medical device patents. He has held 
lectures in the Semmelweis University of Budapest, Hungary and the Albert Einstein 
College of Medicine in New York, USA. Mr. Vizi holds many honorary degrees at inter -
na tional universities and is a member of several academies and scientific associations 
around the world. He was the Director of the MTA Institute of Experimental Medicine 
between 1989 and 2002. Professor Vizi was the Vice-President between 1996 and 2002, 
then President from 2002–2008 of the Hungarian Academy of Sciences.  
Currently, he is President of the Board of the Hungarian Corvin Chain, the Bethlen Gábor 
National Foundation and the Hungarian Atlantic Council, and member of the Board of 
Trustees of the Blue Planet (Kék Bolygó) Foundation. President of the Hungarian At lan -
tic Council from 2009 and Honorary President of the same since 2020. He was the au-
thor or co-author of over 450 scientific publications and several books. Professor Vizi 
is renowned for his significant public educational work (Encompass—“Mindentudás 
Egyeteme”, „Törzsasztal”).

Sir Radda György 
biokémikus professzor (Egyesült Királyság, Szingapúr) 
 
Biokémikus, jól ismert az emberi test mágnesesrezonancia-képalkotás (NMR) általi 
vizsgálati módszerének úttörô munkájáról. Radda professzor 2005-ben megalapította 
a Singapore Bioimaging Consortium-ot (SBIC), amelynek 2005-2010 között elnöke 
volt. Jelentôs szerepe volt a szingapúri-magyar tudományos együttmûködés és ta pasz -
talatcsere elômozdításában.  
Híres életútja során egyebek mellett 1996-2003 között vezetôje volt az Egyesült Király -
ság Orvosi Kutató Tanácsának (MRC). Professzor Radda az Angol Szív Alapítvány Mo-
lekuláris Kardiológia Professzora (1984-2003), valamint legutóbb az Oxfordi Egyetem 
Fiziológia Anatómia és Genetika Osztály Professzora. 2009-tôl a Szingapúri Biomedical 
Kutató Tanácsának elnöke a kormány A*-STAR Intézetében. Számos kitüntetése mellett 
a Deb receni Egyetem és a Semmelweis Egyetem díszdoktora, és a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteletbeli tagja. A Brit Birodalom Rendje kitüntetést 1993-ban, a lovagi cí -
met 2000-ben kapta. Munkásságát 2016-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjével 
is mer ték el, 2018 óta a Magyar Corvin-lánc Testület tagja. 
 
Sir George Radda, Professor of Biochemistry (United Kingdom, Singapore) 
Biochemist and well known for his pioneering efforts in magnetic resonance imaging 
(MRI) methods used to study the human body. Prof. Radda founded the Singapore 
Bioimaging Consortium (SBIC) in 2005 and served as President between 2005 and 
2010. Prof. Radda was instrumental in fostering scientific exchange and collaborations 
between Singapore and Hungary. Other appointments which he held during his dis tin -
guished career include Chief Executive of the United Kingdom’s Medical Research Coun -
cil (MRC) from 1996 to 2003. Prof. Radda was the British Heart Foundation Professor 
of Molecular Cardiology (1984–2003), and recently professor at the Department of 
Physiology, Anatomy and Genetics, Oxford University. Prof. Radda has been the Chair-
man of the Singapore Biomedical Research Council in the A*STAR of the government 
since 2009. Apart from his numerous prestigious awards and honors, he is the Honorary 
Doctor of the University of Debrecen and Semmelweis University, and Honorary Mem -
ber of the Hungarian Academy of Sciences. He was awarded the Order of the British 
Empire in 1993 and was knighted in 2000. His work was recognized in 2016 by the Mid -
dle Cross of the Hungarian Order of Merit, he has been a member of the Corvin Chain 
Committee since 2018. 
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Vizi E. Szilveszter elnök 
 
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Széchenyi-nagydíjas farmakológus, orvos, egye -
te mi tanár, Professor Emeritus, az MTA rendes tagja. A gyógyszerterápia és ideg-tu-
dományok nemzetközileg elismert kutatója, több gyógyszer- és mûszerszabadalom 
tulajdonosa. Évekig tanított többek között a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 
illetve a New York-i Albert Einstein Egyetemen. Számos külföldi egyetem díszdoktora 
és több külföldi akadémia, illetve tudományos társaság tagja. Az MTA Kísérleti Orvos -
tu do mányi Kutatóintézetének 1989-tôl 2002-ig igazgatója. Vizi Professzor 1996-2002 
között a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, majd 2008-ig elnöke.  
Jelenleg a Ma gyar Corvin-lánc Testület és a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának elnöke, 
valamint a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Kuratóriumának tagja. 2009-tôl a Ma -
gyar Atlanti Tanács elnöke, 2020-tól tiszteletbeli elnöke. Több mint 450 tudományos cikk 
szerzôje, vagy társszerzôje, és több könyv szerzôje. Vizi professzor ismert jelentôs tu -
do mányos ismeretterjesztô tevékenységérôl („Mindentudás Egyeteme”, „Törzsasztal”). 
 
E. Sylvester Vizi, Chair 
Chair of the Foundation’s Board of Trustees. Pharmacologist, physician, university 
professor, Professor Emeritus, full member of the Hungarian Academy of Sciences, 
awardee of the Széchenyi Grand Prize. A globally recognized name in pharmacotherapy 
and neuroscience, owner of several medical and medical device patents. He has held 
lectures among others in the Semmelweis University of Budapest, Hungary and the 
Albert Einstein College of Medicine in New York, USA. Mr. Vizi holds many honorary 
degrees at international universities and is a member of several academies and sci en -
tif ic associations around the world. He was the Director of the MTA Institute of Ex-
perimental Medicine between 1989 and 2002. Professor Vizi was the Vice-President 
between 1996 and 2002, then President from 2002–2008 of the Hungarian Academy 
of Sciences. Currently, he is President of the Board of the Hungarian Corvin Chain, the 
Bethlen Gábor National Foundation and the Hungarian Atlantic Council, and member 
of the Board of Trustees of the Blue Planet (Kék Bolygó) Foundation. President of the 
Hungarian Atlantic Council from 2009 and Honorary President of the same since 2020. 
He was the author or co-author of over 450 scientific publications and several books. 
Professor Vizi is renowned for his significant public educational work (Encompass—
„Mindentudás Egyeteme”, „Törzsasztal”).
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Kocsis Károly 
 
Geográfus, kutatóprofesszor, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Tudományos (etni -
kai földrajzi, kartográfiai) kutatásának és tudománypolitikai tevékenységének közép -
pont jában a Kárpát-medencei magyarság és a magyar diaszpóra áll.  
A CSFK Földrajztudományi Intézetének (korábban MTA Földrajztudományi Kutató in té -
ze tének) igazgatója (2010 óta), a Miskolci Egyetem MFK Földrajz-Geoinformatika In té -
zetének professzora (2002 óta), igazgatója (2007 óta).  
Az MTA nemzetpolitikai apparátusa, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizott -
ság elnöke (2011 óta). Magyarország Nemzeti Atlasza fôszerkesztôje, a szerkesztô bi -
zott ság elnöke. Magyar Érdemrend tisztikeresztjének birtokosa (2014). Számos hazai 
és külföldi tudományos társaság tiszteleti tagja. 
 
Kocsis Károly 
Geographer, research professor, university professor, full member of the Hungarian 
Acade my of Sciences. Focus of his activities in scientific (ethnic geographic, car to -
graphic) research and policy are the Hungarians in the Carpathian basin and the Hun -
gar ian diaspora. Since 2010, Director of the CSFK Geographical Institute (earlier of the 
Hungarian Acade my of Sciences, Geographical Institute), since 2012, professor of the 
MFK Institute of Geography and Geoinformatics of the University of Miskolc, Director 
since 2007.  
Chair of the Hungarian Acade my of Sciences’ national policy apparatus, the Hungarian 
Science Abroad Presidential Committee since 2011. Chief editor of the National Atlas 
of Hungary, Head of the ed i to ri al committee. Owner of the Hungarian order of Merit, 
Of fi cer’s Cross (2014). Honorary member of several domestic and foreign scientific 
as so ci a tions.
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Fodor István  
 
Széchenyi-díjas, Puskás Tivadar- és Gábor Dénes-díjas villamosmérnök, 1991-ben az 
Ericsson magyarországi cégének alapítója, 2002-ig vezérigazgatója, majd 2008-ig el nö -
ke. 1998-2000 között az IEEE mérnöki világszervezet magyarországi szekciójának el-
nöke. A Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) egyik alapítója, majd elnöke, 2004-2007 
között az EU Kutatási Tanácsadó Testületének tagja. Tagja volt a Sólyom László köztár -
sa sági elnök által felkért négytagú Bölcsek Tanácsának. Az ELTE, majd a SOTE gazdasági 
tanácsának tagja, elnöke. 2010-tôl 2012 októberéig a Budapesti Városüzemeltetési 
Köz pont igazgatóságának elnöke. Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Konzisztóriumának elnöke. Az 1998-as „Év Menedzsere”, Óbuda díszpolgára, 
a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetettje.  
 
István Fodor 
Electrical engineer, founder of the Hungarian subsidiary of Ericsson in 1991, CEO until 
2002 and Chairman until 2008. Awardee of the Széchenyi Prize, the Puskás Tivadar 
Prize and the Gábor Dénes Prize. Chair of the Hungarian section of the Institute of Elec -
tri cal and Electronics Engineers (IEEE) between 1998 and 2000. Mr. Fodor was one of 
the founders, then Chairman of the Hungarian European Business Council (HEBC), and 
member of the European Research Advisory Board between 2004 and 2007. He was 
one of the four members of President of Hungary Mr. László Sólyom’s “Committee of 
Wise Men.” Mr. Fodor is a former member of the Eötvös Loránd University’s Eco nom -
ic Council and of the Semmelweis University’s Economic Council. He was the Chair 
of the Board of Directors of the Urban Management Centre of Budapest between 2010 
and 2012. Mr. Fodor is the Chair of the Board of the Budapest University of Technology 
and Economics. He was “Manager of The Year” in 1998 in Hungary. Mr. Fodor is an 
Hon orary Citizen of Óbuda and has been awarded the Hungarian Order of Merit, Com -
man der’s Cross with Star.
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Vízkelety Mariann 
 
Jogász, elôször bíróként a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozott, majd ügyvédként 
tevékenykedett. A Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Kabinetirodájában dolgozott. 
Késôbb a Miniszterelnöki Hivatalban a Gazdasági- és Társadalompolitikai titkárság 
vezetôje, majd a Hivatal titkárságvezetôje volt. 2004-2010 között az Országgyûlés Hi -
va talának szakmai fôtanácsadója. 2010-tôl 2012-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közigazgatási államtitkára, 2012-tôl a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, 
2015-tôl az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért Felelôs Államtitkára, 
majd 2020-tól az állami szervek mûködésének elemzéséért felelôs miniszterelnöki biz-
tos. A Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület elnöke. 
 
 
 
Mariann Vízkelety 
She started her career at the Pest Central District Court as a judge, then later worked as 
a lawyer. She also worked for the Prime Minister’s Cabinet office. Ms. Vízkelety headed 
the Secretariat of Economic and Social Policy of the Prime Minister’s Office, then be-
came the Head of Secretariat of the Prime Minister’s Office. She was the Chief Advisor 
in the Office of the Hungarian National Assembly between 2004 and 2010. In 2010 she 
was appointed Secretary of State at the Ministry of National Development, a position 
she held until 2012 when she left for the Vice-Presidency of the Hungarian Central Sta -
tis ti cal Office. Ms. Vízkelety has been State Secretary responsible for judicial relations 
at the Ministry of Justice since 2015 and Ministerial Commissioner responsible for 
analysing the functioning of state bodies since 2020. President of the Association of 
the Hungarian Civic Cooperation.
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Martonyi János 
 
Egyetemi tanár, politikus, ügyvéd, nemzetközi választott bíró, számos könyv, tanulmány 
és cikk szerzôje: a nemzetközi kereskedelmi jog, a versenypolitika és versenyjog, az 
európai integráció és integrációs jog, a közép-európai együttmûködés, a globális sza -
bá lyozások és a nemzetközi kapcsolatok területén.  
1989-1990 között privatizációs kor mány biztos, 1990-1991 között közigazgatási ál lam -
titkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, 1991-1994 között köz -
igazgatási államtitkár a Külügyminisztériumban. 1994-1998, majd 2002-2009 között 
a Martonyi és Kajtár, Baker & McKenzie Budapest nemzetközi ügyvédi iroda ügyvezetô 
partnere. 1999-2009 között a Szegedi Tudományegyetemen a Nemzetközi Magánjog 
és Nemzetközi Gazdasági Jog tanszékvezetô tanára. 1998-2002 valamint 2010-2014 
között Magyarország külügyminisztere. 
 
János Martonyi 
University professor, politician, attorney, international arbitrator, author of numerous 
books, essays and articles primarily in the field of international trade law, competition 
policy and law, European integration and law, cooperation in Central-Europe, global 
reg u la tions and international relations. Commissioner for privatization in 1989–1990; 
State Secretary in the Ministry of International Economic Relations in 1990–1991, State 
Secretary in the Ministry of Foreign Affairs in 1991–1994. Managing partner at the 
law firm Martonyi and Kajtár, Baker & McKenzie Budapest, 1994–1998 and 2002–2009, 
respectively. Head of the Institute for Private International Law and International Trade 
Law at the University of Szeged in 1999–2009, Minister for Foreign Affairs of Hungary 
in 1998–2002 and 2010–2014.
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Volt kuratóriumi tag: Megyesy Jenô 
 
Magyarországon született, 1956-ban Ausztriába menekült a család, ahonnan az Egyesült 
Államokba emigráltak. Politikai tudományok szakon végzett, majd jogi diplo mát szer-
zett (USA). A Bécsi Egyetemen is tanult. 
Dolgozott a Coloradói Igazságügyi Minisztériumban/Ügyészségen, majd sikeres ügy -
vé di karriert épített fel, melynek során elsôsorban környezetvédelmi joggal foglalkozott. 
A Saunders, Snyder, Ross and Dickson ügyvédi iroda elnöke és részvényese lett, majd 
a Dufford & Brown denveri ügyvédi iroda igazgatója. 1994-2010 között Magyarország 
tiszteletbeli fôkonzulja volt Coloradóban. Több non-profit és jótékonysági szervezetben 
volt aktív. Nyolc éven át Magyarország Miniszterelnökének fôtanácsadója, jelenleg egy 
olajvállalat tanácsadója Coloradóban.  
 
Former member of the Board of Trustees: Eugene Megyesy, Jr. 
He was born in Hungary, his family having fled to Austria in 1956 and emigrating from 
there to the United States. He earned degrees in political science and law, both in the 
USA. He also studied at the University of Vienna. He worked for the Colorado Attorney 
General’s Office, then established his own successful legal practice, focusing mainly on 
environmental law. He was a shareholder and Chairman of the Saunders, Snyder, Ross 
and Dickson Law Firm, then Chairman of the Dufford & Brown Law Firm in Denver, 
CO, USA. In 1994 he was appointed Honorary Consul General of Hungary, a position 
he held until 2010, in Colorado. He has been an active member of several non-profit 
and charitable organizations. Mr. Megyesy was a Senior Advisor to the Prime Minister 
of Hungary for eight years. Currently he is an advisor for an oil company in Colorado. 

94



Horváth Gergely Domonkos 
 
Elsô diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki karán szerezte, majd mun -
ka mellett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem mérnök-közgazdász szakát 
végezte el. A Pittsburgh-i Egyetemen Katz Graduate School of Business MBA diplomát 
szer zett. 1991 óta felsôvezetôi állásokat töltött be: többek között az OTP private banking 
ügyvezetô igazgatója, a Merkantil Bank és a Budapest Bank vezérigazgató-helyettese, 
a Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER) majd a Betonút Zrt., illetve a Magyar Nem -
zeti Vagyonkezelô vezérigazgatója, a Magyar Posta Zrt. elnöke volt.  
Jelenleg a Norma Instruments Zrt. vezérigazgatója, a Gránit Bank Zrt. és CIG Pannónia 
Nyrt. igazgatósági tag ja. Pályája során számos hazai és nemzetközi testület tagja volt: 
a CEECSDA alapító fô tit kára, az AFM elnöke, az ECSDA és az EACH Management Com-
mittee tagja, az AmCham SME Bizottságának Elnöke, a Magyar Kosárlabda Szövetség 
Elnökségének tagja. 2021-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki. 
 
Gergely Domonkos Horváth 
He obtained his first degree at the Faculty of Mechanical Engineering at the Technical 
University of Budapest, and while working, completed his degree in Engineering and 
Economics at the Budapest University of Economics. He received a diploma from the 
Graduate School of Business at the University of Pittsburgh. Since 1991 he has held 
several high-level positions: he was the Managing Director of OTP Bank Rt. as well as 
First Deputy CEO of Merkantil Bank Rt., the Deputy CEO of Budapest Bank and the CEO 
of the Central Depository and Clearing House (KELER); he became the Managing Di -
rec tor of Betonút Zrt. and Hungarian National Asset Management and he was the 
Chairman of Magyar Posta Zrt. Currently, he is the Project Director of Norma Instru-
ments Zrt., member of the Board of Directors of Gránit Bank Zrt. and CIG Pannonia 
Plc. During his career he was member of several domestic and international bodies: 
Founding Secretary General of CEECSDA, Chairman of AFM, member of ECSDA and 
EACH Management Committee, Chairman of the AmCham SME Committee and a Com -
mittee member of the Hungarian Basketball Association. Awarded with the Hungarian 
Order of Merit Knight’s Cross in 2021.
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Pleschinger Gyula 
 
A BME építômérnöki karán, késôbb a Budapesti Közgazdaság Tu do má nyi Egyetem pénz -
ügy szakán szerzett diplomát. Többéves vállalati és ön kor mány zati gyakorlatot kö ve tô -
en 1989-ben az OTP Befektetési Fôosztályának helyettes ve ze tô je lett. 1990-2000 között 
az OTP Értékpapír Rt. vezérigazgatója, 2001-2004 között a Raiffeisen Bank befektetési 
banki/befektetési szolgáltatási területeit felügyelô vezér igaz gató-helyettes, 2005-tôl 
ön ál ló tanácsadó. 2010-2011 között az Államadósság Keze lô Központ Zrt. ve zér i gaz ga -
tó ja. 2011-tôl 2013 márciusáig a NGM Adó-és Pénzügyi Államtitkára volt, amikor a Par -
la ment megválasztotta a Monetáris Tanács tagjának. A Budapesti Értéktôzsde Felügyelô 
Bizottságának tagja és elnöke (1998-2001), a zürichi és londoni központú Nemzetközi 
Ér ték pa pír piaci Szö vet ség (ISMA) Igazgatóságának és több bizottságának tagja (1999-
2005), az Állam adós ság Kezelô Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke (2012-2013), a Vi -
lág bank és a Világ bank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(IBRD) he lyet tes kor mány zója (2012-2013), a Nemzetközi Tôkepiaci Szövetség (ICMA, 
az ISMA utódszervezete) Választott Bíróságának tagja (2012-), a Magyar Közgazdasági 
Társaság tagja és 2017-tôl elnöke, a Londoni City tiszteletbeli polgára. 
 
Gyula Pleschinger 
He received his diploma in Civil Engineering from the Budapest University of Technol -
o gy and Economics and later graduated from the Budapest University of Economic 
Sci ences in Finance. In 1989 he became the Deputy Head of the OTP Investment De-
partment after several years of corporate and government practice. From 1990 to 2000, 
he was the CEO of OTP Securities Ltd. Deputy CEO in charge of supervising Raiffeisen 
Bank’s investment services (2001–2004). From 2005 to 2010, he worked as an in de pen -
dent consultant, then as the CEO of the State Debt Management Center Plc. (2010–2011). 
From 2011, he was Secretary of State in the Ministry of National Economy, Tax and Fi -
nance, until March 2013, when Parliament elected him as a member of the Monetary 
Council. Member and President of the Buda pest Stock Exchange’s Supervisory Board 
(1998–2001), member of the Zurich and Lon don-based International Securities Market 
As so ci a tion (ISMA) Board of Directors other committees (1999–2005), Chairman of the 
State Debt Management Center Plc.’s Board of Directors (2012–2013), Deputy Governor 
of the World Bank and International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
for the World Bank group (2012–2013), member of the International Capital Market As -
so ci a tion (the ISMA’s successor organization) Court of Arbitration (2012–), member of 
the Hungarian Economic Association and President since 2017, honorary citizen of the 
City of London (Freeman of the City of London).
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Prof. Dr. Kovács Árpád 
 
Pályáját 1971-ben tervezômérnökként kezdte. 1989-es mûszaki doktori fokozatszer zése 
is az útügyi beruházások pénzügyeihez, szervezéséhez kapcsolódott. 1979-1989 között 
a kormányzati ellenôrzésben dolgozott. 1989-ben az USA General Accountability Of-
fice-nél tanul. 1990-tôl az újra életre hívott Magyar Állami Számvevôszék egyik szak -
igaz gatója. 1996-ban Állami Privatizációs és Vagyonkezelô szervezet igazgatósága 
elnöke. E funkciójából választotta 1997 év végén az Országgyûlés az Állami Szám -
vevô szék elnökévé, amely feladatkört 2009 végéig töltötte be. 2004-tôl három évig 
a Szám vevôszékek Világszervezetének, az INTOSAI kormányzó tanácsának az elnöke. 
2010-2012 között ismét az állami, közösségi vagyonkezelésben dolgozik, a nemzeti 
vagyon kezelô szervezet igazgatóságának tagja, a Magyar Villamos Mûvek, a budapesti 
közlekedési valamint a városüzemeltetési holdingok felügyelô bizottságainak elnöke. 
2012-tôl a Költségvetési Tanács elnöke. 2001-ben közgazdasági PhD fokozatot szerez, 
majd habilitál. 2009-tôl a Szegedi Tudományegyetem professzora, több egyetem dísz-
doktora. 2018-tól Professzor Emeritus. 2008-tól a Magyar Közgazdasági Társaság el -
nö ke, 2017-tôl örökös tiszteletbeli elnöke.  
 
Prof. Dr. Árpád Kovács 
He began his career as a design engineer in 1971. His 1989 engineering doctorate is 
related to the acquisition of finances and organization of road management invest-
ments. Between 1979 and 1989 he worked in government audits. In 1989, he studied 
at the US General Accountability Office. From 1990, he was one of the technical di rec -
tors of the re-established Hungarian State Audit Office. In 1996, he became the Chair-
man of the Board of Directors of the State Privatization and Holding organization. From 
that position, he was elected at the end of 1997 as Chairman of the State Audit Office 
of Hungary, a role he filled until the end of 2009. For three years since 2004, he was 
the Chairman of the World Organization Audit Office and the INTOSAI Governing Coun-
cil. Between 2010 and 2012, he worked with state community property management, 
and is a board member of the National Organization of Asset Management, Hungarian 
Electricity Ltd., a Chairman of the Budapest Transport, as well as the Chairman of the 
Supervisory Board of Urban Management holding companies. Since 2012 he has been 
the Chairman of the Fiscal Council of Hungary. In 2001, he obtained a PhD in economics 
and habilitated. From 2009 he has been a professor at the University of Szeged and 
holds honorary doctorates from several universities. In 2018 he became Professor 
Emer i tus. Since 2008 he has been the President of the Hungarian Economic As so ci -
a tion and perpetual honorary President from 2017.
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Magyarország 

Barátai Közösség



Volt nagykövet, diplomata, a magyar kisebbség sorsa iránt érzékeny újságíró, mind 
meg található Magyarország külföldi származású barátainak soraiban. 
Az Alapítvány egyik fô feladata a kezdetektôl fogva, hogy Magyarországnak a világban 
élô barátait megkeresse és közösségbe szervezze. Az elmúlt tíz év eredményeként a kö -
zös ség már több mint 450 tagot számlál a világ 45 országában, Dél-Afrikától Bolívián 
át Ausztráliáig.  
 

A közösségben való tagság informális, egyetlen jogi kategóriába sem sorol -
ha tó. A zárt közösségbe kizárólag ajánlás útján – a Közösség egy tagja, vagy az Alapít -
vány Kuratóriuma által felkért személy javaslatára –, az Alapítvány Kuratóriumának 
jóvá ha gyó döntése után lehet bekerülni. A Magyarország Barátai Közösség tagjai saját 
vál la lá suk szerint kapcsolódnak be az Alapítvány munkájába, azzal a céllal, hogy hozzá -
 já ruljanak Magyarország nemzetközi hírnevének építéséhez. 
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A huszadik századi történelem viszontagságainak következtében számos magyar kény -
szerült elhagyni hazáját. A legtöbben közülük soha nem szûntek meg magyarnak lenni. 
Vannak, akik szakmájukban értek el világraszóló sikereket és az elismerések érkezésekor 
nem rejtik véka alá magyar származásukat. Vannak, akik összegyûjtötték a környe ze tük -
ben élô magyarokat és cserkészcsapat, közösségi ház, néptánccsoport, vagy tudós klub 
alapításával tartották életben a magyarságot új lakóhelyükön. Sokan ragadnak tollat, 
ha hazájukat alaptalan támadás éri, mert a szívük ma gya rul is dobog. Ôk mind Ma-
gyarország barátai, szakmájukat tekintve, legyenek akár mûvészek, tudósok, üzletem-
berek; akik munkájuk során, vagy szabadidejükben –, mint cserkész vezetôk, táncosok, 
mûvelôdésszervezôk, filmrendezôk stb. – tesznek magyarságukért. 
Magyarországnak vannak olyan barátai is, akiket semmilyen rokoni szál nem fûz a ma-
gyarokhoz, mégis: hazánkba érkezve, a magyar néppel kapcsolatba kerülve, rögtön a szí -
vük be zárták az országot. 
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Magyarország  
Barátai Közösség

A Magyarország Barátai Közösség a negyedik Magyarország Barátai  
Konferencián 2017-ben, a Vigadóban



Some of them gathered the Hungarians living in their surroundings and maintained their 
Hungarian heritage in their new homes by founding scout groups, community houses, 
folk dance groups or science groups. Many of them grab a pen when their home is 
wrongfully attacked, because their hearts also beat in Hungarian. They all are Friends 
of Hungary, may they be artists, scientists, businessmen by profession—, people who 
do something for being Hungarian through their profession or in their free time—, as 
scout leaders, dancers, cultural organisers, movie directors etc. 
 
Hungary has friends as well who are not related to Hungarians in any way, but still 
imme di ate ly took the country into their hearts when they came to our home and got 
in touch with the Hungarian people. Among Hungary’s friends from abroad are am bas -
sadors, diplomats and journalists interested in the fate of Hungarian minorities.  
 
Since the beginning, one of the Foundation’s main aims has been to find Hungary’s 
friends all around the world and to organize a community. The result of the past 10 
years is the Community’s more than 450 members from 45 countries, from South Africa 
to Bolivia to Australia. The membership in the Community is informal it cannot be cat -
e go rized into any legal category. Membership to the inner circle is only granted after 
recommendation—by a member of the community or a person asked by the Board of 
Trustees—, and after the decision of the Foundation’s Board of Trustees. 
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A Magyarország Barátai Közösség tagjai –, valamint a partnerszervezetek – által, a vi -
lág ban élô magyarok százezreit éri el az Alapítvány és tájékoztatja rendszeresen Ma gyar -
ország és a magyarság aktuális híreirôl. A Közösségben összegzôdô tudást a tagok 
szívesen bocsátják egymás rendelkezésére, ezzel is segítve a világban élô magyarokat 
céljaik elérésében. Legyen szó egy külföldön élô magyar kutatókból álló tudományos 
tár sa ság létrehozásáról, informális találkozó szervezésérôl egy államfôvel, vagy egy új 
nagykö vet fogadásáról és tájékoztatásáról; Magyarország Barátai aktívan részt vesznek 
az anya ország számára fontos ügyekben. 
Bár a távolság miatt a folyamatos kapcsolatot a világ különbözô pontjain élô ta gok 
on line tartják, a személyes találkozók, mint az éves Magyarország Barátai Konfe ren -
cia, va la mint Vizi E. Szilveszter elnök látogatásai az egyes partnerszervezeteknél, 
pótolha tat lan momentumai a Közösség életének. 
 

 
 

FRIENDS OF HUNGARY COMMUNITY 
Due to the adversities of the 20th century, many Hungarians were forced to leave their 
homeland. Most of them never stopped being Hungarian. Some of them achieved sen -
sa tion al successes and they did not hide their Hungarian origin when they were ac -
knowl edged for them. 
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A Magyarország Barátai Közösség találkozója a Diaszpóra Tanács ülésére érkezett  
tagjaival 2016. november 29.

Az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub tagjai Vizi E. Szilveszterrel  
a szervezet 5. évfordulójának ünnepségén 2018-ban Los Angelesben, a UC Irvine-on



The members of the Friends of Hungary Community take part in the Foundation’s work 
voluntarily with the aim of contributing to building Hungary’s international reputation. 
Through the members of the Friends of Hungary Community as well as their partner 
organizations the Foundation can reach hundreds of thousands of Hungarians through -
out the world and regularly inform them about the latest news connected to Hungary 
and the Hungarian people.  

The members gladly share their knowledge they have gathered in the community with 
each other, which also helps Hungarians around the world reach their goals. May it be 
the association of a scientific society of Hungarian scientists living abroad, the or ga -
ni za tion of informal meetings with a President, or the reception and information about 
a new ambassador: the Friends of Hungary actively take part in issues important to the 
mother country. 
 
Although the members of different parts of the world keep in touch online due to the 
distances, personal meetings like the annual Friends of Hungary Conferences as well 
as Chair E. Sylvester Vizi’s visits to the partner organizations are vital to the com mu -
ni ty’s life.
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Az ausztriai Club Pannonia  
2018 decemberi  

tisztújító közgyûlése



 
Magyarország 

Barátai Konferenciák



Elsô Magyarország Barátai Konferencia – 2014 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány elsô világtalálkozóját 2014. január 19-21. között ren -
dez te meg Budapesten. A Konferencia mottója: „A magyarság világnemzet – A World -
wide Nation”. Célja volt, hogy az Alapítvány Közösségének tagjaival szorosabban 
együttmûködve képviselhesse Magyarország értékeit, ápolhassa a magyar örökséget 
és büszke séget. A háromnapos gazdag programsorozat lehetôséget biztosított a Ma -
gyar ország Barátai Közösség tagjainak az egymással való megismerkedésre, ötlet- és 
tapasztalat cserére. A vendégek találkozhattak az ország politikai, tudományos és mûvé -
sze ti életének kiemelkedô alakjaival, tájékozódhattak Magyarország valós eseményeirôl, 
az or szág sikereirôl.
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A Magyarország Barátai Alapítvány 2014 óta minden évben – a 2020-as év kivételével, 
ami kor a pandémia nem tette lehetôvé a személyes találkozást –, Budapesten tartja világ -
találkozóját. Az Alapítvány hat Magyarország Barátai Konferencián látta vendégül 
Közös ségének tagjait. Az évente megrendezett találkozók fontos mérföldkövei az Ala -
pít vány életének, és az egymással kötött ismeretségek alapvetôek küldetésének meg-
valósításában. A vendégek a magyar közélet kiemelkedô szereplôinek elôadásai által 
tájékozódhatnak a hazai politikai- és gazdasági élet legújabb fejleményeirôl, a kulturális 
újdonságokat pedig bemutatók, látogatások során ismerhetik meg.  
 

A rendezvények kiemelkedô fontosságát bizonyítja, hogy Áder János köztár-
sasági elnök, valamint Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen köszönti a Magyar -
ország Barátai Közösség hazaérkezô tagjait.
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Magyarország  
Barátai Konferenciák

Vizi E. Szilveszter fogadja  
Orbán Viktor miniszterelnököt 

Orbán Viktor miniszterelnök  
beszédet mond a Budapest Music 
Centerben
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Az estet és a Konferenciát gálavacsora zárta, ahol Gôz Lászlónak, a Budapest Music 
Center alapítójának rendezésében a magyar mûvészeti élet kiemelkedô alakjai mutat -
koz tak be. A rendezvény utolsó programpontjaként január 21-én délelôtt a vendégek 
a Szépmûvészeti Múzeum „Caravaggiótól Canalettóig – Az itáliai barokk és rokokó fes -
té szet remekmûvei” címû kiállítást tekinthették meg tárlatvezetéssel. 
 
Második Magyarország Barátai Konferencia – 2015 
 
A második Magyarország Barátai Konferencia elsô napján Áder János köztársasági 
el nök és felesége, Herczegh Anita asszony fogadta a Magyarország Barátai Közösség 
tag jait a Sándor-palotában. A látogatás után a vendégek dunai hajókiránduláson gyö -
nyör köd hettek az egyre szépülô Budapestben, majd este a Vigadóban, egy koncerttel 
egy be kötött vacsorán kezdhették el építeni egymással kapcsolataikat. 
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A Konferencia vendégeit Vizi E. Szilveszter kuratóriumi elnök köszöntötte az Alapítvány 
nevében, az Intercontinental Budapestben január 19-én, ahol a vendégek meg sze rez het -
ték elsô benyomásaikat az Alapítványról, ismeretségeket köthettek; majd egy va cso ra 
keretében John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke, Margaret Thatcher egykori brit 
miniszterelnök volt tanácsadója tartott elôadást. 
 

Január 20-án délelôtt Áder János köztársasági elnök köszöntötte a vendégeket 
a Sándor-palotában. A rendezvény délután a Budapest Music Centerben folytatódott. 
A Konferencia nyitóelôadását Martonyi János külügyminiszter tartotta Magyarország 
külpolitikájáról. Az azt követô kerekasztal-beszélgetésen Baán László, Oplatka András 
és Roska Tamás beszélgettek Borókai Gáborral Magyarország kívülrôl és belülrôl té-
mában. A fô programpont Orbán Viktor miniszterelnök elôadása volt, amelyet a Konfe -
ren cia résztvevôinek kérdései követtek. 
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1. kép – Martonyi János külügyminiszterként tartott  
elôadása után Vizi E. Szilveszterrel 
 
2. kép – Áder János köztársasági elnök köszönti  
a Magyarország Barátai Közösséget a Sándor-palotában 
 
3. kép – Baán László, Borókai Gábor, Roska Tamás  
és Oplatka András a „Magyarország kívülrôl és belülrôl”  
címû kerekasztal-beszélgetésen

Vizi E. Szilveszter válaszbeszéde 
Áder János köztársasági elnök  
köszöntôjére a Sándor-palotában
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Trócsányi László igazságügyi miniszter az Alaptörvény nemzetközi összehasonlításáról 
tartott elôadást, a Konferencia díszvendége ismét Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki -
nek elôadása után ezúttal is lehetôség nyílt arra, hogy a vendégek feltegyék kér dé se -
i ket. A Magyarország Barátai Közösség tagjai személyes felszólalásaikban fejtették ki, 
hogyan lehetne a Magyarország Barátai Alapítvány munkája még sikeresebb. Az esti 
díszvacsora elôtt és közben a Hungarian Folk Embassy népzenei együttes szolgáltatta 
a zenét.
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A koncerten a Virtuózok címû komolyzenei tehetségkutató, egy igazi hungarikum, leg -
te het sé ge sebb versenyzôi léptek fel és mutatták be a magyar komolyzenei élet legfia -
ta labb generációjának kiemelkedô alakjait. 
 

A második napon két kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg véleményüket 
a résztvevô felek. Magyarország képe külföldön témában a Magyarország Barátai Kö -
zös ség külföldön élô, illetve külföldi tagjai beszéltek hitelesen az általuk tapasztaltakról: 
Christopher Long volt brit nagykövet és John O’Sullivan az Egyesült Királyság, Feszty 
Dániel pedig Kanada szemszögébôl. Az ország jövôjérôl Bogyay Katalin, az ENSZ ma -
gyar országi nagykövete, valamint Baán László, miniszteri biztos és Bienerth Gusztáv, 
az Olimpiai Védnöki Testület tagja cseréltek eszmét. 
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1. kép – lásd a szemközti oldalon 
Áder János köztársasági elnök és felesége,  
Herczegh Anita asszony a Sándor-palota  
kertjében fogadja a Magyarország Barátai  
Közösség tagjait 
 
2. kép – Feszty Dániel, John O’Sullivan és  
Christopher Long volt brit nagykövet  
a „Magyarország képe külföldön” címû  
kerekasztal-beszélgetésen 
 
3. kép – Orbán Viktor miniszterelnök beszélget  
a világ különbözô pontjairól érkezett magyarokkal 
 
4. kép – Magyarország Barátai  
dunai hajókirándulásra indulnak1
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Harmadik Magyarország Barátai Konferencia – 2016 
 
A harmadik Magyarország Barátai Konferenciát az „1956-os Emlékbizottság” támogat ta 
és „A magyar szabadság éve” elnevezésû programsorozat keretében valósult meg. A vi -
lág találkozóra 20 országból mintegy 150 vendég érkezett. 
A nyitónapon a Közösség tagjait – a hagyományoknak megfelelôen – Áder Já nos köz-
társasági elnök kötetlen beszélgetésre fogadta a Sándor-palotában. A látoga tás után 
a Magyarország Barátai Alapítvány Közössége szimpóziumot tartott, amelynek fô té -
má ja az ’56-os emlékév kapcsán a lengyel-magyar barátság volt, amely elôtt egy kis -
film mel tisztelgett az Alapítvány. A Parlamentben rendezett tanácskozáson felszólalt 
Kövér László, az Országgyûlés elnöke és Marek Kuchciński, a Szejm elnöke. A lengyel 
or szág gyûlés alsóházának elnöke évek óta elkötelezett támogatója a két ország közötti 
kap cso la tok elmélyítésének, érdekeik közös képviseletének. Tevékenysége el is me ré se -
ként a Magyarország Barátai Közösség tiszteletbeli tagjává választotta ôt. Az ezt ta nú sí -
tó díszoklevelet Vizi E. Szilveszter adta át Marek Kuchcińskinak. Ezt követôen a ven dé gek 
párhuzamos mûhelybeszélgetéseken vehettek részt.
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Díszvacsora a Vigadóban

Gyöngyösi Ivett zongorázik  
a Virtuózok koncertjén

Kövér László házelnök köszönti  
a Magyarország Barátai Közösséget a Parlamentben 

v



Május 7-én a Várkert Bazárban Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet a Kö -
zös ség tagjainak. Ahogy a korábbi években már hagyománnyá vált, a Kormányfô a fel -
szólalását követôen válaszolt a résztvevôk kérdéseire, felvetéseire. A beszélgetés célja 
az volt, hogy folytatódjon az elmúlt években megkezdett párbeszéd, közös gondolko-
dás a világban élô magyarság és a magyar kormány között arról, milyen legyen Ma-
gyarország. 
 

A Miniszterelnök felszólalását megelôzôen Schmidt Mária, az 1956-os forra -
da lom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelôs miniszteri biztos, a 60 évvel 
ko ráb bi eseményekrôl tartott elôadást. A rendezvényen bemutatták az Alapítvány 1956-
os kiadványát is, amely a Közösség több tagjának személyes visszaemlékezését tar-
talmazza. „Az én forradalmam – Visszaemlékezések-1956” címû kötet angol és magyar 
nyelven, korlátozott számban jelent meg, és megrázó módon illusztrálja, hogy az akkor 
történtek miként hatottak az emigrációba kényszerülô értelmiségiekre és formálta a sze -
mé lyi sé gü ket, valamint bepillantást enged a számûzetés kezdeti idôszakának gyöt rel -
meibe is. A napot Szentpéteri Csilla és mûvészbarátainak elôadása zárta, amelyet az 
1956-os forradalom hôseinek tiszteletére állítottak össze.  
 

A Konferencia harmadik napján a Magyarország Barátai Közösség tagjainak 
le he tô sége nyílt meglátogatni a Terror Háza Múzeumot.
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1. kép – Vizi E. Szilveszter átadja Orbán Viktor miniszterelnöknek  
„Az én forradalmam” címû könyv példányát 
 
2. kép – A Magyarország Barátai Közösség a Parlamentben 
 
3. kép – Schmidt Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc  
emlékéve koordinálásáért felelôs miniszteri biztos elôadása 
 
4. kép – Díszvacsora a Várkert Bazárban 
 
5. kép – Kávészünet a Várkert Bazárban,  
a háttérben 1956-os kisfilm vetítése 
 
6. kép – Szentpéteri Csilla és mûvészbarátainak mûsora
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Negyedik Magyarország Barátai Konferencia – 2017 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány negyedik világtalálkozóját 2017. május 5-7.-én tar -
tot ta „Magyarnak lenni jó” mottóval. A világ 24 országából érkezô több mint 200 részt -
ve vôt a Sándor-palotában fogadta Áder János köztársasági elnök. A találkozón a magyar 
közélet kiemelkedô szereplôi vitatták meg véleményüket kerekasztal-beszélgetéseken: 
a magyar tudományról országhatáron innen és túlról Domokos Gábor, Maróth Miklós 
és Szabó Sándor professzorok fejtették ki nézeteiket; a magyar mûvészeti élet sze rep -
lôit Molnár Levente operaénekes, Baán László fôigazgató és Havas Ágnes, a Magyar 
Nem zeti Filmalap vezérigazgatója képviselte; a sportéletrôl Kemény Dénes vízilabda-
szövetségi kapitány, Szilágyi Áron olimpikon kardvívó és Polgár Judit sakknagymester 
társalgott. A magyar kisebbség helyzetérôl a Magyarország Barátai Közösség tagjai, 
B. Nagy János alapító tag, Czigány Imre és Bede-Fazekas Zsolt beszélgettek. 
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1. kép – lásd a szemközti oldalon 
Áder János köztársasági elnök és Herczegh Anita asszony a Sándor-palotában  
fogadja a Magyarország Barátai Közösség tagjait 
 
2. kép – Lovagi torna bemutató a visegrádi Fellegvárba tett kiránduláson 
 
3. kép – Balogh Gyula köszönôbeszédet mond  
a Magyarország Barátja Díjjal kitüntetett Amerikai Magyar Szövetség nevében 
 
4. kép – Polgár Judit sakknagymester, Kemény Dénes vízilabda-szövetségi kapitány  
és Szilágyi Áron olimpikon kardvívó kerekasztal-beszélgetése a magyar sportról 
 
5. kép – Vizi E. Szilveszter köszönti Péczely Saroltát, Kodály Zoltán özvegyét,  
aki díszvendégként megtekintette a Kodály-évfordulóra készült mûsort

v

▲



 
A Konferencia fôelôadását Varga Mihály pénzügyminiszter tartotta. A két kulturális mû -
sor ban elôször pénteken a „Fölszállott a páva” címû népzenei tehetségkutató ifjú te het -
sé gei mutatták meg tudásukat, a szombat esti koncert pedig Kodály Zoltánnak állított 
emléket. Az Alapítvány a negyedik Magyarország Barátai Konferencián adta át elôször 
a Magyarország Barátja Díjat. A díjazottak: Reinhard Olt, újságíró, Lipták Béla, az Ame -
ri kai Magyar Lobbi vezetôje, valamint az Amerikai Magyar Szövetség szervezete. 
 

A „Meet your ambassador” program keretében a találkozón résztvevô ameri-
kai, brit és kanadai állampolgárokat fogadta David Kostelancik ideiglenes ügyvivô, Iain 
Lindsay nagykövet és Isabelle Poupart nagykövet asszony. A Németországból érkezett 
vendégek látogatást tettek a Német Nagykövetségen, ahol Rolf Moormann másodtitkár 
fogadta ôket. 
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Reinhard Olt professzor átveszi  
a Magyarország Barátja Díjat  
Varga Mihály pénzügyminisztertôl 
(lásd a szemközti oldalon) 
 
 
Varga Mihály pénzügyminiszter  
beszéde a Magyarország Barátai 
Konferencián

▲



A blokk utolsó programja Gyuricza Péter – az Alapítvány által kiadott – „Visszidensek” 
cí mû interjúkötetének bemutatója volt. A pénteki nap és egyben a rendezvény fô e lô a -
dó ja Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki Vizi E. Szilveszter rövid felvezetését kö ve tô -
en mondta el beszédét, majd a résztvevôk kérdéseire is válaszolt.  
 

A második napon a Konferencia a Magyar Tudományos Akadémia épületébe 
köl tö zött. A szombati nap fôelôadását „Családbarát ország, családbarát nemzet” címmel 
Novák Katalin államtitkár tartotta. Délután, egy rövid Parlamenti látogatást követôen, 
má sod szor adták át a Magyarország Barátja Díjakat. A kitüntetést 2018-ban Radda Ma-
rika, a Club Pannonia elnöke; Heddadné Nagy Annamária, a 90 éves Párizsi Magyar Re -
for má tus Gyülekezet presbitere; illetve Lauer Rice Andrea és Pigniczky Réka, a Me mory 
Project: a Hungarian Visual History Archive készítôi kapták. A díjátadás után a Pannon 
Gyermekkar dalcsokra köszöntötte a résztvevôket.
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Ötödik Magyarország Barátai Konferencia – 2018 
 
2018 májusának elsô hétvégéjén ötödik alkalommal érkeztek Budapestre a szélrózsa 
min den irányából a Magyarország Barátai Közösség tagjai, hogy együtt töltsenek pár 
na pot, eszmét cseréljenek és felhívják egymás és az anyaország figyelmét sikereikre, 
ki hí vásaikra és az ôket, valamint közösségeiket érintô problémákra.  
 

Az Alapítók közös reggelijét követôen az elsô nap eseményeinek a Pesti Viga -
dó épülete adott otthont, ahol Fodor István kuratóriumi tag nyitóbeszédét követôen 
mû hely be szél getések kezdôdtek. A felszólalások elsôsorban a külföldi magyar szer ve -
ze tek bemutatására és kihívásaira, közösségépítésre, valamint Magyarország kül föl di 
megítélésére és annak javítására fókuszáltak. Nagy hangsúlyt kapott a ma gyar ság tu -
dat megôrzése is, amely elsôsorban a második-harmadik generációs csa lá dok köreiben 
jelenhet problémát. 
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1. kép – lásd a szemközti oldalon 
Magyar Levente külgazdasági- és külügyminiszter- 
helyettes átadja a Magyarország Barátja Díjat  
Radda Marikának 
 
2. kép – Orbán Viktor miniszterelnök beszédet  
mond az ötödik Magyarország Barátai Konferencián 
 
3. kép – Magyar Levente külgazdasági- és  
külügyminiszter-helyettes és Vizi E. Szilveszter  
a Magyarország Barátja Díjazottjaival:  
Lauer Rice Andreával és Pigniczky Rékával, 
a Memory Project alapítóival 
 
4. kép – Magyar Levente külgazdasági- és  
külügyminiszter-helyettes és Vizi E. Szilveszter  
Heddadné Nagy Annamáriával, a Magyarország  
Barátja Díj egyik 2018-as díjazottjával

▲
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Hatodik Magyarország Barátai Konferencia – 2019 
 
A „Budapest a világ magyarságának fôvárosa” mottójú hatodik Magyarország Barátai 
Kon fe rencia nagykövetségi látogatásokkal indult. A Közösség Egyesült Államokban, 
Nagy-Britanniában, Ausztriában, illetve Németországban élô tagjait fogadták a nagy-
követségek: David B. Cornstein amerikai, Iain Lindsay brit, Elisabeth Ellison-Kramer 
osztrák nagykövet, valamint Florian Ries, a német nagykövetség politikai részlegének 
helyettes vezetôje beszélgettek a hazájukban élô magyar állampolgárokkal, hogyan lát -
ják az adott ország helyzetét és a két állam közötti kapcsolatokat. 
A nagykövetségi látogatások után kora délután Áder János köztársasági elnök fo gad ta 
a Konferencia résztvevôit a Sándor-palotában. Az államfô és Vizi E. Szilveszter be szé -
de i után a Közösség tagjai több mint egy órán át kötetlenül beszélgethettek a Köz tár -
sa sági Elnökkel.
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Vasárnap, egy hangulatos gödöllôi buszkirándulást követôen, Áder János köztársa sá -
gi elnök személyesen fogadta és köszöntötte a résztvevôket hivatalában, a Várban ta -
lál ha tó Sándor-palotában. Az Elnöki fogadáson az Ars Nova Sacra kórus adott mûsort 
Prof. Dr. Répássy Dénes vezényletével. 
 

A „Meet your ambassador” program keretein belül, az amerikai állam pol gá -
rok nak 2018-ban is lehetôségük nyílt találkozni David Kostelancik amerikai ideiglenes 
ügyvivôvel; a britek pedig a programok zárásaként hétfôn reggel Iain Lindsay brit nagy -
követ rezidenciáján tettek látogatást.
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Novák Katalin államtitkár  
elôadása „Családbarát ország,  
családbarát nemzet” címmel

Bede-Fazekas Zsolt, a Magyarország Barátja Díj  
egyik 2019-es díjazottja Kásler Miklós emberi  
erôforrások miniszterével és Vizi E. Szilveszterrel

A Pannon Gyermekkar koncertje Kásler Miklós emberi erôforrások  
miniszterének elôadása
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Az Államfônél tett látogatás után, este a Magyarország Barátai Alapítvány Ku ra tó ri u -
má nak tagjai és az Alapítók Orbán Viktor miniszterelnököt fogadták a Vigadóban, aki 
beszé det tartott a teljes Közösségnek. A Kormányfô beszédét követôen, válaszolt a részt -
vevôk kérdéseire, majd az estet a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellépése és Ákos  
a capella koncertje zárta. 
A Konferencia következô napjának helyszíne az esztergomi Szent Adalbert Központ volt. 
Délelôtt a Magyarország Barátai Közösség tagjai részt vettek a Mindszenty-emlék-
misén a Bazilikában, ahol a Magyarország Barátai Alapítvány Közösségének két tagja, 
Csicsó János atya Londonból és Németh László atya Rómából koncelebrált. Mellettük 
az egyik ministráns a Közösség tagja volt. A szertartás után Vizi E. Szilveszter Erdô Péter 
bíborossal megkoszorúzta Mindszenty József sírját. Délután Kásler Miklós, az emberi 
erôforrások minisztere tartott elôadást, majd átadta a Magyarország Barátja Díjakat, 
amelynek díjazottjai 2019-ben a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Fazekas Zsolt, a To -
rontói Független Magyar Rádió fôszerkesztôje, valamint Christopher Ball, Magyar or szág 
connecticuti tiszteletbeli konzulja, a Quinnipiac Egyetem Közép-Európa intézetének 
ve ze tô je volt. A díjazottak mellett a Közösség köszöntötte a 90. születésnapját ünneplô 
Papp Lászlót, a Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiójának volt elnökét, az ’56-os 
Emlékbizottság vezetôjét, aki korábban elnöke volt New York Állam építész szö vet sé  gé -
 nek, és igazgatója az amerikai építészek országos szövetségének.
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1. kép  
Vizi E. Szilveszter megkoszorúzza Mindszenty József  
bíboros-hercegprímás sírját az Esztergomi Bazilika altemplomában  
(a háttérben David B. Cornstein, az Egyesült Államok egykori  
budapesti nagykövete) 
 
2. kép  
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond 
 
3. kép  
Ákos a capella koncertje 
 
4. kép  
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség képviselôi  
(többen közülük a Magyarország Barátai Közösség tagjai) átveszik  
a Magyarország Barátja Díjat 
 
5. kép – lásd a szemközti oldalon 
A Nemzeti Filharmonikusok koncertje
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Magyarország Barátai Online Konferencia – 2021 
 
2021-ben, a világjárvány második évében már nagyon reméltük, hogy az Alapítvány 
meg tart hatja éves konferenciáját, azonban tavasszal erre továbbra sem volt kilátás. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy a személyes találkozót szeptemberben tartjuk meg, tavasszal pe -
dig egy online konferenciát szervezünk.  
 

Felkértük Áder János köztársasági elnök urat és a magyar kormány nemzet -
po li tikáért felelôs vezetôit, Semjén Zsolt miniszterelnök-he lyettes urat és Potápi Árpád 
János államtitkár urat, hogy tartsanak elôadást a tagjaink számára. Az elôadásokat kö -
 ve tôen workshopokra került sor, amelyek lehetôséget biz to sítottak a világ különbözô tá -
ján élô közösségeink számára, hogy bemutatkozzanak egy másnak. A világ minden tájá ról, 
több mint 200 érdeklôdô részvételével zajló konfe ren cia nagy sikert aratott, és jelentôs 
sajtó visszhangot váltott ki.  
Új mûfaj született. A sikeren fel buzdulva, az online konferenciát a személyes találkozók 
mel lett, a jövôben is tervez zük, hogy megtartjuk. 
 

„A magyar állam célja és rendeltetése a magyar nemzet megôrzése és a ma gya -
rok életminôségének javítása” – mondta beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-he -
lyet tes. Vizi E. Szilveszter, a kuratórium elnöke köszöntôjében hangsúlyozta:  
„Az Alapítvány elkötelezett a magyarság összetartozásának erôsítése mellett.” Kiemelte 
an nak jelentôségét, „hogy a világ megismerje a magyarok sikereit, és ugyanilyen fontos, 
hogy a magyarok sikereit a világban itthon is megismerjük.” 
 

Áder János köztársasági elnök videó-üzenetben köszöntötte az Alapítvány tag -
ja it. Beszédében hangsúlyozta, hogy „a világjárvány mindennapos változásai meg ta ní -
tot tak minket arra, hogy alkalmazkodóképesek legyünk, hogy nagyobb problémák kal is 
megbirkózzunk.” 
 

A konferencia során bejelentették a „Magyarország Barátja Díjat” is. Ez a rangos 
díj a tágabb magyar közösségben kiválasztott személyek, vagy szervezetek rendkívüli mun -
káját ismeri el.  
Idén két személyt és egy szervezetet díjaztak: Gáal-Schott Anikót, aki „Magyarország 
híd ja a washingtoni közösséghez”, Haynalné Kesserû Zsuzsánnát, a Magyarországért 
Argentínában dolgozó újságírót és az „Europa”-Klubot, az ’56-os menekültek által ala -
pí tott bécsi magyarok kulturális központját.
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1. kép  
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Vizi E. Szilveszter elnök  
a Magyarország Barátai online konferencia nyitónapján  
2021. május 17. 
 
2. kép  
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelôs államtitkár és  
Vizi E. Szilveszter elnök az online konferencia második napján  
2021. május 18. 
 
3. kép  
Verseghi-Nagy Miklós a Magyarország Barátai Alapítvány  
ügyvezetô igazgatója az online konferencián 
 
4. kép  
Magyarország Barátai online konferencia 2021. május 17-18.
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FRIENDS OF HUNGARY  
CONFERENCES 
 
Since 2014, with the exception of 2020 when the pandemic prevented meetings in per -
son, the Friends of Hungary Foundation has been organizing its world meetings every 
year in Budapest. The Foundation has hosted six Friends of Hungary Conferences, to 
which all members of its Community were invited. These annual conferences are im -
por tant milestones for the Foundation and the relations that are built there are vital for 
the realization of the aim of its mission. The guests are informed about the latest political 
and economic developments in Hungary by listening to the speeches of outstanding Hun -
gar i an public figures. Furthermore, they can get to know the cultural novelties through 
presentations and visits. The great importance of the Conferences is also backed by the 
fact that President of the Republic János Áder as well as Prime Minister Viktor Orbán 
regularly welcomes the Friends of Hungary Community members returning home. 
 
First Friends of Hungary Conference—2014  
 
The Friends of Hungary Foundation hosted its first Conference on 19–21 January 2014 
in Budapest. The motto of the Conference: “A magyarság világnemzet – A World wide 
Nation”. The aim was to cooperate more closely with the members of the Foun da tion 
in order to represent Hungary’s values and to cultivate Hungarian heritage and pride. 
The three-day vast program series granted the opportunity for the members of the Foun-
dation to get to know each other and to exchange ideas and experiences. The guests 
were able to meet outstanding figures of the country’s political, scientific and ar tis tic 
life as well as received information about the real events happening in Hungary and 
about its successes. 
 
On 19th January E. Sylvester Vizi, Chair of the Board of Trustees, welcomed the guests 
on behalf of the Foundation at the Intercontinental Budapest, where guests could get 
first impressions about the Foundation and get acquainted. During dinner, President of 
the Danube Institute, John O’Sullivan, Advisor to former British Prime Minister Margaret 
Thatcher, held a speech.  
In the morning of 20th January President of the Republic János Áder welcomed the 
guests in the Sándor Palace. The event continued in the Budapest Music Center in 
the evening. 
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„Magyarnak lenni nem származás kérdése, hanem elkötelezettség egy évszázadok óta 
vi rág zó kultúra iránt” – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelôs államtit -
kár, vendégelôadó, a Magyarország Barátai Alapítvány online konferenciájának máso dik 
napján. Hangsúlyozta: a magyarok joggal lehetnek büszkék arra, hogy a magyar nemzet 
egysége egyre erôsebb. 
Az elôadásokat követôen, a személyes találkozókon már megszokott, népszerû Fórum 
kö vet kezett, ezúttal természetesen online formában. Arra vállalkoztunk, hogy a magyar 
kö zös ségek a világ minden tájáról bemutatkozhassanak.  
Elôzetes felhívásunkra, pontosan egy tucatnyian jelentkeztek és készültek prezentáci ó -
val. A rendelkezésre álló kétszer másfél óra szûkösnek bizonyult, de bíztunk abban, hogy 
tagjaink megértik, sokszor a rövid, tömör elôadás jobban megmarad a hallgatóságban, 
mint a hosszabb. A tizenkét elôadó „elröpítette” a résztvevôket a világ különbözô pont -
ja ira. A Fórum az elôadásokhoz hasonlóan nagy sikert aratott. 
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Potápi Árpád János államtitkár és Vizi E. Szilveszter elnök  
a Magyarország Barátai könyvekkel
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Third Friends of Hungary Conference—2016  
 
The third Friends of Hungary Conference was supported by the “Memorial Committee 
for 1956” and hosted within the framework of “The year of Hungarian freedom” program 
series. About 150 guests from 20 countries arrived to the world meeting.  
 
As is tradition, the community members were invited to the Sándor Palace by the Pres -
i dent of the Republic János Áder on the first day of the Conference. After the visit, the 
Friends of Hungary Community held a symposium, the main topic of which was the 
Pol ish-Hungarian friendship in respect to the memorial year of ’56. At the gathering 
in the Par lia ment, László Kövér, Speaker of the Parliament and Marek Kuchciński, 
Marshal of the Sejm held a speech. Mr. Kuchciński has been a strong supporter of deep -
en ing the re la tion ship between the two countries and of representing their interests 
together. In acknowledgement for his work the Friends of Hungary Foundation elected 
him as an Honorary Member. The Honorary Diploma was given to Marek Kuchciński by 
E. Sylvester Vizi. After this guests could participate in parallel workshops. 
 
On 7th May Prime Minister Viktor Orbán held a speech for the guests at the Várkert Ba -
zár. As it became a tradition in the years before, the Prime Minister answered the par tic -
i pants’ questions. The goal was to continue the dialogue from the past years, a mutual 
exchange of ideas between the Hungarians in the world and the Hungarian government 
of how Hungary should be.  
 
Before the Prime Minister’s speech, Mária Schmidt, Ministerial Commissioner respon-
sible for the coordination of the memorial year of the 1956 uprising and fight for free-
dom, held a speech about the events that happened 60 years before. The book about 
1956 by the Foundation was also presented at this event, which includes personal mem -
o ries of several members of the community. The book titled: “My revolution—Memoires 
– 1956” was published in English and Hungarian in a limited quantity and illustrates 
in a shocking manner what effects the events had on intellectuals who were forced to 
emigrate, how they shaped their personalities, and also grants insight into the distress 
of the first period of exile. The day ended with a performance by Csilla Szentpéteri and 
her artist friends, compiled in honour of the heroes of the Hungarian Uprising. 
On the third day of the Conference, the members had the opportunity to visit the House 
of Terror Museum. 
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The opening speech of the Conference was held by the Minister of Foreign Affairs János 
Martonyi, on Hungary’s foreign policy. After that, László Baán, András Oplatka and 
Tamás Roska talked with Gábor Borókai in a round-table discussion about the topic “Hun -
ga ry inside and outside”. The main event was a speech by Prime Minister Viktor Orbán, 
followed by questions from the audience. The evening and the Conference came to an 
end with a gala dinner, where outstanding figures of Hungarian artistic life introduced 
themselves under the direction of László Gôz, founder of the Budapest Music Center.  
In the morning of 21st January the last point on the agenda of the event was when 
guests could visit the exhibition in the Museum of Fine Arts titled “From Caravaggio to 
Canaletto—masterpieces of Italian baroque and rococo art” with a guided tour.  
 
Second Friends of Hungary Conference—2015 
 
On the first day of the second Friends of Hungary Conference, President of the Re pub -
lic János Áder and his wife Anita Herczegh welcomed the members of the Friends of 
Hun gary Community in the Sándor Palace. After the visit, the guests could admire the 
increasingly beautiful city of Budapest on a boat tour on the Danube and could start 
building relationships during dinner while listening to a concert at the Vigadó in the 
evening. The concert was given by the most talented contestants of the classical music 
talent show ‘Virtuózók’, a true hungaricum, where outstanding figures of the youngest 
generation of Hungarian classical music were presented. 
On the second day the participating parties discussed their opinions during two round-
table discussions. Under the topic of '‘Picture of Hungary Abroad’ the members of the 
Friends of Hungary Community living abroad spoke genuinely about their experiences: 
former British Ambassador Christopher Long and John O’Sullivan about the United 
Kingdom’s, and Dániel Feszty about Canada’s point of view. Katalin Bogyay, Hungarian 
Ambassador to the UN, László Baán, Ministerial Commissioner and Gusztáv Bienerth, 
Member of the Hungarian Olympic Patronage Board, exchanged their thoughts on the 
country’s future. László Trócsányi, Minister of Justice, held a speech about the inter-
national comparison of Fundamental Law. The Guest of Honor of the Conference was 
Prime Minister Viktor Orbán, whose speech was followed by questions from the au-
dience. The members of the Friends of Hungary Community were also given the floor 
to express their opinions on how to make the work of the Friends of Hungary Foun da -
tion even more successful. Before and during the banquet in the evening Hungarian 
Folk Embassy provided music with folk songs. 
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The speeches mainly focused on presenting the Hungarian organizations abroad and 
their challenges and community building, as well as on the opinion about Hungary abroad 
and on the improvement of those issues. The focus was also on the preserva tion of the 
sense of Hungarian identity, which could be a problem particularly among second and 
third generation families. The last program in the bloc was the presentation of Péter Gyu -
ricza’s book of interviews titled ‘Remigrates’ published by the Foundation. The main speak -
er on Friday and of the whole event was Prime Min is ter Viktor Orbán, who held his speech 
after a short in tro duc tion of E. Sylvester Vizi, and answered questions after that. 
 
The second day of the Conference was held in the Hungarian Academy of Sciences. The 
main presentation of Saturday entitled '‘Family-friendly country, family-friendly nation’ 
was held by Secretary of State Katalin Novák. In the afternoon, after a short visit to 
the Parliament, the Friends of Hungary Award was handed over for the second time: 
Marika Radda, President of Club Pannonia; Annamária Heddadné Nagy, Presbyter of 
the 90-year-old Hungarian Reformed Congregation in Paris, as well as Andrea Lauer 
Rice and Réka Pigniczky, creators of the Memory Project: a Hungarian Visual History 
Archive received the award in 2018. After the award ceremony the participants were 
greeted by songs sung by the Pannon Children’s Choir. 
On Sunday, following a leisurely bus tour to Gödöllô, the guests were personally wel -
comed in the office of President of the Republic János Áder, located in the Sándor Palace 
in the Castle Hill. The Ars Nova Sacra Choir performed with conductor Prof. Dr. Dénes 
Répássy at the presidential reception. 
This year, the final program took place within the framework of the “Meet your am-
bassador” program, American citizens had the opportunity to meet American Deputy 
Chief of Mission David Kostelancik and the British visited Ambassador Iain Lindsay 
at his residence.  
 
Sixth Friends of Hungary Conference—2019  
 
The sixth Friends of Hungary Conference with the motto “Budapest is the capital of the 
Hungarians of the world” began with visits to the Ambassadors. The Community mem -
bers living in the United States, Great Britain, Austria and Germany were welcomed 
by their Ambassadors: David B. Cornstein American, Iain Lindsay British, Elisabeth 
Ellison-Kramer Austrian Ambassador, as well as Florian Ries, Deputy Head of the Po -
lit i cal Department of the German Embassy, talked with the Hungarian citizens living in 
their respective countries about how they see the current situation in those countries 
and the relationship between them and Hungary. 
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Fourth Friends of Hungary Conference—2017  
 
The Friends of Hungary Foundation held its fourth world meeting with the motto “It is 
good to be Hungarian” between 5–7 May 2017. President of the Republic János Áder 
welcomed the more than 200 participants from 24 countries at the Sándor Palace. At 
the meeting, outstanding Hungarian public figures discussed their opinions at a round-
table discussion: from both sides of the Hungarian border, Professors Gábor Domokos, 
Miklós Maróth and Sándor Szabó expressed their views on Hungarian science; Hun -
gar i an artistic life was represented by opera singer Levente Molnár, Director General 
László Baán and Ágnes Havas, CEO of the Hungarian National Film Fund; sports was 
discussed by Dénes Kemény, Captain of the Water Polo Federation, Áron Szilágyi, Olym -
pic swordsman and Judit Polgár, Chess Master. Members of the Friends of Hungary 
Foundation, founding member János B. Nagy, Imre Czigány and Zsolt Bede-Fazekas 
talked about the situation of Hungarian minorities. The keynote speech of the Conference 
was held by Minister of Finance Mihály Varga. The two cultural performances began 
with young talents of the “Fölszállott a páva” folk music talent show and Saturday eve -
ning served as a commemoration of composer Zoltán Kodály. The fourth Friends of 
Hun gary Conference was the first time the Foundation awarded the Friend of Hungary 
Award. The awardees: journalist Reinhard Olt, leader of the American-Hungarian Lobby, 
Béla Lipták and the American-Hungarian Federation.  
 
The American, British and Canadian participants of the meeting were welcomed by 
Deputy Chief of Mission David Kostelancik, Ambassador Iain Lindsay and Ambassador 
Isabelle Poupart within the framework of the “Meet your ambassador” program. 
Guests from Germany also visited the German Embassy, where they were welcomed 
by Second Secretary Rolf Moormann.  
 
Fifth Friends of Hungary Conference—2018  
 
On the first weekend of May 2018, the members of the Friends of Hungary Community 
from all around the world arrived to Budapest for the fifth time to spend a few days 
together, to exchange thoughts, and to draw the attention to one other and the Home -
land to their successes, challenges and the problems concerning themselves and their 
communities.  
After a joint breakfast of the Founders, the first event on the first day took place at the 
Pesti Vigadó, where workshops followed the opening speech of member of the Board 
of Trustees István Fodor. 
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With more than 200 participants from all over the world, the conference was a great suc-
cess and attracted considerable press coverage. A new genre was born. Building on its 
success, we plan to continue the online conference in the future as well, in addition to 
the face-to-face meetings. 
“Therefore, the purpose and goal of the Hungarian state is to maintain the survival of the 
Hungarian nation, and to improve the quality of life of the Hungarian people”—said Dep -
u ty Prime Minister Zsolt Semjén at the conference. In his welcome speech, President of 
the Board of Trustees E. Sylvester Vizi emphasized that “the Foundation is committed 
to strengthening the unity of Hungarians”. He further stressed the importance “for the 
world to recognize the success of Hungarians, as it is just as important for the success 
of Hungarians globally be introduced at home”.  
 
President of the Republic János Áder addressed the members of the Foundation in a 
video message. In his speech, he said that “the day-to-day changes of the pandemic 
have taught us to become adaptable in order to overcome greater problems”. 
 
During the conference the Friend of Hungary Award was also announced. This presti -
gious Award acknowledges the exceptional work of selected people or organizations 
in the broader Hungarian community. This year, two people and one organization were 
award ed for their remarkable work: Anikó Gáal-Schott, the bridge between Washington 
and Hungary, Zsuzsánna Haynalné Kesserû, a journalist responsible for the protection 
of Hungarian media and culture in Argentina, and the “Europa”-Club, a cultural centre 
for Viennese Hungarians. 
“Being Hungarian is not a question of origin, but rather a commitment to a culture that 
has been thriving for centuries”, said guest speaker Árpád János Potápi, State Secretary 
for Hungarian Communities Abroad, on the second day of the Friends of Hungary online 
conference. He emphasized that the Hungarians are rightly proud that the Hungarian 
nation is increasingly cohesive. 
 
After the presentations, the popular Forum known from the personal meetings followed, 
online this time, of course. Our aim was to give Hungarian communities from all over 
the world the opportunity to present themselves.  
Exactly a dozen people responded to our preliminary call and prepared a presentation. 
The two and a half hours available proved to be a tight timeframe, but we were confi -
dent that our members would understand that often a short, concise presentation is more 
memorable than a longer one. The twelve speakers “took” the audience to different parts 
of the world. As with the presentations, the forum was a great success. 

After the meeting with the Ambassadors, the guests were welcomed in the Sándor Pal -
ace by President of the Republic János Áder. Following the speeches of the President 
and E. Sylvester Vizi, the community members were able to talk openly with Mr. Áder 
for over an hour. 
In the evening after the visit to János Áder, Prime Minister Viktor Orbán was welcomed 
by the members of the Friends of Hungary Foundation’s Board of Trustees in the Vi ga -
dó, where Mr. Orbán held a speech for the whole community. Then the Prime Minister 
an swered questions from the participants, followed by a concert of the Hungarian Na -
tion al Philharmonic Orchestra and an a capella concert by Ákos.  
On the next day, the Conference continued at the Szent Adalbert Center in Esztergom. 
In the morning, the participants had the opportunity of taking part in the Mindszenty 
memorial service in the Basilica, where two members of the Friends of Hungary Com-
munity, Father János Csicsó from London and Father László Németh from Rome jointly 
celebrated. One of the altar servers was also a member of Community.  
In the afternoon E. Sylvester Vizi and Cardinal Péter Erdô laid a wreath onto the grave 
of József Mindszenty. After the service, Minister for Human Resources Miklós Kásler 
held a speech and presented the Friends of Hungary award to the awardees, which, in 
2019, were the Hungarian Scout Association in Exteris, Zsolt Bede-Fazekas, Chief Editor 
of the Independent Hungarian Radio Toronto, as well as Christopher Ball, Honorary Con -
sul of Hungary in Connecticut and Chair of the Central-European institution at Quin -
ni pi ac University.  
Next to the awardees, the community welcomed László Papp who celebrated his 90th 
birthday. He was the former Head of the Western Region of the World Federation of 
Hungarians, leader of the 1956 Memorial Commission, former President of the Fed-
eration of Architects in the State of New York and Director of the American Institute of 
Architects. 
 
Friends of Hungary Online Conference—2021 
 
In 2021, the second year of the pandemic, we were hoping that it will be possible for 
the Foundation to organize its annual conference. However, it was still not possible in 
spring. Therefore, we decided that we will organize the personal meeting in September 
and an online conference in spring. We asked President of the Republic János Áder and 
the leaders of the Hungarian Government responsible for national policy, Deputy Prime 
Minister Zsolt Semjén and State Secretary Árpád János Potápi to give a presentation to 
our members. After the presentations there were workshops, at which our commu ni -
ties all over the world had the possibility to introduce themselves. 
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           Hungary at  
              First „Site”  
        Konferenciák



Hungary at First „Site” – 2017 
 
Az elsô alkalommal megrendezett konferencián a Süddeutsche Zeitung, Frankfurter 
Allge meine Zeitung, BILD, The Daily Telegraph, The Guardian, Le Figaro szerzôi mellett 
az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából is érkeztek újságírók, hogy meg is mer -
ked je nek a magyar közélettel és kultúrával. Vizi E. Szilveszter köszöntôjében kiemelte, 
fon tos, hogy a közvéleményt formáló, Magyarországról tudósító újságírók szemtôl szem -
ben találkozhassanak az ország vezetôivel, személyes élményeikre és ismereteikre tá -
masz kodva számoljanak be a magyar közéletrôl.  
 
A magyar gazdaságról Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, Palotai Dá -
niel, a Magyar Nemzeti Bank vezetô közgazdásza, valamint Balogh László, a pénz ügy -
mi nisztérium helyettes államtitkára tartott elôadást a megjelent újságíróknak. 
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A Magyarország Barátai Alapítvány 2017-ben rendezte meg elôször nemzetközi újság -
író konferenciáját, amelyre külföldi lapok számára Magyarországról és Közép-Európáról 
tudósító újságírókat hívott meg azzal a szándékkal, hogy elsô kézbôl kapjanak informá -
ci ót a magyar politikai- és közélet aktuális kérdéseirôl. A sajtókonferenciák további célja, 
hogy a meghívott külföldi újságírók és szerkesztôk naprakész ismereteket és személyes 
élményeket szerezzenek Magyarországról. Ennek érdekében a szakmai programok során 
a kormányzat magas szintû képviselôi tartanak elôadásokat, míg a kulturális és idegen -
for galmi programok keretében a nemzeti büszkeségek (idegenforgalmi lát vá nyos -
ságok, gasztronómia, történelmi emlékek) bemutatására törekszik az Alapítvány, hogy 
a meghívott vendégek Magyarországról alkotott képe személyes élményeken alapuljon, 
valamint olyan tényekhez, információkhoz jussanak, amelyek birtokában hiteles tájé-
koztatást tudnak adni Magyarországról.
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 Hungary at First  
„Site” – a Magyarország  
 Barátai Alapítvány  
 nemzetközi újságíró  
 konferenciái

A konferencia résztvevôi Trócsányi László igazságügyi miniszter  
elôadását hallgatják

v



Fürjes Balázs és Baán László kormánybiztosok Budapestet sport- és kulturális szem -
pon tból mutatták be, a vizes világbajnokságon, valamint a Liget-projekten keresztül. 
Az ô elôadásukat a hazai zsidó életrôl tartott kerekasztal-beszélgetés követte, amelynek 
résztvevôi Deák Gábor könyvkiadó, a Mazsike (Magyar Zsidó Kulturális Egyesület) ala pí -
tója, a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola alapítója és kurátora, Darvas István fô rab bi 
és Jusztin Ádám, a Maccabi VAC Hungary elnöke voltak. A Trócsányi László igazság -
ügyi miniszterrel folytatott beszélgetés mellett, a vendégek értesülhettek a magyar 
bevándorláspolitikáról és a migrációs válságra adott magyar válaszokról. Többek között 
a Hungary Helps programról: Dr. Bakondi György miniszterelnöki megbízott, Kathy Hor -
váth Lajos, hegedûmûvész, zeneszerzô, a Fôvárosi Roma Oktatási és Kulturális Köz pont 
Igazgatója, az Európai Tudományos és Mûvészeti Akadémia rendes tagja, Németh Zsolt, 
a Parlament külügyi bizottságának elnöke, Mikola István, biztonságpolitikai és nem zet -
kö zi együttmûködésért felelôs államtitkár, Heltai Péter, a Hungary Helps Prog ram utazó 
nagykövete és Czukor József miniszterelnöki fôtanácsadó beszélgetésén.
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1. kép  
Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank vezetô közgazdásza tart elôadást 
 
2. kép  
Bakondi György miniszterelnöki megbízott, Kathy Horváth Lajos hegedûmûvész,  
Németh Zsolt a Parlament külügyi bizottságának elnöke, Mikola István államtitkár,  
Heltai Péter utazó nagykövet és Czukor József miniszterelnöki fôtanácsadó  
kerekasztal-beszélgetése 
 
3. kép  
Kathy Horváth Lajos és fia hegedül a konferencia résztvevôinek tiszteletére  
adott díszvacsorán 
 
4. kép  
A konferencia résztvevôi ellátogattak a Terror Házába 
 
5. kép – lásd a szemközti oldalon 
Vizi E. Szilveszter búcsúzik a konferencián részt vett újságíróktól  
a Gundel étteremben

1 2
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A magyar külpolitika, Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának fontosságáról 
kül po li ti kai vezetôk mellett a Kormányszóvivô is beszélt a Konferencia elsô napján. Varga 
Judit európai uniós kapcsolatokért felelôs államtitkárként azt hangsúlyozta, hogy ha mis 
fekete bárányként beállítani Magyarországot, mivel a tagállamok többsége ellen több el -
já rás indult, mint hazánk ellen, illetve a magyar kormány kész a párbeszédre és az egyik 
leggyorsabban reagáló kabinet a vitatott ügyekben.  
 

Takács Szabolcs európai uniós politikáért felelôs államtitkár úgy vélte, a magyar 
és lengyel kormányt érô kritikák valójában másról szólnak: arról a törésvonalról, amely 
Európában a föderalisták és a nemzeti önrendelkezés oldalán lévôk, illetve migráció-
pártiak és migrációellenesek között húzódik. Németh Zsolt, az Országgyûlés külügyi 
bizottságának elnöke szintén csatlakozott a gondolatmenethez, Kovács Zoltán kor-
mányszóvivô pedig ellentmondásosnak nevezte, hogy nyugati politikusok és NGO-k 
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Hungary at First „Site” – 2018 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány rendezvényére 2018 októberében többek között 
a Frank furter Allgemeine Zeitung, a The American Conservative, a Fox News Channel 
és a National Review munkatársai érkeztek. 
 

Vizi E. Szilveszter köszöntôjében kiemelte, a Konferencia fô célja, hogy a Ma -
gyar or szág ról tudósító, külpolitikával foglalkozó újságírók megismerjék az ország tör té -
nelmét, a magyarok gondolkodásmódját és így kontextusba tudják helyezni az aktuális 
történéseket. Elmondta, a mai világ legnagyobb problémája, hogy nincs elegendô idônk 
az egymással való beszélgetésre. Ezért törekszik az Alapítvány hidat építeni Magyar -
or szág, a világban élô magyarok és Magyarország barátai között, teret engedve a pár -
be szédnek.
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1. kép – lásd a szemközti oldalon 
Takács Szabolcs jelenlegi washingtoni nagykövet  
az Európai Unióval való kapcsolatról tartott  
elôadást államtitkárként 
 
2. kép – Szánthó Miklós (moderátor),  
Bakondi György miniszterelnöki fôtanácsadó és  
Azbej Tristan államtitkár kerekasztal-beszélgetése 
 
3. kép – Virág Barnabás MNB ügyvezetô igazgató,  
Lehmann Kristóf (moderátor) és Balogh László  
helyettes államtitkár kerekasztal-beszélgetése  
a magyar gazdaságról 
 
4. kép – Varga Judit államtitkár elôadása az  
európai kapcsolatokról

▲
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a demokráciára hivatkozva támadják a kormány intézkedéseit, nem veszik figyelembe, 
hogy az Orbán-kormány mögött nagy választói támogatás van, és éppen azt hajtják vég -
re, amivel megbízták ôket. 
 

A 10 évvel ezelôtti összeomlás-közeli állapotok után, az elmúlt nyolc év siker -
tör ténet a magyar gazdaságban – errôl beszéltek a következô délelôtti program részt ve -
vôi. Balogh László pénzügypolitikáért felelôs helyettes államtitkár mellett Virág Barnabás, 
a Magyar Nemzeti Bank ügyvezetô igazgatója is kiemelte, hogy a rendkívüli helyzet rend -
kívüli intézkedéseket kívánt, és az „unorthodoxnak” nevezett gazdaságpolitika bevált, 
amit a 4%-os növekedés, az alacsony hiány, a csökkenô GDP-arányos államadósság mel -
lett a növekvô foglalkoztatás, csökkenô munkanélküliség és emelkedô reálbérek is bi zo -
nyí tanak. Emiatt a befektetôk is bíznak Magyarországban. A jövô kihívásairól, az azok ra 
adott válaszokról, Magyarország innovációs terveirôl pedig Schanda Tamás János ál -
lam titkár beszélt. 
 

A rendszerváltás meghozta hazánknak a nemzeti önrendelkezést, amelyhez ra -
gasz  ko  dik az ország – ezt hangsúlyozta Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum fô igaz -
ga tója, aki a „Magyarország nemzeti perspektívából” téma egyik elôadója volt. Szerinte 
hazánk még mindig nem tudott teljesen megszabadulni a kommunizmus örökségétôl, 
a sebek ma is fájók, miközben a nyugati országok érzéketlenül tekintenek erre, és úgy 
vi sel ked nek Magyarországgal és a régióval szemben, mintha ezek az uniós tagállamok 
ci vi li zá lan dó gyarmatok lennének. 
 

Végül Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági fôtanácsadója beszélt 
a migrációs válságról és annak politikai következményeirôl. Emlékeztetett, míg sokan 
kritizálták korábban Magyarországot a kerítés miatt, késôbb már Európa szerte egyre 
több nemzet ismerte fel a határvédelem fontosságát. Azbej Tristan, üldözött ke resz té nye -
kért felelôs államtitkár megerôsítette a kormány azon szándékát, hogy a migráció gyö -
ke rét az adott országokon belül kell kezelni, vagyis nem szabad a problémát Európába 
importálni. Részletesen ismertette a kormány Hungary Helps nevû programját, amely -
nek köszönhetôen több ezer üldözött keresztény tudott lakóhelyére visszatérni. A ma gyar 
állam ugyanis elsôként indította el azt a támogatási rendszert, amelynek se gít sé gével 
házakat, templomokat építenek újjá a terrorizmus és háború sújtotta területeken, így 
Szíriában, Libanonban és Irakban.
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Újságírók hallgatják  
a konferencia elôadását

Látogatás a Terror Háza  
Múzeumban



hangsúlyozta, hogy a magyar politika nem érthetô az ország történelmi és geopolitikai 
helyzetének ismerete nélkül. Kovács Zoltán leszögezte, hogy a magyar kormány telje -
sen európai perspektívából szemléli a világot, és kiemelte a kölcsönös tiszteletet, mint 
a jó nemzetközi kapcsolatok alapját. 
 

A magyar gazdaság sikereirôl beszélt Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács 
el nö ke, Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára, Orbán Gábor, a Richter Ge de -
on Nyrt. vezérigazgatója és David Moucheron, a K&H Bank vezérigazgatója. Az elôadók 
egyet ér tettek abban, hogy a magyar gazdasági fejlôdés az elmúlt évek politikájának 
ered mé  nye  képpen vált meggyôzôvé. John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke a dísz -
va csora nyitóbeszédében a magyarok 1956-os helytállását méltatta. 
A zsidó kultúráról és sportról, mint a magyar identitás szerves részérôl, tartott elô a -
dá sok ezen két perspektívából világították meg a zsidóság magyarországi jelenlétét. 
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Hungary at First „Site” – 2019 
 
A harmadik nemzetközi újságíró konferencián 9 ország 12 újságírója vett részt. A ren -
dez vényre többek között az Independent, a La Vanguardia, a La Stampa, a The American 
Conservative és a Breitbart munkatársai érkeztek. 
 

Vizi E. Szilveszter köszöntôjében az október 23-ra való megemlékezés kap -
csán kitért arra, hogy hazánk volt elôször képes a szovjet csapatok legyôzésére – még 
ha a forradalmat késôbb le is verték. Szintén Magyarországon kezdôdött 30 évvel ko -
ráb ban a Vasfüggöny lebontása, amelyrôl soproni látogatása során Angela Merkel né -
met kancellár is megemlékezett. 
A magyar aktuálpolitikai áttekintést Orbán Balázs miniszterhelyettes és Kovács Zoltán 
nemzetközi kommunikációért felelôs államtitkár elôadása adta. Orbán beszédében 
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1. kép – Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács  
elnökének elôadása a magyar gazdaságról 
 
2. kép – Schmidt Mária fôigazgató a Terror Háza  
Múzeumban fogadta a résztvevô újságírókat 
 
3. kép – Beszélgetés Karsten Köhlerrel  
„A néma forradalom” címû film megtekintése után

Orbán Balázs miniszterhelyettes  
aktuálpolitikai áttekintése

1 2
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Hungary at First „Site” – 2020 
 
A 2020-as Hungary at First „Site” Konferenciát a járványhelyzet miatt online rendezte meg 
a Magyarország Barátai Alapítvány. A nemzetközi lapok számára tudósító újság íróknak 
így otthonukból, munkahelyükrôl nyílt lehetôségük részt venni az elôadásokon és fel -
ten ni kérdéseiket.  
Ezen a Konferencián is a magyar politikai és gazdasági élet fôszereplôi osztották meg 
gon do lataikat a meghívott vendégekkel. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikáci ó ért 
fe le lôs államtitkár a magyar és az európai uniós menekültpolitikáról tartott elôadást, 
ame lyet Gion Gábor pénzügyekért felelôs államtitkár és Radovan Jelašić, az Erste Bank 
magyarországi elnök-vezérigazgatójának beszélgetése követett a magyar gazdasági élet -
rôl. A nap fôelôadását Varga Judit igazságügyi miniszter tartotta. A Konferencia máso -
dik napján Novák Katalin családügyekért felelôs tárca nélküli miniszter beszélt a magyar 
családpolitikáról és demográfiáról. 
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Deák Gábor, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület alapítója, egy történelmi áttekintést 
adott a magyar zsidóság kultúrájáról. Jusztin Ádám a Maccabi VAC Hungary elnöke 
pedig a 2019-es Maccabi Játékokról számolt be az újságíróknak. A két elôadó egye-
tértett abban, hogy Budapest egy biztonságos város, ahol a zsidóknak nem kell félniük 
fizikai támadásoktól. 
 

A vendégek 2019-ben is ellátogattak a Terror Háza Múzeumba, ahol az állandó 
kiállítás megtekintése után Schmidt Mária fôigazgató asszony tartott elôadást a 20. szá -
zad második felének magyar történelmérôl, kiemelve, hogy a magyar nép 1956-ban és 
1989-ben is a szabadságért és kultúrájának megôrzéséért küzdött. 
Az 1956-os forradalomról a külföldi vendégek “A néma forradalom” (Das schweigende 
Klassenzimmer) címû film megtekintésével emlékeztek meg, amely után lehetôségük 
nyílt beszélgetni Karsten Köhlerrel, a film alapjául szolgáló igaz történet egyik fô sze rep -
lôjével.
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2. kép  
Kulturális program  
a Halászbástya Étteremben 
 
3. kép – (lásd a szemközti oldalon) 
A konferencia vendégei  
idegenvezetôvel megtekintették  
Budapestet

1. kép  
Vizi E. Szilveszter köszönti  
a Magyarországra érkezett  
újságírókat1

2 3

▲

v



E. Sylvester Vizi stressed in his opening speech that it is important that journalists re -
port ing on Hungary and shaping public opinion meet with the country’s leaders face-
to-face and give a picture on Hungarian public life based on personal experiences and 
knowledge. 
Gábor Orbán, Managing Director of Richter Gedeon Nyrt., Dániel Palotai, Leading Econ -
o mist at the Hungarian National Bank and László Balogh, Deputy Secretary of State of 
the Ministry of Finance talked about the Hungarian economy to the journalists present. 
Ministerial Commissioners Balázs Fürjes and László Baán presented Budapest from 
sports and cultural point of view through the World Aquatics Championships and the 
Liget-project. Their presentation was followed by a round-table discussion of Jewish 
life in Hungary, in which publisher Gábor Deák, Founder of Hungarian Jewish Cultural 
Association (Mazsike), Founder and Trustee of Lauder Javne Jewish Community School, 
Chief Rabbi István Darvas and Ádám Jusztin, President of Maccabi VAC Hungary par -
tic i pat ed. Along with a talk with Minister of Justice László Trócsányi, the guests received 
information on Hungarian immigration policy and the Hungarian answers to the migra-
tion crisis. Among many topics, they heard about the “Hungary Helps” program from 
Dr. György Bakondi, Advisor to the Prime Minister, from Lajos Kathy Horváth, violinist, 
composer, Manager of the Roma Centre for Education and Culture in Budapest (Fôvá -
ro si Roma Oktatási és Kulturális Központ), full member of the European Academy of 
Sciences and Arts, Zsolt Németh, President of Parliament’s Committee on Foreign Af-
fairs, István Mikola, Secretary of State for defense policy and international cooperation, 
Péter Heltai, travelling Ambassador for the “Hungary Helps” program and József Czukor, 
Chief Advisor to the Prime Minister.  
 
Hungary at First “Site”—2018  
 
Journalists from Frankfurter Allgemeine Zeitung, The American Conservative, Fox News 
Channel and National Review among others participated at the event of the Friends of 
Hungary Foundation in 2018. 
E. Sylvester Vizi emphasized in his opening speech that the main aim of the Conference 
was for the journalists reporting about Hungary and foreign policy to get to know the 
coun try’s history, the Hungarian way of thinking and thereby be able to put current 
events into context. He explained that the biggest problem of our time was that we do 
not have enough time to talk to each other. This is why the Friends of Hungary Foun da -
tion strives to build a bridge between Hungary, Hungarians in the world, and the friends 
of Hungary enabling a dialogue. 
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Az antiszemitizmus elleni küzdelem témájáról Köves Slomó, az Egységes Magyar or -
szá gi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetôje tartott elôadást az érdeklôdôknek. A magyar 
gazdasági élet vállalati perspektívájáról György László, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelôs államtitkára, Orbán Gábor, 
a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, Dirk Wölfer, a Német-Magyar Ipari és Keres ke -
delmi Kamara osztályvezetôje, valamint Dale A. Martin, a Siemens Magyarország elnök-
vezérigazgatója beszélgetett. 
 

 
 

HUNGARY AT FIRST “SITE”— 
THE INTERNATIONAL JOURNALIST  
CONFERENCE OF THE FRIENDS OF 
HUNGARY FOUNDATION  
 
In 2017, the Friends of Hungary Foundation organized its international journalist con-
ference for the first time, to which journalists reporting about Hungary and Central 
Europe for their newspapers were invited. The aim was to give them first-hand in for -
ma tion on current issues in Hungarian politics and public life. Further goal of the press 
conferences is to provide international journalists with up-to-date information and per -
son al experiences of Hungary.  
 
In order to guarantee this, high-level government representatives give lectures during 
professional programs, while cultural and touristic programs aim to present national 
prides (tourist attractions, gastronomy, historical monuments) so that the invited guests’ 
image of Hungary is based on personal experiences as well as to obtain facts and in for -
ma tion they can use to truthfully report about Hungary.  
 
Hungary at First “Site”—2017  
 
At the first Conference, journalists from Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, BILD, The Daily Telegraph, The Guardian, Le Figaro, as well as from the United 
States and Canada participated to get to know Hungarian public life and culture. 
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Finally, György Bakondi, Chief Advisor to the Prime Minister on domestic security, talked 
about the migration crisis and its political consequences. He recalled that while many 
criticized Hungary for fences in the past, a growing number of European nations were 
beginning to realize the importance of securing the border. Secretary of State respon-
sible for persecuted Christians, Tristan Azbej, backed the government’s intent that the 
causes for migration should be treated in the respective country and that it was not 
an option to import the problem to Europe. He presented the government’s “Hungary 
Helps” program in detail, thanks to which thousands of persecuted Christians were able 
to return to their homes. Hungary was the first to start such a support system, which 
helps to rebuild houses and churches in regions destroyed by terrorism and war, such 
as in Syria, Lebanon and Iraq. 
 
Hungary at First “Site”—2019 
 
At the third international journalist conference, 12 jour nal ists participated from 9 coun -
tries and from papers such as The Independent, La Vanguardia, La Stampa, The Amer -
i can Conservative and Breitbart. 
 
In relation to the commemoration of 23rd October E. Sylvester Vizi included in his opening 
speech that our country was the first to defeat the Soviet troops, even if the revolution 
was later squashed. It was also in Hungary that the dismantling of the Iron Curtain began 
30 years before, which was also commemorated by German Chancellor Angela Merkel 
at her visit to Sopron that year. 
 
In their presentation Balázs Orbán, Deputy Minister and Zoltán Kovács, Secretary for 
International Communications gave an overview on current Hungarian politics. In his 
speech Mr. Orbán emphasized that understanding Hungarian politics was not possible 
without knowing the country’s historical and geopolitical situation. Mr. Kovács made 
it clear that the Hungarian government was picturing the world from a completely Eu-
ropean perspective and stressed mutual respect as the foundation for good in ter na -
tion al relations.  
Árpád Kovács, Chairman of the Fiscal Council of Hungary, Gábor Gion, Secretary of 
Finances, Gábor Orbán, Managing Director of Richter Gedeon Nyrt., and David Mou-
cheron, Managing Director of K&H Bank talked about the successes of the Hungarian 
economy. 

157

On the first day of the Conference, next to the leader of foreign policy, the Government 
Spokesman also talked about Hungarian foreign policy and the importance of the rela -
tion between Hungary and the European Union. As Secretary of State responsible for 
Eu ro pe an Union’s relations Judit Varga emphasized that it was false to depict Hungary 
as the black sheep, as there were more legal proceedings against the majority of the 
Mem ber States than against Hungary and that the Hungarian government was open 
to dialogue and was one of the fastest to react to issues in question.  
 
Szabolcs Takács, Secretary of State responsible for European Union politics, expressed 
that criticism of the Hungarian and Polish governments was about something else in 
re al i ty: about the breach between those in Europe who support federalism and those 
sup port ing national sovereignty, as well as between those in favor and those against mi -
gra tion. Zsolt Németh, Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the National 
As sem bly shared his thoughts. Zoltán Kovács, Government Spokesman considered it 
con tra dic tory that Western politicians and NGOs attack the actions of the government 
in the name of de moc ra cy, while not bearing in mind the fact that the Orbán-gov ern -
ment was backed by a great number of voters and they were doing the job they were 
tasked with. 
 
The past eight years in Hungarian economics are a success story after the near-collapse 
situation of ten years ago—this is what the participants of the program on next morning 
talked about. Deputy Secretary of State of the Ministry of Finance László Balogh, and 
CEO of the Hungarian National Bank Barnabás Virág stressed that a special situation 
required special actions and that the economic policy that was dubbed “unorthodox” 
has proven to be successful, which is backed by growth of 4%, a low budget deficit, de -
creas ing government debt in relation to GDP while the number of workplaces is in creas -
ing, decreasing unemployment and increasing real wages. Due to these facts investors 
are putting their trust in Hungary as well. Secretary of State Tamás János Schanda talked 
about future challenges, about answers to those, and about Hungary’s plans on in-
novation. The change of regime brought national autonomy for our country, which it 
insists on keeping, emphasized Mária Schmidt, Director General of the House of Terror 
Museum, who was one of the speakers on the topic “Hungary from a national per -
spec tive”. Ac cord ing to her, our homeland was still not able to get rid of its communist 
heritage, the wounds are still open, while Western countries are unsympathetic. The 
President of the EU Commission treats Hungary and the region as if these Member 
States of the European Union were colonies that needed to be made civil.
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The main presentation of the day was held by Judit Varga, Minister of Justice. On the 
sec ond day of the Conference, Katalin Novák, Minister without Portfolio in charge of 
Family Affairs, talked about Hungarian family politics and demographics. Slomó Köves, 
Leader of the Unified Hungarian Jewish Community (EMIH), gave a presentation on the 
fight against anti-Semitism. Hungarian economic life was presented from a business 
point of view by László György, State Secretary for economic strategy and regulation at 
the Ministry of Innovation and Technology, Gábor Orbán, Managing Director of Richter 
Gedeon Nyrt., Dirk Wölfer, Head of Department at the German-Hungarian Chamber 
of Industry and Commerce, and Dale A. Martin, CEO of Siemens Hungary.

The speakers agreed that the development in the Hungarian economy became con-
vincing as a result of the politics of the past years. In his opening speech of the ban-
quet, President of the Danube Institute John O’Sullivan appreciated the Hungarian’s 
resistance in 1956. 
 
Lectures on Jewish culture and sports as an integral part of Hungarian identity pre sent -
ed Jewish life in Hungary from these two perspectives. Gábor Deák, Founder of Mazsike 
gave a historical overview of the culture of Hungarian Jews; Ádám Jusztin, President 
of Maccabi VAC Hungary, talked about the Maccabi Games of 2019 to the journalists. 
The two speakers agreed that Budapest is a safe city where Jews do not have to fear 
physical attacks. 
 
The guests in 2019 also visited the House of Terror Museum and its permanent ex hi bi -
tion, where Mária Schmidt, Director General gave a presentation on Hungarian history 
of the second half of the 20th century, emphasizing that the Hungarian nation was fight -
ing for its freedom and the protection of its culture in 1956 and 1989.  
 
The guests from abroad commemorated the 1956 revolution by watching the film called 
“The Silent Revolution”, after which they had the opportunity to talk to Karsten Köhler, 
one of the main characters in the film, which was based on a true story.  
 
Hungary at First “Site”—2020  
 
In 2020, the Friends of Hungary Foundation organized its Hungary at First “Site” Con -
fer ence online due to the pandemic. This way, the journalists reporting for international 
newspapers had the opportunity to attend the presentations and ask their questions 
from home or work.  
 
Due to this, attendance was higher compared to previous years; 17 representatives 
from leading papers from the USA to Israel participated in the Conference. Main figures 
from Hungarian politics and economics shared their thoughts with the guests. Zoltán 
Kovács, Secretary for Communications gave a presentation on the migration policy of 
Hungary and the European Union, which was followed by a talk by Gábor Gion Secre -
tary of Finances and Radovan Jelašić, CEO of the Erste Bank Hungary on Hungarian 
eco nom ic life. 
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Ungarn in Europa, 

   Europa in Ungarn



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetô miniszter felidézte a 2011-es alkotmányozást, 
amikor is az Alaptörvénybe bekerült, hogy Magyarország a keresztény Európa része és 
a család a társadalom alapértéke. A Miniszter idézett a Fidesz alapító okiratából is, ami 
szerinte a párt mai céljaival teljesen azonos. 
„A Fidesz tevékenységében egy olyan új Magyarország felépítésének igényébôl indul ki, 
amelyben az egészséges öntudatát visszanyert nemzet képes hatékonyan fellépni az 
álla má nak határain kívül rekedt magyarság érdekében, s a nemzeti függetlenség, vala -
mint a Kelet-Közép-Európa népeivel való szolidaritás elvei alapján képes közremûködni 
egy (...) egységes Európa eszméjének megvalósításában.” 
 

A politikus kritizálta az Európai Unió tehetetlenségét, amiért nem tudja meg -
vé de ni külsô határait. Az pedig szerinte nem mûködik egy közösségen belül, hogy a sza -
bá lyok betartása nem vonatkozik mindenkire.  
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Reneszánsz, barokk, 21. század: különbözô évszázadokat sûrített kulturális estjébe a Ma -
gyar or szág Barátai Alapítvány 2018. május 16-án Berlinben. Azt üzente: Ma gyar or szág -
nak mindig is fontos szerepe volt Európában. A politika mondanivalóját minderrôl a német 
parlament Alelnöke és a magyar Kancelláriaminiszter fogalmazta meg.  
 
Hans-Peter Friedrich, a német parlament alelnöke külön kiemelte az 1989-es határnyi -
tást, amelyben Magyarországnak óriási szerepe volt. Ráadásul – elmondása szerint – ez 
személyes és meghatározó élmény volt az életében. Szent István király és Gizella bajor 
her ceg nô házasságkötése, a dunai svábok Magyarországra telepítése, az 1956-os for -
ra da lom utóélete, és a ma mûködô egyetemi cserediákprogramok mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy a két nemzet folyamatos kapcsolatban legyen egymással – hangsúlyozta 
a CSU politikusa. Hans-Peter Friedrich szerint ma is a párbeszéd a legfontosabb, Euró -
pát pedig egy erdôhöz hasonlította, amely egységes akkor is, ha a fák különböznek.
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Ungarn in Europa –  
Europa in Ungarn:  
a Magyarország Barátai 
Alapítvány rendezvénye 
Berlinben

Hans-Peter Friedrich, a német parlament alelnöke  
méltatta Magyarország szerepét az 1989-es határnyitásban



Györkös Péter, Magyarország berlini nagykövete szerint sokszor azért nehéz megérteni 
a magyarokat, mert a világ egyik legnehezebb nyelvét egyedüliként beszélik, ami rá a -
dá sul félreértésekhez is vezet. A Nagykövet szerint sokszor a „valóságot teljesen nélkü -
lözô” tudósítások jelennek meg a német sajtóban Magyarországról, ez pedig félrevezeti 
a közvéleményt.  
 

Györkös Péter a két ország közös történelmébôl is szemezgetett: a nem túl bol-
dog augsburgi csata (955), Szent István király és Boldog Gizella házassága, va la mint 
a magyar kápolna megépítése Aachenben is mind fontos mozzanat volt az elmúlt év szá -
za dokban. Szerinte még sok fontos közös pont lesz a jövôben is a két ország éle té ben. 
Könnyû megtalálni a magyar népzenében az olasz reneszánsz és a német barokk ele me -
it, a swing mûfajában pedig szinte teljesen ugyanolyan dalszövegek születtek a ’30-as, 
’40-es években Németországban és Magyarországon. 
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„Magyarországot nem az európai közösségi jog megsértése miatt támadja Brüsszel, ha -
nem éppen annak a betartása miatt: a schengeni egyezményt ugyanis Magyarország ko -
mo lyan veszi.” 
Vizi E. Szilveszter német nyelvû elôadásában kijelentette: „igazságot és több megértést 
sze ret nénk Magyarországnak!” A Magyarország Barátai Alapítvány Elnöke szerint na-
gyon fontos azoknak az embereknek a szerepe, akik külföldön élnek és ott tudják véle -
mény formálóként befolyásolni a hazánkról kialakított képet. Az Alapítvány is éppen azért 
ala kult meg 2011-ben – hangsúlyozta, hogy a közvéleményt hitelesen tájékoztassa 
Ma gyar  országról. Az Elnök külön kiemelte, hogy az Alapítók között számos világhírû 
gon dol kodó és mûvész is megtalálható: Oláh György, Nobel-díjas vegyész, Oplatka And -
rás, történész, a Neue Zürcher Zeitung újságírója, a világhírû operaénekes Marton Éva, 
Pasternak Alfréd, nôgyógyász professzor és Lámfalussy Sándor, akit gyakran az „euró 
atyjaként” is emlegetnek.
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Sebestyén Márta és Andrejszki Judit zenésztársaikkal  
barokk és reneszánsz dalokat adnak elô 

1 2

3

1. kép 
Vizi E. Szilveszter németül köszöntötte  
a megjelenteket 
 
2. kép  
Gulyás Gergely miniszterré avatása elôtt  
tartotta német nyelvû elôadását 
 
3. kép 
Györkös Péter nagykövet köszöntôje



HUNGARY IN EUROPE—EUROPE  
IN HUNGARY: A FRIENDS OF HUNGARY 
EVENT IN BERLIN 

Renaissance, baroque, 21st century: various centuries were condensed into the cul tur -
al evening of the Friends of Hungary Foundation on 16 May 2018 in Berlin. The message: 
Hungary has always played an important role in Europe. The political message was for -
mu la ted by the Vice President of the German Bundestag and the Hungarian Chancellery. 
 
Hans-Peter Friedrich, Vice President of the Bundestag, emphasized the opening of the 
border in 1989, in which Hungary played a pivotal role. Additionally—according to 
him—this was a personal and determining experience in his life. The marriage of King 
Saint Stephen and Bavarian Princess Gisela, the settling of Danubian Swabians in Hun -
ga ry, the aftermath of the 1956 revolution, and the university student exchange pro-
grams today have all contributed to the two nations always being in contact with each 
other; stressed the CSU politician. According to Hans-Peter Friedrich, dialogue is the 
most important today as well, and he compared Europe to a forest, which is uniform 
even though its trees are different. 
Minister of the Prime Minister’s Office, Gergely Gulyás, recalled the new version of the 
constitution of 2011, when it became part of the Fundamental Law that Hungary is part 
of Christian Europe and the family is the core value of society. The Minister also quoted 
Fidesz’s founding principles, which according to him is completely consistent with the 
party’s current aims. 
 
“In its work, Fidesz sees the need of building such a new Hungary in which a nation 
that regained a healthy self-awareness is able to stand up for the needs of Hungarians 
stranded outside the nation’s borders and is able to cooperate based on the principles 
of national sovereignty and solidarity towards the Central-Eastern European people in 
order to create a (...) unified Europe.” 
 
The politician criticized the European Union for its inability to protect its outer borders. 
According to him, it does not work within a community that following the rules does 
not apply to everybody. “Brussels isn’t attacking Hungary because of the violation of 
the community law of the European Union, but rather because of the adherence of it: 
Hungary is taking the Schengen Agreement seriously.”
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A magyar népviselet hiába egyedülállóan gyönyörû, hatott rá az európai kultúra: a to -
roc kói öltözet például a germánnal több hasonlóságot is mutat. A 21. század is szereti 
a motívumainkat, több világhírû divattervezô, mások mellett Dolce Gabbana és Kenzo 
kollekciójában is megjelent már a kalocsai minta. Huszonhárom magyar mûvész azért 
utazott Berlinbe május 16-án, hogy ezeket a párhuzamokat megmutassa. Pontosabban 
azt, hogy az európai nemzetek kultúrája nem tud egymás nélkül létezni, aminek fontos 
része Magyarország is.  
 

A világhírû énekes Sebestyén Márta és Andrejszki Judit népi- illetve régi zenei 
együttesükkel léptek a színpadra. Harcsa Veronika jazzénekes Gyémánt Bálint gitármû -
vésszel német-magyar swing slágereket énekelt.
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Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint német-magyar  
swing-slágereket ad elô



E. Sylvester Vizi stated in his speech in German: “we would like justice and un der stand -
ing for Hungary!” According to the Chair of the Friends of Hungary Foundation the role 
of those living abroad, influencing the opinion about our home country there, is very 
im por tant. The Foundation was also very much founded due to this, he stressed, so 
that it could be a trustworthy source to inform public opinion about Hungary. The Chair 
emphasized that there were several world-renowned thinkers and artists: György Oláh, 
Nobel laureate in chemistry, András Oplatka, historian, journalist of the Neue Zürcher 
Zeitung, Éva Marton, world-famous opera singer, Alfred Pasternak, gynaecologist pro-
fessor, as well as Alexandre Lámfalussy, who is often called the “father of the euro”. 
 
According to Péter Györkös, Hungary’s Ambassador in Berlin, understanding Hun -
gar i ans often proves to be complicated because they speak one of the world’s most 
dif fi cult languages, which can cause misunderstandings. According to him, reports on 
Hungary appear in the German press, which are “completely void of any truth” and that 
indeed misguides public opinion. Péter Györkös also spoke about a few chapters of the 
history of the two countries: the not quite so happy Battle of Lechfeld (955), the marriage 
of King Saint Stephen and Blessed Gisela, as well as the construction of the Hungarian 
chapel in Aachen, all important events of the past centuries. He believes that there will 
be many important joint events for the two countries in the future, too. 
 
One can easily find elements of the Italian Renaissance and the German Baroque in 
Hungarian folk music and lyrics in swing music were almost identical in Germany and 
Hungary in the ‘30s and ‘40s. Although Hungarian folk costumes are unique and beau-
tiful, European culture had an effect on it: the costumes of Torockó, for example, show 
similarities to Germanic ones. The 21st century is also influenced by our motifs: patterns 
from Kalocsa appeared in fashion collections of several world-famous fashion design -
ers, among others Dolce Gabbana and Kenzo. On 16th May twenty-three Hungarian 
artists travelled to Berlin to show these parallels, more precisely to show that the cultures 
of European nations cannot exist without each other and Hungary is also an im por tant 
part of that. World-famous singer Márta Sebestyén and Judit Andrejszki per formed on 
stage with folk or old-music bands. Jazz singer Veronika Harcsa sang German-Hun gar -
i an swing hits together with guitarist Bálint Gyémánt.
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Júliusban a magyar külhoni cserkészet volt az elôadás témája, amit a külhoni magyar 
cser ké szet vezetôi tartottak, akik egyben az Alapítvány Közösségének tagjai is. A panel -
ben Lendvai-Lintner Imre, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának Elnöke, Némethy 
Kesserû Judit, a New York University Spanyol tanszékének emerita professzora, és Gás -
pár Melinda, a California State University Northridge okleveles közgazdásza vettek részt. 
Az elôadás rendkívül családias, közvetlen, baráti hangulatban zajlott. 
Októberben egy különleges téma kapott helyet a sorozatban; a magyar ûrkutatásról volt 
szó, Ferenczy Orsolya miniszteri biztos és Gschwindt András, a MASAT-1 projekt ve ze -
tôje tartott angol nyelven elôadást. A program társszervezôje a Future: Hungary diák szer -
vezet volt. 2021. március 8-án került sor Vincze Loránt, a FUEN (Európai Nemzetiségek 
Föderatív Uniója) elnökének elôadására egy rendkívül aktuális témában, nevezetesen 
a Minority Safe Pack és a Nemzeti Régiók európai uniós polgári kezdeményezések hát -
terérôl, státuszáról és jövôben várható fejleményeirôl.

173

2020-ban a járványra való tekintettel a kapcsolattartás új lehetôségeit kereste az Alapít -
vány. A tagság minden évben nagy érdeklôdéssel fogadta a Magyarország Barátai Kon -
fe ren cia felkért elôadóinak prezentációját, amire sajnos 2020-ban nem kerülhetett sor. 
Ezért az Alapítvány 2020-2021 során az aktuális, Magyarországot és a magyarságot érin -
tô témákban online elôadásokat szervezett, amelybe a tagság bekapcsolódhatott, vagy 
az elôadást követôen az Alapítvány YouTube-csatornáján nyilvánosságra hozott felvételt 
megtekinthette. 
A sorozat elsô elôadására 2020. június 10-én került sor, Trianon 100-ik évfor du ló já nak 
alkalmából Ablonczy Balázs történész tartott elôadást. Ablonczy Balázs, a Tria non 100 
MTA-Lendület kutatócsoport vezetôje, a terület hazai szakértôje, éveken át hatalmas ku -
ta tó mun kát végzett Trianon és az azt megelôzô idôszak feldolgozása terén. Az elôadás 
nagy sikert aratott a Magyarország Barátai Közösségénél, akik közül családjaik révén 
sokan személyes történetekkel is színesítették az online találkozót.
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On 8 March 2021, Loránt Vincze, President of FUEN (Federal Union of European Na -
tion al i ties), presented a particularly current topic; namely the background, status and 
expected developments of the Minority Safe Pack and the Citizen’s Initiative for National 
Regions. 
Besides the Foundation’s members of 450 people our partner organizations could also 
take part in the webinars. The recordings of the webinars are also available on the foun -
da tion’s YouTube-channel, where they were watched several hundred times after the 
presentation.  
https://www.youtube.com/channel/UCmDSjjJRXXst-1kEGhqjEiw 
 

A webináriumokon, az Alapítvány 450 fôs tagságán kívül partner szervezeteink tagjai is 
részt vehettek. A webináriumok felvételei az Alapítvány YouTube-csatornáján is elérhe -
tô ek, utólag is több százan tekintették meg ezeket az elôadásokat. 
https://www.youtube.com/channel/UCmDSjjJRXXst-1kEGhqjEiw 
 

 
 

WEBINARS 
 
In 2020, the Foundation searched for new possibilities to stay in contact due to the chal -
lenge of the pandemic. Each year, the members were eager for the presentations of the 
speakers at the Friends of Hungary Conference, which sadly could not take place in 2020. 
Therefore, in 2020–2021, the Foundation organized online presentations with current 
topics that concern Hungary and the Hungarian people, and which the members could 
listen to or watch on the Foundation’s YouTube-channel. 
 
The first presentation of the series took place on 10 June 2020, with a presentation by 
historian Balázs Ablonczy on the occasion of the 100th Anniversary of Trianon. Balázs 
Ablonczy, Head of the research group of the Hungarian Academy of Sciences (MTA) 
‘Trianon 100 Lendület’ program has been conducting enormous research on the topic 
of Trianon and the period before that. The presentation was a great success among the 
members of the Friends of Hungary community, many of whom contributed to the on -
line meeting by telling personal stories they knew from their families. 
 
The topic of the presentation in July was Hungarian scouting abroad, which was held by 
the leaders of Hungarian scouts abroad, who are also members of the Foundation com -
mu nity. The members of the panel were Imre Lendvai-Lintner, President of the Forum of 
Hungarian Scouts Associations, Judit Némethy Kesserû, Professor emerita of the Spanish 
department at New York University, and Melinda Gáspár, Certified economist at Cal i for -
nia State University Northridge. The presentation was very homely, intimate and friendly. 
 
In October, a special topic was discussed in the series: the presentation was about Hun -
gar ian space research, which Ministerial Commissioner Orsolya Ferenczy and Project 
Manager of MASAT-1, András Gschwindt, spoke about in English. Co-organizer of the 
program was the 'Future: Hungary’ student organization.
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az egészségügyi rendszert, amelyben dolgoznak; valamint elôadást tartott Devon M. 
Herrick, az amerikai National Centre for Policy Analysis szakértôje. 
 
Making Hungarians, Making Europeans: Problems, Solutions – 2017. október 25. 
2017 októberében a demográfiáról tartott konferenciát a Danube Institute és a Magyar -
or szág Barátai Alapítvány „Making Hungarians, Making Europeans: Problems, Solutions” 
címmel. Novák Katalin államtitkár asszonyon kívül elôadást tartott a Magyarország 
Barátai Közösség megbecsült tagja, Demény Pál demográfia-kutató, valamint Douglas 
Murray, a témát feldolgozó „The Strange Death of Europe” címû könyv szerzôje. 
 
P.T. Bauer: A Hungarian in Cambridge – 2018. március 27. 
Lord Peter Bauer magyar származású, az Egyesült Királyságban mûködött közgazdász 
méltatlanul elfeledett büszkesége Magyarországnak, aki ha még élne, minden bizonnyal 
a Magyarország Barátai Közösség tagja lenne. 
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DANUBE INSTITUTE  
A Magyarország Barátai Alapítvány 2017-ben partnerségi kapcsolatot alakított ki a Danu -
be Institute-tal, amely neves konzervatív külföldi elôadók részvételével szervez ren dez -
vényeket Magyarországon. A think tank elnöke John O’Sullivan, a Magyarország Barátai 
Közösség tagja, a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetettje. A Danube Institute 
és a Magyarország Barátai Alapítvány célkitûzései a magyar országimázs külföldön 
va ló épí té sére fedik egymást, így a közös munka is ezt a célt szolgálta. A Magyarország 
Ba rá tai Közösség több tagja szólalt fel a két szervezet együttmûködésében létrejött 
kon fe ren ciákon. 
 
Healthcare in Hungary—Are There Any Lessons From Abroad? – 2017. május 4. 
A konferencián a Magyarország Barátai Közösség tagjai közül Szabó Sándor amerikai, 
Német Antal svédországi és Szarka István kanadai orvosok vettek részt, és mutatták be 
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rendezvények

Dr. Szarka István elôadása a Healthcare in Hungary  
címû konferencián, 2017. május 4.



EMLÉKEZÉS BARTÓK BÉLA HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJÁRA 
2020. szeptember 26-án volt Bartók Béla halálának 75. évfordulója. Ezen a napon az egész 
zenei és kultúraszeretô világ erre emlékezett. A pandémia körülményei között a meg em -
lékezés sajátos módját választotta az Alapítvány. A nemzetközileg elismert Szent Efrém 
kórus közönség nélküli koncerten adta elô „Bartók Összes Férfikarra” címû mûvét a Ma -
gyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület Bartók Béla Egyházközségének temp -
lo mában, Budapesten, a Hôgyes Endre utcában. A kórus mûsorszámai mellett Szokolay 
Dongó Balázs, Bartók népdalfeldolgozásokat adott elô. A koncert elôtt Takáts Andrea 
szín mû vésznô Illyés Gyula „Bartók”címû versét olvasta fel. Bevezetésképpen rövid rész -
let is elhangzott Bartók Béla emigráció elôtti üzenetébôl, amelyben kiáll az ül dö zöt tek 
vé del mé ben, elutasítja a kirekesztést és a Horthy-rendszer fasisztabarát po li ti ká ját.  
 

A kon cer tet a zeneszerzô halálának évfordulóján, szeptember 26-án élôben kö -
vet het ték az érdeklôdôk a MAZSIKE, a Bálint Ház, a Magyar Unitárius Egyház, a Friends 
of Hungary Alapítvány és Budapest Fôváros weboldalán.
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Az ô életmûvérôl szervezett konferencián Matolcsy György jegybankelnök mellett Vác lav 
Klaus egykori cseh elnök, Deidre McCloskey, a University of Illinois at Chicago közgaz -
dász professzora, Alberto Mingardi, az Instituto Bruno Leoni, Milan and Turin igazgató -
ja és Dr. Anthony Daniels, Lord Bauer életének kutatója, tartott elôadást. 
 
The Visszidensek – 2018. december 11. 
2018 decemberében a Magyarország Barátai Alapítvány által kiadott „Visszidensek” 
címû könyv angol nyelvû bemutatóján a két kötet két-két szereplôje, Papp Keve, Frido 
Diepeveen, Szôczi Árpád és báró Lipthay Antal mesélték el életútjukat. 
 
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 
Az „I Dance Hungary” online népzenei platform szatmári táncokat és dalokat bemutató 
fejezete a Rákóczi Szövetséggel együttmûködésben valósult meg. A stúdióban felvett 
ok ta tó vi de ók mellett a Szövetség nyári Diaszpóra Táborában a világ különbözô pontja -
i ról érkezett, magyar származású gyerekek a valóságban is kipróbálhatták az I Dance 
Hungary „módszerét”: a néptánctáborban résztvevô fiatalok szatmári táncokat ta nul -
hat tak Szabó Szilárd „Sziszi”, Szabó Rubinka és Végsô Miklós táncoktatóktól.  
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Vizi E. Szilveszter és Papp László, az Amerikai-Magyar  
Emlékmû Bizottság elnöke, meglátogatja a Magyarország  
Barátai Alapítvány által is támogatott New York-i  
1956-os emlékmûvet 2016-ban 

A New York-i 1956-os magyar  
emlékmû létrejöttéhez  
a Magyarország Barátai Alapítvány  
is támogatást adott

Szabó Szilárd „Sziszi” az I Dance Hungary szatmári táncainak oktatója  
a Rákóczi Szövetség Diaszpóra Táborának résztvevôivel



COPRODUCTION EVENTS 

 
DANUBE INSTITUTE  
In 2017, the Friends of Hungary Foundation began a partnership with the Danube In sti -
tute, which organizes events in Hungary with the participation of well-known foreign 
lec tur ers. President of the think tank, John O’Sullivan, member of the Friends of Hungary 
Foundation, is owner of the Middle Cross of the Hungarian Order of Merit. The goal of 
the Danube Institute as well as the Friends of Hungary Foundation is to strengthen Hun -
gary’s image abroad, so the cooperation also serves this cause. Several members of 
the Friends of Hungary Community have given speeches on the organizations’ joint 
conferences. 
 
Healthcare in Hungary—Are There Any Lessons From Abroad?—4 May 2017 
Apart from the members of the Friends of Hungary Community, doctors Sándor Szabó, 
Antal Német and István Szarka from America, Sweden and Canada respectively, par tic -
i pat ed in the conference and presented the healthcare systems they work in, and Devon 
M. Herrick, an expert at the National Center for Policy Analysis in America, also gave 
a speech. 
 
Making Hungarians, Making Europeans: Problems, Solutions—25 October 2017 
In October 2017, the Danube Institute and the Friends of Hungary Foundation held a con -
fer ence on demographics titled: “Making Hungarians, Making Europeans: Problems, 
So lu tions.” Next to State Secretary Katalin Novák, demographic researcher Pál Demény, 
honored member of the Friends of Hungary Community as well as Douglas Murray, au -
thor of the book “The Strange Death of Europe” which deals with this topic; held a speech 
at the conference. 
 
P.T. Bauer: A Hungarian in Cambridge—27 March 2018 
Lord Peter Bauer is of Hungarian origin and an unjustly concealed pride of Hungary, 
who, if he were still alive, would most certainly be a member of the Friends of Hungary 
Community. At the Conference organized about his life’s work, speeches were held by, 
György Matolcsy Governor of The Central Bank, Václav Klaus, former President of the 
Czech Republic, Deidre McCloskey, economics professor at the University of Illinois 
at Chicago, Alberto Mingardi, Director of Instituto Bruno Leoni Milan and Turin, and 
Dr. Anthony Daniels, researcher of Lord Bauer’s life.
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IRODALMI NOBEL-DÍJ 2020: LOUISE GLÜCK 
A 2020. évi Irodalmi Nobel-díj kitüntetettje Louise Glück, Egyesült Államokban élô köl -
tô nô, aki anyai ágon egykor Oroszországból kivándorolt zsidó családból származik, apai 
nagyszülei emigráns magyar zsidók voltak. 2020. december 10-én a Magyar Zsidó Kul -
tu rális Egyesület, az Örkény István Könyvesbolt és a Magyarország Barátai Alapítvány, 
élô adásában kapcsolta a Stockholmi Királyi Akadémiát a díjátadásról. Louise Glück 
ver se it Takáts Andrea színmûvész, Márkus Luca és Rudolf Szonja frissen végzett SZFE 
hall ga tók olvasták fel. A költônô munkásságáról Branczeiz Anna és Szlukovényi Katalin 
mû for dí tókkal Háver-Varga Mariann beszélgetett. 
 
FUTURE: HUNGARY KONFERENCIÁK 2020, 2021 
A „Future: Hungary” program szervezôinek az a célja, hogy Magyarország példát mu -
tas son az egész világnak, miképp lehet az „agyelszívás”(Brain Drain) tendenciáját meg -
for dítani, hogy „agyvisszaszívás”(Brain Gain), a tehetségek hazatérése váljon belôle. 
Az a küldetésük, hogy olyan egyedi lehetôségeket és megoldásokat teremtsenek, ame-
lyek az ötletek erejét értékes tehetséggel és humán tôkével ötvözik. Hidakat építenek 
a legjobb egyetemeken tanuló tehetséges magyar diákok és a magyarországi munka -
adók között, amelynek fô színtere a minden év tavaszán megrendezett Future: Hungary 
Konferencia. A Konferencia résztvevôi a világ olyan top egyetemeirôl érkeznek, mint 
a Cambridge University, Oxford University, University College London, Imperial Col lege 
London, University of St Andrews, University of Warwick, University of Bath, Durham 
University, Manchester University és a Leiden University. A Magyar or szág Barátai Ala -
pít vány a Future Hungary Konferenciák partnere, több területen is együtt mûködik a szer -
vezettel. 
 
A MAGYARORSZÁG BARÁTAI ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK 

w  New York-i 1956-os magyar emlékmû (2016) 
w  Summer School on Stress:  

From Hans Selye’s original concept to recent advances – szabadegyetem  
(2017. 06. 26-30.) 

w  Kettôs kisebbségben – Erdélyi Lajos fotográfus kiállítása  
(2019. szeptember)

182



On 10 December 2020, the Foundation broadcasted the award ceremony of the Royal 
Acad e my of Stockholm live through the Hungarian Jewish Cultural Association, the 
Ist ván Örkény Bookstore and the Friends of Hungary Foundation.  
 
Louise Glück’s poems were read by actress Andrea Takáts as well as Luca Márkus and 
Szonja Rudolf, who freshly graduated from SZFE (University of Theatre and Film Arts). 
Mariann Háver-Varga talked with translators Anna Branczeiz and Katalin Szlukovényi 
about the poet’s works. 
 
FUTURE: HUNGARY CONFERENCES 2020, 2021 
The vision of the organizers of the ‘Future: Hungary’ program is to make Hungary an 
in ter na tion al model for turning 'brain drain into ‘'brain gain.’ Their mission is to create 
unique opportunities and solutions that combine the power of ideas with valuable talent 
and human capital. They build bridges between talented Hungarian students at top uni -
ver si ties and employers based in Hungary, for which the main platform is the annual 
conference organized in the spring.  
 
Conference attendees come from the top universities of the world such as: Cambridge 
University, Oxford University, University College London, Imperial College London, Uni -
ver si ty of St Andrews, University of Warwick, University of Bath, Durham University, 
Manchester University and Leiden University. The Friends of Hungary Foundation has 
been a partner of the ‘Future: Hun ga ry’ conferences and collaborated with the organi -
za tion in several fields. 
 
PROJECT SUPPORTED BY THE FIRENDS OF HUNAGRY FOUNDATION 

w  Hungarian 1956 memorial in New York (2016) 
w  Summer School on Stress:  

From Hans Selye’s original concept to recent advances—open university  
(26–30 June 2017) 

w  Kettôs kisebbségben (In double minority)—Photographer Lajos Erdélyi’s  
exhibition (September 2019)

The Visszidensek —11 December 2018 
In December 2018, two protagonists from each of the two “Remigrates” books pub -
lished by the Friends of Hungary Foundation, Keve Papp, Frido Diepeveen, Árpád Szôczi 
and baron Antal Lipthay told their life stories at the English-language presentation of 
the book. 
 
RÁKÓCZI ASSOCIATION 
The ‘I Dance Hungary’ folk music online platform, which introduces dances and songs 
from Szatmár, was realized in cooperation with the Rákóczi Association. Next to the in -
struc tion al videos recorded in the studio, children of Hungarian origin from around the 
world had the opportunity to try the ‘I Dance Hungary’ “method” at the summer Di as -
pora Camp of the association in real life: the young people participating in the folk-dance 
camp could learn dances from Szatmár from dance teachers Szilárd “Sziszi” Szabó, 
Rubinka Szabó and Miklós Végsô. 
 
COMMEMORATION OF THE 75th ANNIVERSARY OF BÉLA BARTÓK’S DEATH  
The 75th anniversary of Béla Bartók’s death was on 26 September 2020. This day was 
com mem o rat ed by the whole music and culture-loving world. Due to the pandemic, we 
chose a peculiar form of commemoration. The internationally-known Saint Ephraim 
Choir performed Bartók’s work, titled “Bartók Összes Férfikarra” at a concert without 
an audience in the Hungarian Unitarian Church of the Béla Bartók church community in 
Hôgyes Endre street in Budapest. Besides the performance of the Choir, Balázs Szokolay 
Dongó performed Bartók’s version of folk songs. Before the concert, actress Andrea 
Takáts read Gyula Illyés’ poem “Bartók.”  
 
As an introduction, a short excerpt of Bartók’s message before emigrating was also read, 
in which he stands up for those persecuted, rejecting exclusion and the fascist-friendly 
politics of the Horthy regime. Those in ter est ed could listen to the concert on the an ni -
ver sa ry of the composer’s death on 26th September, on the websites of MAZSIKE, Bálint 
Ház, the Hungarian Unitarian Church, the Friends of Hungary Foundation and the Cap -
i tal of Budapest. 
 
NOBEL PRIZE IN LITERATURE 2020: LOUISE GLÜCK 
The Nobel prize laureate in Literature of 2020 was Louise Glück, a poet living in the United 
States, who—on her maternal side—comes from a family of Jews who emigrated from 
Russia and whose grandparents—on her paternal side—were Hungarian Jewish em i -
grants. 
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A Magyarország Barátai Alapítvány 2016-ban alapította meg a Magyarország Barátja 
Díjat, amelyre a Magyarország Barátai Közösség tagjai terjeszthetnek fel jelölteket 
min den év végéig: bárkit a diaszpórában élô magyarok és magyar szervezetek közül, 
aki, vagy amely az elmúlt évben hozzájárult Magyarország pozitívabb nemzetközi meg -
í télé sé hez.  
 

A Díjat Madarassy István Kossuth-díjas ötvös-szobrászmûvész tervezte. A kék 
golyó (Lapis Lazuli – az ég köve) a kék bolygót, a távolból szemlélt Földet szimbolizál ja. 
Rajta az oxidált rézlemezbôl készített öt falevél az öt földrészen szétszóródott ma gya ro -
kat jelképezi. A Díjat elsô alkalommal 2017 májusában adta át a Magyarország Barátai 
Alapítvány Kuratóriuma.
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Amerikai Magyar Szövetség 
A patinás szervezet egyik fô célja, ahogy megfogalmazódik alapszabályukban is: „Magyar -
ország jó hírnevének és reputációjának megvédése a támadásokkal és rágalmazá sok -
kal szemben”.  
A Szövetség megszervezése óta rendszeresen hozzájárul Magyar ország pozitívabb 
nem zetközi megítéléséhez, levelek, kongresszusi felszólalások, nyilatkozatok, cikkek, 
meg em lé kezések for má já ban (1848-ról, Trianonról, 1956-ról), valamint kon fe ren ci á kon 
és más fórumokon történô nyilvános meg szó la lá sokkal.  
 
A Magyarország Barátja Díj 2018-as díjazottjai 
 
Heddadné Nagy Annamária,  
a 90 éves Párizsi Magyar Református Gyülekezet presbitere 
A 90 éves Párizsi Magyar Református Gyülekezet presbitere, és a magyar ajkú lelkészi 
szol gá lat szervezôje húsz éve. Amióta a párizsi magyar gyülekezetnek nincs állandó lel -
ké sze, az ô feladata a vendéglelkészek jövetelének szervezése. Az elmúlt 20 évben 11 
or szágból, több mint 200 magyar református lelkész szolgált a gyülekezetben. 
 
Radda Marika, a Club Pannonia elnöke 
Hosszú éveken át oktatta az Innsbrucki Népfôiskolán a magyar nyelvet. 2000-tôl fér jé -
vel, Radda Istvánnal együtt bekapcsolódott a tiroli magyar szervezetek életébe. 2011-tôl 
kezdve a nagy tradícióra visszatekintô bécsi Club Pannonia elnökeként azon dol go zott, 
hogy az osztrák-magyar kapcsolatok ápolása keretében (gazdasági, kul tu rá lis és tu risz -
ti kai téren) hatékonyan hozzájáruljon ahhoz, hogy a klub tagjai minél jobban meg ismer -
jék Magyarországot és objektív információkat kapjanak az ország aktuális fej lôdésérôl. 
 
Lauer Rice Andrea és Pigniczky Réka, Memory Project:  
a Hungarian Visual History Archive  
A Memória Projekt: Magyar Vizuális Emlékgyûjtemény kezdeményezés egy vizuális 
em lék gyûjtemény, archívum, amelynek célja, hogy interjúkat készítsenek a lakóhelyüket 
a II. világháború után elhagyni kényszerült amerikai magyarokkal, és azokkal a ma -
gya rokkal, akik részt vettek az 1956-os forradalomban, amelyet követôen az Egyesült 
Államokba emigráltak.  
https://memoryproject.online/
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A Magyarország Barátja Díj 2017-es díjazottjai 
  
Lipták Béla, az Amerikai Magyar Lobbi vezetôje 
Magyarországon született 1936-ban. Mint mûegyetemi hallgató az 1956-os forradalom 
ak tív résztvevôje volt. Menekülnie kellett, életútja az Egyesült Államokba vezetett. Dip -
lo mát szerzett, és mint mérnök professzor tanított. Több száz könyve és publikációja 
szé les körû elismerésre talált. Számos díj, elismerés és kitüntetés ünnepeltje. 2003-ban 
a Magyar Lobbi alapítója, szervezôje. A Díjat a nevében testvére, Lipták András vette át. 
 
Reinhard Olt, újságíró 
Évtizedeken át Európa egyik legjelentôsebb újságjának, a Frankfurter Allgemeine Zei -
tung nak a hasábjain megjelenô cikkeivel szolgálta a magyarság érdekeit.  
Miután 1993-ban a csíksomlyói búcsún találkozott a moldvai csángókkal, három foly -
ta tó la gos új ság cikkben hívta fel a figyelmet a „Csángó kérdésre”. Kötetre tehetô azon 
új ság cikkek száma, amelyek Dr. Dr. h.c. Reinhard Olt tollából jelentek meg, hiteles for -
rás ként ismertetve a Magyarországgal kapcsolatos híreket.
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A Magyarország Barátja Díj 2020-as díjazottjai 
 
Czaun Miklós, az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub elnöke 
Kutató vegyész, tudományos fômunkatárs. Kimagasló szakmai és közösségi te vé keny -
sé gével aktívan hozzájárul a magyar tudomány és Magyarország jó hírnevének fenn tar -
tá sá hoz. Meghatározó szerepet vállal az USA Nyugati partján élô magyarság kul tu rá lis 
és tudományos életének megszervezésében és nemzeti összetartozásunk erô sí té sé -
ben. A magyar-amerikai egyetemi kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett 
lelkiismeretes munkájával öregbíti a magyar felsôoktatás jó hírét és ráirányítja a fi gyel -
met a Magyarországgal történô együttmûködésben rejlô lehetôségekre. Példát mutat, 
és a környezetében lévôket is arra bíztatja, hogy mindig álljanak ki Magyarország ér de -
kei mellett és vigyék jó hírét szerte a világba. 
 
Friedrich Ireghy Annamária, a Hamburgi Magyarok Egyesületének elnöke 
25 éve végez társadalmi munkát több németországi magyar szervezetben. A Német or -
szá gi Magyar Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja és az Oktatásügyi munka cso -
port tagja. A Hamburgi Magyarok Egyesületének 9 éve elnöke, a Német-Magyar Tár sa ság 
Berlin-Bonn alelnöke.  
Szervezômunkájával valósulhatott meg számos rendez vény, is ko la ü gyi konferencia, 
né met-magyar delegációk magyarországi útja. A Hamburgi Ma gya rok Egyesülete ke -
re té ben harmadik éve mûködô hétvégi magyar iskola létrehozásában is komoly szere-
pet vállalt. 
 
Andreas Unterberger, újságíró 
Ausztria egyik legnevesebb publicistája, két jelentôs osztrák napilap fôszerkesztôje volt, 
jelenleg az „Andreas Unterbergers Tagebuch” (Andreas Unterberger naplója) címû blog -
ját vezeti, amely az egyik leglátogatottabb politikai blog Ausztriában; 4,5 millió meg te -
kin téssel és 492 ezer egyedi látogatóval.  
Érdeklôdése Magyarország iránt szerteágazó – a migrációs politikától kezdve a csa lád -
po li tikán át az európai kérdéskörökig alapos tudással rendelkezik hazánkról, ezekben 
a témákban számos értékes publikációja jelent meg. 
https://www.andreas-unterberger.at/ 
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A Magyarország Barátja Díj 2019-es díjazottjai 
 
Bede-Fazekas Zsolt, a Torontói Független Magyar Rádió fôszerkesztôje 
1996-ban „Paraméter Gondolat Ambulancia” néven értelmiségi klubot alapított, ahol 
kö zel 400 programot tartott, magyarországi és kanadai magyar mûvészek, történészek, 
po li ti ku sok stb. szereplésével. 2000-tôl heti kétórás, nagyon népszerû mûsort sugároz 
a CIAO Multicultural Rádió hullámhosszán Független Magyar Rádió néven, amely je len -
leg az egyetlen magyar nyelvû rádió Kanadában ilyen hosszú tartalommal. 2005-tôl hat 
éven át a Torontói Magyar Kultúrközpont Kultúrigazgatója. Több mint 200 programot 
szer ve zett, klasszikus zenei és könnyûzenei jelleggel is. 2009 óta a torontói Pannónia 
Köny ves bolt tulajdonosa. Ez az egyetlen klasszikus értelemben vett magyar könyvesbolt 
a diaszpórában. 2014-ben a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) Kul túr -
igazgatója. 
 
Christopher Ball, Magyarország Connecticut állambeli tiszteletbeli konzulja  
és a Quinnipiac Egyetem Széchenyi Elnöke 
A Quinnipiac Egyetem Széchenyi Elnökeként több, mint négymillió dollárt gyûjtött össze 
az egyetemhez tartozó Central Europe Institute finanszírozására. Az Intézet kü lön bö zô 
programjainak köszönhetôen a magyar-amerikai cserekapcsolatok di na mi ku san fejlôd-
tek az elmúlt tíz évben.  
Az általa indított Hungarian-American Business Leaders Schol ar ship máig az egyetlen 
Ame ri ká ban mûködô, magyar diákok számára teljes ösz tön dí jat adó MBA+ szakmai gya -
kor lat program. A ’90-es években a Magyar Atlanti Tanácsnál ta nács adóként, az ELTE 
Amerikanisztika tanszékén pedig óraadóként dolgozott Budapesten. 
 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
A kommunizmus alatt betiltott Magyar Cserkészszövetség 1945-ben Nyugat-Európa 
menekülttáboraiban éledt újjá, és – 1989 után Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
néven – azóta is a világban élô magyarok tízezreinek nemzeti nevelésével járult hozzá 
a magyar világnemzet egyben tartásához.  
Csapatai vannak Angliában, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Svájc ban, 
Svédországban, Venezuelában, Brazíliában, Argentínában, Ausztráliában, az Egyesült Ál -
la mok ban és Kanadában. Szórványcserkészek úgyszólván a világ minden országában 
találhatók. A nyugati világ magyar iskoláinak a felét ôk tartják fenn. Tánc- és regôscso -
port ja ik elsôként alakultak a nyugati világban és sok civil tánccsoport magját is al kot -
ták a vezetôik.
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A bécsi „Europa”-Club, az ’56-os menekültek által alapított  
bécsi magyarok kultúrközpontja  
A Bécs melletti székhellyel rendelkezô Európa Klub a bécsi magyarok kulturális köz pont -
ja, amelyet 1964-ben az 1956-os forradalom után Bécsbe települt nagyszámú magyar 
menekült alapított. A forradalomban sokat vesztett fiatal magyar menekültek, egy ha -
son ló gondolkodású emberekbôl álló közösséget szerettek volna létrehozni Ausztriá-
ban, hogy leküzdjék a nyelvi akadályokat, amely az ausztriai honosításuk feltétele volt. 
Eredetileg a klub a fiatalok találkozóhelyeként szolgált, ahol 1964-ben 26, húszas éve i -
ben járó fiatal magyar aláírta tagságát.  
Már 1967-ben a hangsúly áttevôdött a szórako zó helyrôl a magyar kultúra védelmének 
szük ségességét hangsúlyozó helyre. 1967-ben a klub megalapította a német magyar nyel -
vû „Integracio” nevû újságot. Ugyanannak az évnek a decemberében átnevezték a klubot 
„Europa”-Club-ra, épp 10 évvel korábban, mint ahogy rendszeresen elkezdtek publi kál -
ni. Egy ideig úgy tûnt, hogy a klub támogatás híján fel fog bomlani, azonban váratlanul 
más csoportok és klubok is felfigyeltek rá, így újraéledt és lefektette tevékenységének 
szel le mi alapjait. A közösség 1972-ben kialakított eszmeisége alapján, az ’56-osok’ kul -
tu rális csoportjaként tekintenek magukra. Ma az „Europa”-Club fontos szerepet játszik 
Bécs ben a magyar kultúra és identitás megôrzésében, az ausztriai magyar diaszpóra kö -
zös ségi és kulturális eseményeinek megszervezésével. 
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Magyarország Barátja Díj 2021-es díjazottjai 
 
Gáal-Schott Anikó, „a híd Magyarország és a Washington-régió közössége közt” 
Gáal-Schott Anikó 1956-ban 12 évesen kényszerült elhagyni Magyarországot. Csa lád -
já val tette meg a nehéz utat a határon át Ausztriába. Késôbb Kanadába költözött, ahol bio -
kémikusként szerzett diplomát a Concordia Egyetemen, majd fogorvosnak tanult a McGill 
Egyetemen. 
Végül megalapította az A. Gaal & Associates tervezô és tanácsadó céget Washing ton ban, 
és 2003-2006 között még George W. Bush elnök kulturális javakkal foglalkozó tanács -
adó testületének is tagja volt. 
 

Számos jótékonysági szervezetben tevékenykedik, ezekbôl sok kapcsolódik ma -
gyar ügyek hez. Évtizedek óta támogatja Magyarországot és a magyar érdekeket az Egye -
sült Álla mokban, valamint nemzetközi fórumokon. Jelöléséhez nagymértékben hozzájárult 
köz re mû ködése az Amerikai-Magyar Szövetség „A Trianoni diktátum, Egy magyar tra gé -
dia” emlék szimpózium létrehozásában. Neki köszönhetôen összesen harmincezer USA-
dollárt gyûjtöttek a szimpózium alatt. A szimpóziumot jelentôs magyar kap cso la tai révén 
széles nemzetközi közönséggel tudta megismertetni. Washingtonban, mint „Magyar -
or szág és a Washington-régió hídjaként” is emlegetik. 
 
Haynalné Kesserû Zsuzsánna, újságíró, aki Magyarországért dolgozik Argentínában 
Haynalné Kesserû Zsuzsánna a magyar média és kultúra megtartásáért felelôs Ar gen tí -
ná ban. Újságíró, publicista, könyvtáros; egy személyben szerkesztôje és kiadója a ha -
von ta megjelenô argentin-magyar újságnak, amely két-háromezer Argentínában élô 
ma gyart ér el. Az újságot 2005 óta vezeti és látja el spanyolul és magyarul írt cikkeivel. 
Az újság megalapítása kiemelkedôen fontos volt, mivel az 1929 óta létezô utolsó ma gyar 
médium Argentínában, egy évvel korábban szûnt meg.  
 

Ô a felelôs továbbá a Hungária Könyvbarátok Köre, Kölcsönkönyv- és Levéltár 
meg a la pí tásáért és vezetéséért, amely 1976 óta az egyetlen ilyen jellegû magyar könyv -
tár Dél-Amerikában. Magyar-argentin társai szerint kimagaslóan hasznos szolgálatot vé -
gez a diaszpóra kö zös ségéért, a magyar identitás és a magyar nyelv védelméért kül föl dön. 
Haynalné Kesserû Zsuzsánna nem csak sok magyar közösség kulcsszereplôjétôl kapott 
támogatást, hanem a Latin-Ame ri kai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége is el is -
mer te a teljes diaszpóra érdekében végzett munkáját. 
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Awardees of the Friend of Hungary Award 2018 
 
Annamária Heddadné Nagy, Presbyter  
of the 90-year-old Hungarian Reformed Congregation in Paris 
Presbyter of the 90-year-old Hungarian Reformed Congregation in Paris, she is or ga -
niz er of the Hungarian-speaking pastoral service for 20 years. Since the Hungarian Con -
gre ga tion in Paris does not have a permanent pastor, it has been her job to organize 
guest pastors. Over the past 20 years, more than 200 Hungarian Reformed pastors from 
11 countries have served in the Congregation. 
 
Marika Radda, President of Club Pannonia 
Worked as a Hungarian teacher at the adult education centre in Innsbruck for many 
years. In 2010, she and her husband István Radda joined Hungarian organizations in 
Tyrol. Since 2011, as President of Club Pannonia in Vienna, which has a long history, 
and by maintaining Austro-Hungarian relationships (economic, cultural and touristic), 
she worked on effectively contributing so that her members could get to know Hungary 
better and receive objective information on the country’s current development. 
 
Andrea Lauer Rice and Réka Pigniczky, the Memory Project:  
a Hungarian Visual History Archive 
The Memory Project initiative is a visual history archive, with the aim of holding in ter -
views with American Hungarians forced to leave their homes after World War II, and 
with Hungarians who participated in the 1956 uprising, after which they emigrated to 
the United States. https://memoryproject.online/ 
 
Awardees of the Friend of Hungary Award 2019 
 
Zsolt Bede-Fazekas, Chief Editor of the Independent Hungarian Radio Toronto 
In 1996, he founded an intellectual club called Parameter Thought Ambulance, where he 
held almost 400 programs with the participation of Hungarian and Canadian Hungarian 
artists, historians, politicians etc. Since 2000, he has been broadcasting a two-hour long, 
very popular program on the wavelength of the CIAO Multicultural Radio called In de pen -
dent Hungarian Radio, which currently is the only Hungarian language radio in Canada 
with such a long program. From 2005, he was the Cultural Director of the Hungarian 
Cul tur al Centre in Toronto for six years. He organized over 200 programs playing clas -
si cal music as well as pop. 
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FRIENDS OF HUNGARY AWARD 

 
In 2016, the Friends of Hungary Foundation established the Friend of Hungary Award, 
for which the members of the Friends of Hungary Community can nominate someone 
until the end of every year: any Hungarian or member of a Hungarian organization in 
the diaspora that contributed to a more positive international opinion on Hungary.  
The award was designed by István Madarassy, Kossuth-Prize winner, gold smith-sculp -
tor. The blue sphere (Lapis Lazuli –stone of the gods) symbolizes the blue planet, the 
earth seen from far away. The five leaves made of oxidized copper represent Hun gar -
i ans scattered on the five continents. The Board of Trustees of the Friends of Hungary 
Foundation awarded the Prize for the first time in May 2017. 
 
Awardees of the Friend of Hungary Award 2017 
 
Béla Lipták, Leader of the American Hungarian Lobby 
He was born in 1936 in Hungary. Actively participated in the 1956 uprising as a student 
of the Budapest University of Technology and Economics. He had to flee and his path 
led him to the United States. He obtained a diploma and taught as a professor of engi-
neering. His several hundred books and publications were widely acknowledged. He re -
ceived numerous awards and honors. Founder and organizer of the Hungarian Lobby 
in 2003. His brother András Lipták accepted the award on his behalf. 
 
Reinhard Olt, Journalist 
Served Hungary’s interests for decades with articles in one of the most significant Eu -
ropean newspapers, the Frankfurter Allgemeine Zeitung. After meeting the Csángos in 
Moldova on the Csíksomlyó Pilgrimage, he brought attention to the “Csángó question” 
with three consecutive newspaper articles. Dr. Dr. h.c. Reinhard Olt’s articles could fill 
several books introducing news regarding Hungary as a trustworthy source. 
 
American Hungarian Federation 
One of the main goals of the organization’s charter: “The protection of Hungary’s good 
reputation from attacks and defamation”. Since its inception, it has been contributing 
on a regular basis to a more positive international opinion of Hungary through its letters, 
speeches in Congress, statements, articles, commemorations (of 1848, Trianon, 1956), 
and conferences as well as through public speeches on forums.
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With his earnest work in maintaining and developing Hungarian-American universal 
relations, he enhances the reputation of Hungarian university education and puts the 
opportunities found in cooperation with Hungary into focus. He serves as an example 
to others and encourages those in his surroundings to always stand up for Hungary’s 
best interest and spread its good reputation throughout the country. 
 
Annamária Friedrich Ireghy, Head of the Association of Hungarians in Hamburg 
For 25 years she has been doing voluntary work for several Hungarian organizations in 
Germany. She is a Member of the Board of the Association of Hungarian Organizations 
in Germany and a member of the Educational work group. She has been the Head of 
the Association of Hungarians in Hamburg for nine years and is Vice-President of the 
German-Hungarian Society Berlin-Bonn.  
Due to her organizational work, various events, educational conferences and the trip 
to Hungary of the German-Hungarian delegation was made possible. She also played 
an important role in establishing the Hungarian weekend school that has been working 
for the past three years within the framework of the Association of Hungarians in 
Hamburg. 
 
Andreas Unterberger, Journalist 
One of Austria’s most renowned publicists, former Editor-in-Chief of two important Aus -
tri an daily papers, currently publishing a blog called “Diary of Andreas Unterberger”, 
which is one of the most-viewed political blogs in Austria with 4.5 million views and 
492,000 single clicks.  
His interest in Hungary is diverse—beginning with migration politics, to family politics, 
to European questions—he has extensive knowledge about our country and has pub-
lished several valuable publications on these topics.  
https://www.andreas-unterberger.at/
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He is the owner of the Pannonia book store in Toronto since 2009. This is the only Hun -
gar ian book store in the diaspora in a classic sense. Cultural Director of National Al li -
ance of Hungarians in Canada (KMOSZ) in 2014. 
 
Christopher Ball, Honorary Consul of Hungary in Connecticut  
and Széchenyi Chair of Quinnipiac University 
As the Széchenyi Chair of Quinnipiac University he raised more than 4 million dollars 
for the financing of the university’s Central European Institute. Thanks to the different 
programs at the institute, Hungarian-American exchange relations underwent dynamic 
developments in the past ten years. The Hungarian-American Business Leaders Schol-
arship, which he founded, is the only American-based MBA+ internship program that 
grants Hungarian students a full scholarship. In the ‘90s, he worked as an Advisor to 
the Hungarian Atlantic Council and gave lessons at the department for American Stud -
ies at the ELTE University in Budapest. 
 
Hungarian Scout Association in Exteris 
The Hungarian Scouts Association that was prohibited during communism came back 
to life in Western-European reception camps in 1945 and—under the name of Hungarian 
Scout Association in Exteris after 1989—contributed to keeping Hungarians in the world 
unified by teaching national values to hundreds of thousands of Hungarians in the world. 
The Association has groups in England, Germany, Austria, France, Switzerland, Sweden, 
Venezuela, Brazil, Argentina, Australia, the United States and Canada.  
Scouts in the diaspora can be basically found in every country of the world. They spon -
sor half of the Hungarian schools in the Western world. Their (dance) groups were the 
first to be established in the Western world and their leaders have been the core of many 
civic dance groups. 
 
Awardees of the Friend of Hungary Award 2020 
 
Miklós Czaun, Head of the US West Coast Club of Hungarian Scientists 
Research chemist, senior research fellow. Actively contributes to maintaining the good 
reputation of Hungarian Science and Hungary itself by his outstanding professional and 
community work. He plays a pivotal role in strengthening national cohesion and in the 
organization of the cultural and scientific life of Hungarians living on the West Coast 
of the USA. 
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She is considered among her Hungarian Argentinean peers to play a fundamental and 
over whelm ing ly beneficial role in the diaspora thanks to her service to the community 
and her protection of Hungarian identity and language abroad. 
Haynalné Kesserû has received support not just from the many key individuals in the 
Hungarian community but also from the Association of Latin American–Hungarian Na -
tion al Organizations (LAMOSZSZ), recognizing her work for the entire diaspora. 
 
The “Europa”–Club, a cultural center for Viennese Hungarians  
Founded by ‘56 Refugees 
Based out of Vienna, Austria, the Europa-Club is a cultural centre for Viennese Hun gar -
i ans, founded in 1964 by Vienna’s large Hungarian refugee population who settled there 
after the 1956 revolution. 
Young Hungarian refugees in Austria had lost much after the revolution and were looking 
for a community of similar people to overcome the linguistic barrier that involved their 
naturalization into Austria. Originally, the club had primarily served as a gathering place 
for young people, with 26 young Hungarians in their 20s signing their membership 
in 1964. It would only be until 1967 when the focus would shift from a place to have 
fun to a place emphasizing the need to protect Hungarian culture. In 1967, the club cre -
at ed “Integratio,” a newspaper presented in both German and Hungarian. It was soon 
re named “Europa”–Club in December of that same year, 10 years before it began pub-
lishing regularly. 
For a period, it seemed like the club would fall apart due to a lack of support, but fol low -
ing a sudden attention from other groups and clubs, it was revitalized and set out the 
intellectual foundations of its operation. It was in 1972 that the community developed 
the mentality of viewing itself as a cultural group of ‘56ers’. Today the “Europa”-Club is 
a key contributor to the protection of Hungarian culture and identity in Vienna, or ga -
niz ing social and cultural events for Hungary’s Austrian diaspora.

Awardees of the Friends of Hungary Award in 2021 
 
Anikó Gáal-Schott, “the bridge to the Washington area community for Hungary” 
Anikó Gáal Schott was forced to flee Hungary in 1956, at the age of 12. She went with 
her family, making the difficult trip across the border into Austria, then moving to Can -
a da, where she would eventually complete a Bachelor of Science in biochemistry at Con -
cor dia University before studying dentistry at McGill University. 
Gáal Schott eventually founded A. Gaal & Associates, a Washington, DC based design 
and consulting firm, and even served on President George W. Bush’s Cultural Property 
Ad vi so ry Committee from 2003 to 2006.  
She has been active in numerous charities, many of them involving Hungarian causes. 
For decades she has supported Hungary and Hungarian interests in the United States 
and other international forums.  
 
A significant contributor to Gáal Schott’s nomination was her involvement in the cre-
ation of the American Hungarian Federation’s Commemorative Symposium, “The Trea -
ty of Trianon, A Hungarian Tragedy”.  
A total of 30 thousand US dollars was raised thanks to Gáal Schott’s efforts in ex e cut -
ing the symposium. She was able to expose the sym po sium to a global audience due to 
her wide circle of Hungarian connections, especially in DC, where she has been described 
as “the bridge to the Washington area community for Hungary”. 
 
Zsuzsánna Haynalné Kesserû, journalist  
devoted to the Hungarian affaires in Argentina 
Zsuzsánna Haynalné Kesserû is responsible for the protection of the Hungarian media 
and culture in Argentina.  
Journalist, publicist, librarian; in one person she is the editor and publisher of the month -
ly Argentine-Hungarian Gazette, which reaches 2–3000 Hun gar i ans living in Argentina. 
She has been leading the newspaper since 2005 and publishing articles in Spanish and 
Hungarian. The founding of the newspaper was especially important, as the last Hun -
gar i an media outlet in Argentina, which had been operating since 1929, was dis con tin -
ued one year prior.  
 
She is also responsible for the establishment and operation of the Hun gária Circle of 
Book Friends, Book Lending and Archives the only Hungarian library of its kind in South 
America, since 1976.

200

v





A Hungary Today fokozottan odafigyel a visegrádi régióra, illetve tágabb kö zös sé günk -
re, az Európai Unióra. Amellett, hogy beszámol a legfrissebb hírekrôl, rendszeresen je -
lent kezik hosszabb összefoglalókkal, részletes és objektív elemzésekkel is. Az oldalon 
a tény és vélemény – a mai sajtóban egyre inkább egyedülálló módon –, egyértelmûen 
kü lön van választva: utóbbi a blog- és interjúrovatban jelenik meg. 
A megújult és dinamikusan növekvô Hungary Today már havonta 180-200 ezer egyedi 
lá to ga tót regisztrál a világ több mint 200 országából, a gyors információszerzést pedig 
sa ját mobiltelefonos alkalmazással is segíti. A hírportál a Magyarországról tu dó sí tó la -
pok között régóta ôrzi piacvezetô pozícióját: követôinek száma a közösségi mé di á ban 
már meghaladta a 120 ezret. 
 
Elérhetôségek:  
https://hungarytoday.hu/ ; facebook.com/HungaryToday;  
instagram.com/hungarytoday_ungarnheute; twitter.com/HungaryToday 
fôszerkesztô: Halász-Szabó Miklós 
email: hszm@hungarytoday.hu, editor@hungarytoday.hu 
 

 
 

ONLINE NEWS PORTAL 
 
Hungary Today is the English language news source established by the Friends of Hun -
ga ry Foundation. It has been reporting the most important Hungarian news on a daily 
ba sis for years for all of those who are interested in the events in Hungary as well as in 
Hungarian communities in the Carpathian Basin and worldwide, and who would also 
like to understand the background of these events. It offers a wide range of credible and 
interesting information about national and international politics, Hungarian society, eco -
nom ics, culture and sports, as well as light-hearted topics. Being Hungarian is im por -
tant to the portal, so they want others to be aware of Hungarian values and to receive 
in for ma tion on Hungarians’ successes at home and abroad.  
 
In order to promote understanding of Hungarian culture, articles are regularly published 
on history and cultural history, commemoration of national holidays and important an -
niver saries. Hungary Today also pays special attention to events occurring in the Vi seg -
rad Group area and in the broader community of the European Union. 
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ONLINE HÍRPORTÁL 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány által létrehozott angol nyelvû Hungary Today évek 
óta ad hírt a magyarságot érintô legfontosabb eseményekrôl naprakészen mindazoknak, 
akiket érdekel, mi történik Magyarországon, illetve a Kárpát-medence és a világ magyar 
közösségeivel, és meg akarja érteni a történések okait is.  
 

Széles körû, hiteles és ér de kes tájékoztatást nyújt, legyen szó bel- vagy kül po -
li ti káról, a magyar társadalomról, gaz da ság ról, kultúráról és sportról, miközben könnye -
debb témákról is ír. A portál számára fontos a magyarság. Célja, hogy mások is lássák 
a magyarok értékeit, értesüljenek a hazai és külhoni magyar sikerekrôl.  
A tájékozódást és megértést segítendô rendszeresen jelennek meg történelmi és kul-
túrtörténeti cikkek, méltó módon emlékezik meg az ünnepekrôl és jeles évfordulókról. 
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HUNGARY NOW SAFEST PLACE  
IN EUROPE FOR JEWS—RABBI KÖVES  
AT THE HUNGARY AT FIRST ‘SITE’  
CONFERENCE 
 
Hungary is probably the safest place for Jews in Europe at the moment, said Chief 
Rabbi of the Unified Hungarian Jewish Congregation (EMIH) Slomó Köves at the in -
ter na tion al “Hungary at First ‘Site’” press conference organized by the Friends of Hun -
ga ry Foundation, Hungary Today’s publisher, held online in 2020 due to the pan dem ic. 
Although a part of the society has anti-semitic feelings, there are no phys i cal atroc i -
ties unlike in some Western European countries. 
 
In his presentation, Rabbi Köves referred to the establishment of their foundation called 
Foundation for Action and Defense (TVA). The inspiration for its founding came from the 
emergence of the extreme right, the growing popularity of Jobbik, certain politi cians’ 
con tro ver sial statements around the middle of the last decade, and from the very thought 
that Jewish communities are responsible for themselves. 
 
      The organization’s activities are centered around three pillars, the first  

providing legal protection and aid for victims, or in connection with  
Holocaust denial cases, or making documents to help change in legislation.  
Research and monitoring comes next, something that they lately  
extended to eight more countries.  

      The third being education (programs, textbooks, courses), which Köves  
deems the most important. 

 
Concerning Hungarian anti-semitic tendencies, Hungary definitely counts as safe in in -
ternational comparison, Köves says. In 2019, for example, TVA listed only 35 cases of 
anti-semitic incidents in Hungary, meaning 3.5 cases per million inhabitants. This figure 
is considerably better than similar data of Western countries (the Netherlands, France, 
US, or Great Britain). What is more, neighboring Austria also recorded more cases over 
previous years.
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Besides keeping readers informed, it also provides long, detailed and objective an a -
lyt i cal articles on a regular basis. The website separates opinions from facts—ever rarer 
in today’s media: the former appears in the blog and interview section. 
 
The renewed and dynamically growing Hungary Today portal records 180–200,000 read -
ers from more than 200 countries per month and its own mobile app makes it even eas -
i er to stay up-to-speed. The news portal has a long-standing reputation as the leader 
among news sources informing the world about Hungary, and the number of social 
media followers surpasses 120,000. 
 
Contacts: 
https://hungarytoday.hu/ ; facebook.com/HungaryToday;  
instagram.com/hungarytoday_ungarnheute; twitter.com/HungaryToday 
Editor-in-Chief: Miklós Halász-Szabó  
email: hszm@hungarytoday.hu, editor@hungarytoday.hu 
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In response to a question about whether the Orbán government’s anti-Soros campaign 
had negative effects on the country’s anti-semitism and the Jewish community, Köves, 
besides admitting that he hasn’t found the campaign “elegant,” once again referred to 
their polls. According to their “pretty shocking findings”, despite the political overtones, 
respondents tended not to connect Soros to the Jewry and apparently the campaigns 
did not have any considerable effect on anti-semitism. 
He thinks, on the other hand, that the only way that could accelerate and have an effect 
would be if we started to say that the anti-Soros campaign is actually anti-semitic, as 
those people who started to hate Soros because of the campaign would now connect 
the two, strengthening their hate to the Jews. The overall number of anti-semitic in ci -
dents didn’t go up either with the appearance of the campaign and billboards, he claimed. 
In regard to the House of Fates memorial project that drew waves in domestic politics 
as well, Köves says that they are working hard on it, but such large-scale projects def -
i nite ly need time.
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Still, anti-semitic feelings are definitely present in Hungarian society. While in year-
to-year comparison, the ratio of moderately anti-semites vary between 10–18%, the 
proportion of those with strong anti-semitic attitudes range between 18–27%. Around 
two-thirds of Hungarian society has no anti-semitic feelings at all. However, it’s wor -
ri some, the rabbi pointed out, that moderate anti-semites are shifting towards the ex -
treme, something that Köves attributes to the emergence of the Jobbik party, which 
made far-right feelings more acceptable. 

 

Hungary is not an anti-semitic country  
and is probably the safest place at the 
moment in Europe to be Jewish”  
 
Köves’ claims, in response to a question about regular Western reports on Hungarian 
anti-semitism. He notes that while in many parts of the world Jewish people often need 
a survival strategy when going out on the streets, this is not the case in Hungary. On the 
other hand, Hungary is still a country where a large part of the population does believe 
in the antisemitic ideology, something however, which is not specific to Hungarians, 
he argues. 
 
Nevertheless, besides the aid of the Hungarian and Israeli governments, and being in 
close cooperation with the Hungarian police, both major Jewish communities have their 
own guarding system, including their own security staff, camera surveillance systems, 
and emergency rooms to be prepared for anything that can happen, Köves revealed. 
 
In reference to [formerly far-right, now right-wing opposition party] Jobbik, Köves ad -
mits that Jobbik moved towards the center from 2016 and now declares itself a peo ple’s 
party, but he believes Jobbik still lacks explanatory statements about their reasons and 
distancing statements about earlier “unacceptable” statements and stances, lacking vis -
i ble efforts to change from the grassroots.  
In addition, he points to their polls in which they showed that while the ratio of anti-
semitic-leaning voters of the other parties range between 15–40%, in the case of Job-
bik, it fluctuated around 60–70%, something that hasn’t changed in the last five years.
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Slomó Köves, Chief Rabbi of the Unified Hungarian Jewish Congregation (EMIH) 



Is there a specific reason why there is no crown in history besides  
the Holy Crown that any nation would have honored as a holy object? 
In fact, this is not the only crown that was deemed holy. What is rather surprising is 
that all this has remained a part of Hungarian culture for such a long time. 
 

Over time, the Holy Crown became an  
increasingly important national symbol, 
which is clearly due to the rather ‘romantic’ 
course of Hungarian history.” 
 
In addition, the Crown is also special in terms of its legal history, as it embodies the Hun -
gar i an nation as a whole, and all the territories inhabited by Hungarians in a legal sense. 
You cannot really see such a thing in other countries. 
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The project was announced in 2013 to be prepared for the 70th anniversary of the Hun -
gar i an Holocaust. After it came to a halt due to disagreements between historian Mária 
Schmidt, who was responsible for the concept, and the Jewish communities in 2017, 
the Unified Hungarian Jewish Congregation was asked to take the lead on the project in 
2018. They are now working with well-known design firms and the most famous his to -
ri ans of the Holocaust, Köves explained, showcasing the yet-to-be-published plan lying 
on his table, predicting the potential opening on or before the 80th anniversary (2024). 
 

 
 

THE RETURN OF THE HOLY  
CROWN FROM THE US TO  
HUNGARY—INTERVIEW WITH  
HISTORIAN TIBOR GLANT 
(Péter Cseresnyés) 
 
The Holy Crown is perhaps the most important national symbol of Hungary, the to -
ken of Hungarian statehood, which has accompanied the country’s history, forming 
a defin ing part of it to this very day. Despite its immense importance, the Crown of 
Saint Stephen was stolen, hidden, lost, recovered throughout its existence, even hav -
ing been taken abroad a total of eleven times.  
 
The last time the symbol of Hun gar i an statehood returned home from the United 
States was forty-three years ago on 6 January 1978. On the illustrious an ni ver sa ry 
of its return, we asked histo ri an Tibor Glant about the thrilling 20th-century ad ven -
tures of the Holy Crown. Glant has spent decades researching the subject, even hav -
ing written a book about it. 
 
What is the most interesting historical question surrounding  
the Holy Crown that people don’t know? 
Probably the uncertainties around the origin of the Holy Crown, since we don’t even know 
exactly when and where it was created.  
Experts come up with sharply contradictory the o ries, and the details of the Crown’s cre -
a tion could easily remain a mystery forever.
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The Holy Crown (photo: Tibor Illyés MTI)



He ordered the Crown Guard (or members of the unit that he trust ed) to carry the re-
galia with him everywhere as he was traveling to the western border of Hungary. 
 
How did this priceless treasure finally end up in a gas barrel  
in April 1945? 
The Holy Crown left the border of Hungary on 27 March 1945. According to official U.S. 
reports, on 26 April 1945, the Crown Guard placed the Crown, the orb, and the sceptre 
in a gas barrel, and then locked the chest which now only contained the sword. It’s hard 
to tell why they did it.  
 
They may have acted on the orders of Szálasi, who perhaps hoped that the Germans 
would still be able to win the war, and if so, the regalia could be easily reclaimed — and 
if not, the Americans could be framed for the disappearance of the Holy Crown.
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This approach gained significant momentum after Trianon, when the Holy Crown sym -
bol ized all the lands inhabited by Hungarians, including those that were given to the suc -
ces sor states. It is for this reason that during his regency, Horthy elevated it to a kind of 
political ideology, which in my opinion was a logical move in the given situation: Hun -
gar i ans at the time needed a com mon national narrative. 
 
The adventurous 20 th-century journey of the Holy Crown began with its burial  
by the crown guards in 1944 right after the takeover of the Hungarian Nazi  
‘Arrow Cross party’. Were such chaotic conditions prevailing that this was the 
only way to guarantee that the Crown would not fall into the wrong hands,  
or was there another reason for their decision? 
At the end of 1944, the country was being bombed by the Allied forces, but the crown 
guardsmen buried the Crown to hide it from the leader of the Arrow Cross Party, Ferenc 
Szálasi. In late October, they decided to wrap up and bury the relic in a military food con -
tain er in the coal cellar of their barracks. Soon after he came to power, however, Szá -
la si announced that he wanted to take his oath to the Holy Crown, so the coronation 
regalia had to be smuggled back. 
 
Why was it so important for Szálasi to take an oath on the Holy Crown? 
Probably because he was socialised during the time of the Trianon shock, when the Holy 
Crown was a particularly important national symbol. 
 

Szálasi believed that if he took the oath  
of office on the Crown, he would be the  
legitimate ruler of Hungary.” 
 
In fact, between the two world wars, there was a consensus on only two things: the need 
for revision—although opinions on its extent were divided; and the view that the Holy 
Crown symbolizes the whole of the Hungarian nation. 
 
Why did Szálasi decide to put the Holy Crown back in the Crown Chest  
after his oath? 
Szálasi’s whole identity revolved around the idea that whoever has the Crown is to be -
come the official ruler of the country, and the coronation regalia were traditionally kept 
in the Crown chest. 
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Historian Tibor Glant, author of the book ‘The American Adventure  
and Return of the Holy Crown of Hungary’



 

Rorimer immediately recognized the  
invaluable treasures they were dealing 
with, so the Holy Crown fell into  
watchful hands from the very beginning.” 

Actually, right after the declaration of war (because of the attack on Pearl Harbor), Amer -
ican museum experts started lobbying for the protection of the material cultural heritage 
of Europe, because they believed if it was destroyed in the war, the whole of European 
culture would be destroyed. The entire Monuments Men project was created on their 
initiative.
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Why was the Holy Crown in Germany for years? 
Because fleeing from the Soviets, Szálasi and his men did not dare to risk that such valu -
able national symbols would fall into Russian hands. 
 

Of course, this was not a groundless  
fear on their part, especially considering 
the case of the Sárospatak library, where 
Soviet soldiers ‘borrowed’ numerous 
books, some of which they have failed  
to bring back to Hungary ever since.” 
 
Szálasi and the Crown Guard unit were finally arrested on 7 May on German soil near 
Mattsee by U.S. military forces. The Crown Guardsmen were taken to an interrogation 
center near Augsburg, where they finally revealed where the missing coronation regalia 
were buried.  
 
The crown chest and mantle were transported to Heidelberg via Seckenheim on 31 July 
1945. A few days later, then were placed in the vault of the German National Bank in 
Frankfurt. 
 
When the Holy Crown fell into American hands, did they immediately  
realize what an important treasure it was? 
Just a few months after the buried Holy Crown was unearthed, the coronation regalia 
were transferred from the vault of the German National Bank to an MFAA art collection 
center. So the U.S. Army protected them until 12 May 1949, first in Wiesbaden, then in 
Munich. 
 
The Monuments, Fine Arts, and Archives program (MFAA), or better known as the Mon -
u ments Men, was the subject of a film a few years ago, directed by and starring George 
Clooney. The team included James Rorimer (played by Matt Damon in the movie), a for -
mer curator of medieval art at the Metropolitan Museum of Art in New York.
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The journey of the Holy Crown between 1944–2000 
Map created by Béla Nagy



He was the one who made a wooden case for the coronation mantle in which it could be 
transported to the US while laid out. He later also created an airtight aluminum holder 
for the mantle, which became its final storage place. In January 1978, the robe was re -
turned to Hungary in this. 
 

Experts agree that without this case,  
the coronation mantle would not be in  
an exhibitable state today.” 
 
According to some accounts, the American crew of the ship carrying the  
Holy Crown was told they were shipping the remnants of UFOs. Is this true? 
There was indeed such a myth, though its credibility is questionable. The coronation 
regalia were placed on the ship in a closed container with the inscriptions “radioactive” 
and “flying objects”. The story surely originates from this. However, it is also quite cer -
tain that the crew did not know what they were transporting. 
 
Hungary in the Rákosi era made an attempt to extort the coronation regalia  
from Washington in 1950. What happened and why did it fail? 
At that time, show trials were popular in Hungary. Perhaps the most significant case of 
the era was the so-called “Standard trial”. 
One of the defendants of the case was American businessman Robert A. Vogeler, from 
whom the Communists managed to extort a confession. 
 

Rákosi tried to blackmail the  
Americans by promising to release  
Vogeler for the Holy Crown.” 
 
Naturally, for Washington, the return of the coronation regalia was out of the question, 
as it would have set a dangerous precedent. The official American position was word -
ed by Andor Sziklay, who was working as a legal expert at the US State Department at 
that time: The Holy Crown is the property of the Hungarian nation, it was taken over 
by the Americans only for safekeeping.  
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How was it guarded? Is there any special reason it was  
transported to Fort Knox? 
Starting from 1949, the American High Commissioner for Germany was in charge of 
American interests and his deputy was responsible for the coronation regalia. A year be -
fore the Holy Crown was shipped to the United States in 1953, this position was filled 
by Sam Reber, who oversaw the way coronation insignia were guarded. Unfortunately, 
he found that the coronation mantle and coronation chest were in poor condition. 
 

In war-torn Germany, even in the  
presence of professionals, they could not 
provide appropriate storage conditions.” 
 
That is why Reber contacted Washington, proposing that the mantle be sent for res to -
ra tion to the National Gallery of Art in Washington. 
The team of experts there did not take the task. Seeing the condition of the mantle, how -
ev er, Reber still insisted on seeking the help of an expert. Assistance then came from 
Gordon M. Kline, who at the time was an expert at the National Bureau of Standards. 
During World War II, Kline was entrusted with no less than the protection of symbolic 
doc u ments of the United States, including the Declaration of Independence and the Amer -
i can Constitution. He had them packed up and stored at Fort Knox during the war. Hence 
the idea that the Holy Crown should also be sent to Fort Knox. 
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at Hungarian nation and history, which  
the Communists would no longer be able 
to sweep under the rug.” 
 
Did the Crown appear in public discussion during the Kádár regime  
or was it still taboo? 
In communist Hungary, it could really only appear in public discussion after the USA 
re turned the regalia. However, the recovery of the Crown had been a priority of the Kádár 
regime since the 1960s. After bilateral relations were “normalized” in the early 1970s, 
next to the trade agreement (MFN), this remained the only unresolved issue that hung 
in the air all along. 
 
Many say it was a matter of conscience for President Carter to return the  
Holy Crown. Is it true that he did not decide based on possible political gains? 
 

From the beginning, Jimmy Carter said  
on every possible forum that he feels the 
Holy Crown is the property of the Hungarian 
nation and its place is in Hungary.” 
 
I didn’t come across any information that would refute that he honestly thought so. One 
thing is certain: by the time he took office, he had already made the decision. The Cyrus 
Vance led State Department supported the plan and the first possible date was set for 
20 August 1977. However, the Brzezinski-led National Security Council opposed the 
idea. I later asked him about it. He argued that they did not want the United States to 
make a unilateral gesture to a communist country. 
 
Washington was only willing to hand over the regalia under  
serious conditions. What were these? 
The Americans agreed to give the Holy Crown back to the Hungarian people on behalf 
of the American people, under the conditions that the coronation regalia be exhibited in 
a public place, and that Kádár not be present at the handover ceremony. 
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However, he stressed that the current state of relations did not allow for the return of 
the regalia. This remained the official American position for a long time. 

During the Kádár regime, Washington’s stance noticeably softened.  
That is why the possible return of the Crown provoked a serious political  
debate among the Hungarians in emigration. What was the argument of  
the opposing parties? 
Both the United States and János Kádár saw the returning of the Holy Crown as a mat -
ter of legitimacy. Politically active emigrants therefore totally rejected the possibility of 
giving it back.  
 
Essentially, they considered the gesture to be the “coronation” of János Ká dár. In ter est -
ing ly enough, almost everyone from academic circles, especially those who dealt with 
his to ry and culture, said that regalia should be returned. 
 

Many argued that this should be done  
because from that point on it would  
become a priority topic in Hungary,  
and public discussion would be directed 
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Adventure books about the Holy Crown’s American journey



Finally, on 6 January 1978, the official return took place.  
Do you remember that day? 
Naturally. That was a huge thing back then. Everyone who could watch the ceremony 
did so; we sat in front of the TV and watched the event live in black and white.  

It was only years later that we found out 
that the ceremony was broadcast with  
a two-hour delay, as Secretary of State 
Cyrus Vance, who led the delegation  
returning the Crown, planned to make  
a reference to General Harry Hill Bandholtz, 
who in 1919 protected the treasures  
of the Hungarian National Museum from 
looting Romanian soldiers.” 

However, in 1978 this was not compatible with the official rhetoric of the “historical 
Romanian-Hungarian friendship”. He eventually decided to drop the sentence on the 
insistence of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs. 
 
Is there truth in the recently surfaced rumor that Joe Biden may have  
played a role in the returning of the Holy Crown? 
Indirectly and negligibly yes. Before the Crown was returned, the two ministries of for -
eign affairs jointly launched a PR campaign to make Hungary look more acceptable.  
 
As part of this, several congressional committees came to Hungary to report on how 
well the country is doing. Joe Biden was a member of one such committee. Needless 
to say, these were protocol visits that did not significantly influence the decision, which 
had been made by then.
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The communist regime’s stance toward this was that they were interested in all so lu -
tions. This really shows how much they wanted the Holy Crown. 
 

They also ate the humble pie on being  
coerced to allow into Hungary people they 
had banned before: Csanád Tóth (Vance’s 
translator), István Deák of Columbia,  
József Takács of Voice of America, and 
Thomas Bodin of Radio Free Europe.” 

The return of the regalia faced significant criticism in the United States. The notable Amer -
i can dailies, for example, reported on 4 November that the Holy Crown would return 
home. This information was apparently leaked by U.S. congressmen who received the 
information in advance but opposed the decision, and not by accident on 3rd November. 
On 4 November, Szálasi took the oath on the Holy Crown in 1944, and Kádár returned 
to Budapest with Soviet tanks on this day in 1956.
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The American delegation  
at the official handover  

in 1978. Photo from the  
bequest of Csanád Tóth.
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After 1945, dry crescent rolls began to replace the originally used sweet bread or pretzels 
that were originally used as the base for the dessert. The dry crescent rolls, sliced into 
loops, were boiled in hot water or softened in milk, then flavored with sugared or 
honey pop py seeds. 
As the pre-Christmas mákos guba is a tradition from hundreds of years ago, the recipes 
are also quite diverse and varied. We can make a simpler version of it, but it’s not 
really a mistake either to prepare it with a few more special ingredients and make it 
even more exciting.
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A TRADITIONAL HUNGARIAN  
CHRISTMAS DESSERT: POPPY SEED 
BREAD PUDDING—WITH RECIPE! 
(Adrienn Vass—translated by Fanni Kaszás • photos: Péter Csákvári)  

 

In most households in Hungary, one can find at least one traditional Christmas food 
on the table with old peasant, superstitious roots: back in the day, foods prepared 
with poppy, peas, beans and apples meant prosperity, abundance and wisdom.  
Al though the most popular dessert with poppy seeds is probably the famous bejgli, 
many Hungarians also eat another Christmas classic, one of the most Hungarian 
desserts, poppy seed bread pudding (mákos guba). 
 
Mákos guba is probably one of the oldest Hungarian desserts, and even its name is 
con sidered ancient. The word ‘guba’ is an onomatopoeia of Finno-Ugric origin, which 
rough ly means that it is a pasta dish. However, the original name of the poppy seed bread 
pudding was ‘lônye’ hundreds of years ago and it was also referred to as ‘bobajka’. 
 
The first known recipe is at least three hundred years old, but it is much more likely to 
have existed even longer, mainly because the manuscript antecedents of the first print -
ed cookbook in Hungarian, the Book of Cook Crafts (1695), was written even earlier 
than the end of the 17th century. In the book of K. Miklós Tótfalusi M., a printer from 
Kolozsvár (Cluj-Napoca), the poppy seed bread pudding is recognizable as the dessert 
that is still popular today. 
 
The mákos guba has an important place among Hungarian folk traditions as well. During 
the Christmas fast, in the three weeks preceding Christmas, the Advent period, people 
usu al ly prepared poppy seed cake in their households. Then, on the feast of Saint Lucia, 
the 13th of December, people predicted next year’s marriages with poppy seed bread 
pud ding.  
 
Based on the superstitions, with the first bites of the Christmas Eve dinner, peo ple also 
set aside and dried a piece of the mákos guba dough, and later the udder of the cow 
was smoked with it after calving.
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Cut the crescent rolls into small circles and let them dry. You can do this up to a day in 
advance, but you can also speed up the process a bit by putting them into the oven at 
a low heat. 
First, boil the milk with the vanilla and pour it over the dried crescent slices. It is the best 
if the crescent rolls are properly soaked in the liquid. Then mix the egg with the sugar, 
poppy seeds, and the lemon or orange peel, add the mixture to the crescent rolls, mix 
and sprinkle with almonds and/or raisins as desired. 
 
Put the mixture in a smaller, buttered baking tray and bake the mákos guba at ap prox -
i mate ly 200 degrees until the top turns golden brown. It’s about 20 minutes, but it de -
pends on the oven and the shape of the tray. You can even bake the portions in several 
tiny forms and sprinkle the top with almonds for decoration. Serve the finished poppy 
seed bread pudding with powdered sugar or vanilla pudding. Or both!

Poppy seed bread pudding—Mákos guba 
ingredients for 2 people as dessert/1 person as main meal 
 
    2 dried crescent rolls 
    2 dl milk 
    1 egg 
    peel of half a lemon or orange 
    50 grams of ground poppy seeds 
    40 grams of sugar 
    vanilla stick (or vanilla aroma) 
    sliced almonds 
    raisins 
    butter 
 
(Note: the proportions are not set in stone, you can make it sweeter  
or use more pop py seeds. The amount of milk to use may be less or more  
depending on how many crescent rolls you work with.)
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Az egyperces hírekben „1MU” (1 Minute Ungarn) pár soros („mínuszos”) híreket ol vas -
hat nak Magyarországról, míg a „Heimatliebe” cikksorozat olyan külföldön élô ma gya ro -
kat és az országgal szimpatizáló nem magyar embereket mutat be, akik nem csak releváns 
személyiségek, hanem tevékenyen tesznek is Magyarországért második otthonukban.  
Az Ungarn Heute további rovatcímei is azt mutatják, hogy az oldal teljes képet kíván ad -
ni Magyarországról: politikai-, gazdasági-, sport-, kulturális- és színes hírei nem csak 
objektíven tájékoztatják olvasóikat, hanem megmutatják az ország sokszínûségét és 
szépségeit is.  
A portálnak sokáig egyetlen szerkesztôje volt, 2020-ban azonban több, nem ál lan dó 
mun ka társ is csatlakozott az oldalhoz, így az ma már a hét minden napján friss hírekkel 
várja az olvasókat. A megújult Ungarn Heute 2020 március óta csaknem 150–200.000 
olva só val büszkélkedhet havonta, a világ mintegy 200 országából.  
A legtöb ben Német or szág ban ol vas sák, ezt követi Magyarország, Ausztria és Svájc. 
Követôinek száma a Face bookon 2021 elején meghaladta a 40 ezret.  
 
Elérhetôségek:  
https://ungarnheute.hu , facebook.com/UngarnHeute,  
instagram.com/hungarytoday_ungarnheute , twitter.com/UngarnHeute 
fôszerkesztô: Nagy-Vargha Zsófia; email: zsofia.nagyvargha@ungarnheute.hu 
 

 
 

ONLINE NEWS PORTAL 
 
The German language news source was launched by the Friends of Hungary Foun da -
tion in 2017. Its aim was to inform readers and meet the demand for information about 
the most important events in Hungary and about the Hungarians in the Carpathian Basin, 
in German. The majority of news, interviews, and publications on the website cannot 
be found on other sites in German. 
 
The journalistic principle of Ungarn Heute is to maintain news as news and to clearly 
separate it from opinion. It pays special attention to the Visegrad Group area, the Eu -
ro pe an Union, and Hungarian–German–Austro relations. The website is continually de -
vel op ing: in the past 1.5–2 years, not only has its appearance changed but also more 
sections were added. 
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ONLINE HÍRPORTÁL 
 
A német nyelvû híroldalt 2017-ben indította el a Magyarország Barátai Alapítvány. Célja 
az volt, hogy – hiánypótló módon – németül tájékoztassa az olvasókat Magyar or szág ról 
és a Kárpát-medencében élô magyarok legfontosabb eseményeirôl. A honlapon ol vas -
ható hírek, interjúk, publikációk jelentôs része más oldalon, német nyelven más oldala -
kon nem ta lál ha tó meg.  
 

Az Ungarn Heute szerkesztési alapelve, hogy a hírek valóban hírek maradjanak, 
és egyértelmûen szét legyenek választva a vélemény mûfajtól. Fokozottan figyel a vi -
seg rádi régióra, az Európai Unióra, illetve a magyar-német-osztrák kapcsolatokra is. 
Az oldal folyamatosan fejlôdik: az elmúlt 1,5-2 évben nem csak a megjelenése változott, 
hanem több új rovat is megjelent. 
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MÁRTON FUCSOVICS:  
MEIN TRAUM IST ES, EINES TAGES  
EIN TOP 10-SPIELER ZU SEIN“ – 
KURZFILMPREMIERE! 
(Zsófia Nagy-Vargha 2021.02.12.) 
 

„Von meinem ersten Training wollte man mich nach Hause schicken, da ich 
noch kleiner war als das Netz“, erzählt Ungarns Tennisspieler Nr.1. in einem Kurz -
film der Freunde von Ungarn Stiftung. Márton Fucsovics fügt schnell hinzu: „Dann 
sah aber der Trainer, dass ich die Bälle ganz gut treffe“. So begann der heute 29-jäh -
ri ge Profi seine Tennis-Karriere und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten 
Spieler Un garns in dieser Sportart. Er hat eines der siegreichsten Jahre hinter sich. 
2020 konn te Marci bei allen veranstalteten Grand Slam Turnieren unter die besten 
16 bzw. 32 gelangen und schlug mehrere TOP20 Spieler. Der Kurzfilm über Fu cso -
vics ist Teil ei ner Videoreihe, die zehn bemerkenswerte Ungarn vorstellt, die sich 
durch Talent und harte Arbeit auch im Ausland einen Namen machen konnten.
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In the one-minute news section “1MU” (1 Minute Hungary), readers can read short news 
texts about Hungary, while the “Heimatliebe” (Love of one’s homeland) series in tro duces 
Hungarians living abroad and non-Hungarians who sympathize with the country who are 
not only relevant personalities but also serve Hungary in their second home. 
 
The other sections of Ungarn Heute also show that the website aims to give a complete 
picture of Hungary: the articles on politics, economy, sports and culture do not only 
pres ent objective information to the readers but also highlight the country’s diversity 
and beauty. 
For a long time, there was only one person to edit the newspaper; however, part-time 
staff joined the website in 2020, which is therefore able to provide the latest news to its 
readers every day of the week. 
The renewed Ungarn Heute is proud of its 150–200,000 readers from 200 countries per 
month since May 2020. Most readers are from Germany, followed by Hungary, Austria 
and Switzerland. At the beginning of 2021, the number of its followers on Facebook sur -
passed 40,000. 
 
Contacts: 
https://ungarnheute.hu , facebook.com/UngarnHeute 
instagram.com/hungarytoday_ungarnheute , twitter.com/UngarnHeute  
Editor-in-Chief: Zsófia Nagy-Vargha  
email: zsofia.nagyvargha@ungarnheute.hu 
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Fucsovics gewann sein erstes ATP-Turnier in Genf und besiegte Stan Wawrinka, einen 
mehrfachen Grand-Slam-Sieger. Damit schrieb er auch Sportgeschichte, da er als er-
ster ungarischer Tennisspieler einen ATP-Titel gewann. 
 
Seit 2010 spielt Fucsovics auch für die ungarische Davis-Cup-Mannschaft. 
 
Im März 2019 erreichte er einen Karrierehöhepunkt mit seinem 31. Platz auf der Wel-
trangliste. Das darauffolgende Jahr 2020 war ebenfalls sehr erfolgreich. 2020 konnte 
Marci bei allen Grand Slam Turnieren unter die besten 32 bzw. 16 gelangen und schlug 
mehrere TOP20 Spieler, unter anderen Denis Shapovalov, Daniil Medvedev, Grigor 
Dimitrov. Vor kurzem in dieser Woche, besiegte er bei den Australian Open 2021 den 
Schweizer Stan Wawrinka in einem vierstündigen 5-Set-Match. Jetzt steht er auf Platz 
55. der Weltrangliste. 
 
Nach einem Trainerwechsel im Jahr 2019 hat er eine kühne Entscheidung getroffen: 
er entschied sich für zwei ungarische Trainer. Schon seit mehr als einem Jahr bereitet 
er sich mit Miklós Jancsó und Zoltán Nagy sowie mit dem Konditionstrainer Balázs 
Vaskó auf seine Turniere vor. Somit bedeuten seine Erfolge einen Doppel-Erfolg für 
Ungarn.  
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Márton Fucsovics begann im Alter von fünf Jahren Tennis zu spielen, in seiner Hei mat -
stadt, der ostungarischen Nyíregyháza. Sein Talent wurde für Tennis-Fachleute bald klar. 
Bereits im Alter von acht Jahren wurde er zu einem Schlüsselspieler unter den älteren, 
zwölf jährigen Jungen, und zwar so sehr, dass er nach dem Gewinn kleinerer Turniere 
im Jahr 2000 seine Sammlung um immer mehr Trophäen erweitern konnte. 
Seinen ersten großen Titel gewann er 2009 bei den US Open im Doppel. Im Jahr 2010 
sieg te er im Einzel in Wimbledon und zog außerdem in die Halbfinale der Australian Open 
und der US Open ein. Dadurch erreichte er am 5. Juli 2010 die Spitzenposition auf der 
Junioren-Weltrangliste. 
 

„Mit achtzehn Jahren, als ich Grand Slam Turniere gespielt habe, kam der gro -
ße Er folg, ich gewann Wimbledon, das war ein großer Schub und ich spürte, dass ich 
den richtigen Sport gewählt habe.“ gab Fucsovics zu. Und als er nach dem Schlüs sel 
seines Erfolgs gefragt wird, sagt der Sportler: 

„Für Tennis braucht man wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein und Glau -
ben, ohne das kann es nicht funktionieren... Ich habe zahlreiche Turniere verloren, und 
war sehr oft am Tiefpunkt angelangt, aber die kleineren und größeren Erfolge haben mich 
immer motiviert, damit ich wieder an die Spitze komme.“ 
 
Mit 15 ist er nach Deutschland gezogen, und verbrachte bei der „First Line Tennisa-
kademie“ fast vier Jahre. Grund: weil es Zuhause die Möglichkeiten nicht gab, die in 
Deutschland gegeben waren. 

„Es kann sein, dass ich nicht so weit gekommen wäre, wenn ich nicht nach 
Deutschland gegangen wäre und es stattdessen Daheim probiert hätte. Ich denke, ich 
habe dort die Grundsteine für meine Zukunft gelegt.“ 
 
Das Jahr 2018 brachte einen Durchbruch in Marcis Karriere als Erwachsener. Beim 
ersten Grand Slam des Jahres in Australien schaffte er es in die Top 16 und spielte 
zum ersten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale gegen Roger Federer. 

„Ich bin glücklicherweise gut mit Federer befreundet, er hat mich auch schon 
zum Trainieren auf seinen eigenen Tennisplatz eingeladen.“ 
 
Der Tennisspieler erzählt auch, als er einmal mit Federer auf den Match-Start wartete, 
liefen dessen zwei Söhne zu Federer und fragten den Tennis-Profi: „Papa, wann wirst 
du mit dem Tennis aufhören?” Federer sagte seinen Söhnen: „Wenn er hier neben mir 
mich schlägt”.
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Der ehemalige Klassensprecher, Karsten Köhler kam nach mehr als 60 Jahren nach 
Budapest, um das Land zum ersten Mal zu besuchen, das sein Leben für immer ver -
än der te. Interview mit dem Zeitzeugen, der, im Rahmen einer durch die Konrad-
Ade na u er-Stiftung Ungarn und in Kooperation mit dem Nationalen Gedenkkomitee 
organisierten Veranstaltung, über den Film und über sein Leben erzählt hat.  
(Das Interview erschien am 23. Oktober 2018. auf „Ungarn Heute“.) 
 
Sie sind zum ersten Mal in Ungarn, im Land, das Ihr Leben verändert hat.  
Wie gefällt es Ihnen? 
Von dem Land kann ich nur sehr wenig sagen, denn ich bin mit meiner Frau erst gestern 
Nachmittag in Budapest angekommen. Was wir uns von Budapest angesehen haben oder 
versucht haben uns anzusehen, ist sehr wenig. 
 
Verfolgen Sie die Geschehnisse Ungarns seit 1956?  
Im Rahmen dessen, was man in Deutschland lesen kann. Wir haben uns nicht auf Ungarn 
spezialisiert. Aber natürlich spielt Ungarn in meiner Geschichte und in der Geschichte 
un se rer Klasse eine große Rolle. Dadurch haben wir die Geschehnisse in Ungarn über 
Jahrzehnte auch verfolgt, nicht im Detail, aber zumindest so, dass wir wissen, was hier 
passiert. 
 
Die Schweigeminuten, die Sie für die ungarische Revolution gehalten haben,  
hat Ihr Leben und das Leben Ihrer Mitschüler komplett verändert.  
Sie wurden von den Eltern und Geschwistern getrennt. Wie haben Sie das erlebt?  
Das haben wir zu dem Zeitpunkt, als wir die Schweigeminuten gehalten haben, noch gar 
nicht sehen können.  
Die Schweigeminuten waren eine Protestaktion, die im Oktober statt fand. Und die Ge -
scheh nisse, die dann für uns dramatisch wurden, fingen erst im De zem ber 1956 an, das 
heißt, dazwischen sind zwei Monate vergangen. Diese waren für uns relativ problemlos. 
 

Wir haben festgestellt, dass die Revolution 
in Ungarn vom Osten niedergeprügelt 
wurde, also war das Ganze erledigt.  
So sieht man es auch in dem Film.“
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DER UNGARISCHE AUFSTAND HAT 
MEIN LEBEN VERÄNDERT“ 
(Zsófia Nagy-Vargha 2020.10.22. • Foto: Nóra Halász) 

 
DDR, 1956. Fünf Minuten Schweigen für die Freiheitskämpfer von Ungarn. Fünf Mi -
nu ten Schweigen, für einen Fußballer, der Opfer der Niederschlagung des Ungarn-
Aufstands wurde. Das hat im Jahr 1956 das Leben einer ganzen Abiturklasse der 
bran den bur gi schen Kleinstadt Storkow für immer verändert.  
 
Wegen der So li da ri täts ak ti on wurden die Schüler kollektiv bestraft und vom Abitur 
ausgeschlossen. Einer davon war Karsten Köhler, ein anderer Dietrich Garstka, der 
über die prägen den Fol gen dieser Aktion ein Buch geschrieben hat, ein Buch, das 
auch verfilmt wurde. 
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Es war die modernste Schule in der DDR. Und dass man dort sagte: „wir schließen ei ne 
ganze Oberstufe“ – das haben wir uns nicht vorstellen können. Wir haben uns gesagt: 
die blamieren sich bis auf die Knochen. Aber man hat uns getäuscht. Dass wir aus der 
Schule geflogen sind, ist nicht bekannt geworden. 
 
Und in der BRD? Sie flüchteten in die BRD, was sagte man da?  
Wurden Sie da bejubelt? 
3-4 Tage nachdem wir aus der Schule geflogen sind, sind wir nach West-Berlin ge flüch -
tet. Da stand es auch in den Zeitungen und war schon öffentlich. Das war für uns lang -
fris tig gesehen positiv, es hat uns geholfen, keine Frage.  
Wir wurden als be son dere Menschen angesehen. In einer der größten Zeitschriften 
Deutsch lands stand in den Schlagzeilen: „Schicksal einer Klasse: 15 flüchteten.“ Da dach -
ten die Leute: das sind ganz besondere Leute. Wir waren aber nicht besonders. Wir wa -
ren schlicht aus der Schule geflogen. 
 

Und wir hatten eigentlich zu dem  
Zeitpunkt als wir nach Berlin kamen,  
noch keine Ahnung, was mit uns  
passieren wird.“ 
 
Es gab aber zwei riesige Glücksfälle in Berlin. Der eine war, dass wir in West-Berlin ver -
hört wurden – Storkow war ja eine Garnisonsstadt – und der amerikanische Offizier, 
der uns verhört hat, war ein ausgewanderter deutscher Jude, er konnte also deutsch. 
Er hat uns versprochen: „Ich helfe euch!“ Wir haben ihm gesagt, wenn wir Abitur ma -
chen wollen, dann müssen wir als Klasse zusammenbleiben. Der zweite Glückfall war, 
dass wir zu dem Schulsenator nach Berlin eingeladen wurden, und da haben wir genau 
das Gleiche gesagt: wir wollen als Klasse zusammenblei ben, und wir wollen raus aus 
Berlin. Die Grenzen waren noch offen, aber es wurden laufend Leute entführt.  
 
Man wollte natürlich vermeiden, dass man einen oder zwei von uns entführt und dann 
den Rest erpresst. Dieser Senator hat uns innerhalb von 8 Tagen 3 Orte offeriert. An 
die sen Orten musste eine komplett neue Klasse eingerichtet werden mit komplett 
neuen Lehrern. 
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Ich glaube der Film hält sich inhaltlich sehr nah an der Geschichte. Als dann plötzlich 
die ses große Auto vor der Schule vorfuhr – wir haben das Auto noch nicht gesehen und 
den Menschen, der da ausstieg auch nicht – da wussten wir, jetzt passiert etwas Be -
son de res. Was? Das haben wir später erfahren, als der Minister bei uns in der Klasse 
auftauchte. Er sagte uns, wenn in 8 Tagen sich der oder die Rädelsführer nicht melden 
– Originaltext wie im Film – dann werde er die Klasse schließen. Und der Nachsatz lau -
te te, und das war für uns das Entscheidende: 
 

Ihr werdet in der ganzen DDR nie mehr 
Abitur machen können...“ 
 
Wir waren perplex natürlich. Man muss auch wissen, dass Storkow eine Kleinstadt ist, 
immer noch mit 5500 Einwohnern und die Schule hatte auch nur 120 Schüler.
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Und hatten Sie nicht Angst davor, dass die STASI Sie und Ihre Mitschüler  
nach Hause zurückbringen könnte und eine Rache nehmen will?  
Ja, natürlich hatten wir Angst. Das kann ich aber bis heute nicht genau begreifen, wa -
rum sie sich zurückgehalten haben. Das kann zwei Gründe haben. Der eine Grund ist, 
dass man diese Sache möglichst ganz klein halten wollte. 
 

Die Eltern, die dageblieben sind, haben 
sich auch klein gehalten. Keine politischen 
Äußerungen, möglichst nicht auffallen.“ 
 
Der zweite Grund kann nur sein, dass man versucht hat, nicht noch mehr Aufsehen 
zu erregen. Aufsehen war das Schlimmste, was der SED passieren konnte. Die Öffent -
lich keit hätte dann Fragen stellen können. Wo ist diese Klasse? Warum sind sie nicht 
mehr da?  
 
Die Partei hätte diese Fragen nicht beantworten können. Es gab nur eine einzige Aus -
sa ge über unsere Story, von dem damaligen Bürgermeister. Er hat das erste Mal in einer 
Aus sa ge öffentlich gemacht, dass es die 12. Klasse nicht mehr gibt. Er hat gesagt: „Bis 
Os tern sind alle wieder da.“ Wir waren aber nicht da. Weder nach 10 noch nach 20 oder 
30 Jahren... 
 
Wann konnten Sie dann in die Heimatstadt zurückkehren?  
Sind Sie überhaupt irgendwann zurückgekehrt?  
Ja, erst Anfang der 70-er. 1973–74 gab es eine Entscheidung der DDR, dass man Re -
pub lik-Flüchtlinge nicht mehr bestrafen wird, also alle bekamen eine Amnestie. Man 
woll te möglichst viele zurückhaben. Ost-Deutschland hatte, als der Sozialismus begann, 
18,5 Millionen Einwohner.  
 
Als die Grenze 1961 zu gemacht wurde, hatte die DDR nur 16 Millionen. 2,5 Millionen 
Men schen waren weg. Und das waren nicht nur die ganz einfachen Leute, die so ge -
nann ten Intellektuellen waren auch weg. Das war schon ein Verlust, keine Frage. Des -
we gen kam die Amnestie.
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Einer dieser 3 Orte war in Süd-Hessen, zwischen Darmstadt und Heidelberg, und wir 
sind dann dahin gegangen. 15 Monate später haben wir dort das Abitur abgelegt. Schwie -
rig war noch, dass wir 3 Tage vor Weihnachten aus der Schule fliehen mussten. Ich glaube 
ich muss nicht erzählen, was das für uns bedeutet hat. 
 

Wir wussten, wir werden mit  
unseren Eltern möglicherweise nie mehr 
zusammenkommen.“ 
 
Das spielt im Film auch eine große Rolle. Deswegen hält sich der Film sehr an die Ge -
schich te. Wir kamen nach Bensheim und wurden dort toll untergebracht, das war für 
uns was Neues. Alle Klassenkameraden waren Protestanten und trotzdem wurden wir 
die ersten 14 Tage in einem bischöflichen Konvikt untergebracht. Dass die katholische 
Kir che 15 Protestanten auf ihre Kosten beherbergt hat, war schon toll in dieser Zeit!  
 
Das nächste Problem war, dass wir kein Geld, keine Sachen mit uns hatten, wir sind 
alle nur mit einer Aktentasche geflüchtet. Viele von uns waren nicht genug selbständig. 
Mehr als die Hälfte unserer Klassenkameraden haben zu Hause gewohnt, das heißt, sie 
wa ren an die häusliche Sphäre gewöhnt. Es war erschreckend, dass sie niemanden fra -
gen konnten, wenn sie Probleme hatten. Heute scheint es so, als ob es ganz einfache 
Dinge gewesen wären, aber damals waren es wirklich große Probleme, weil wir zu der 
Zeit natürlich noch kein Internet hatten.  
 
Wann konnten Sie dann zum ersten Mal mit den Eltern sprechen?  
Wir konnten mit ihnen überhaupt nicht sprechen, denn ein Telefon hatte – außer Einem, 
der war ein Arzt in Storkow – niemand in der Stadt. Unsere Eltern sind nach West-Ber -
lin gefahren, und haben uns von da aus angerufen. So ging es noch bis 1961, danach 
konn ten sie nicht mehr nach West-Berlin fahren. So haben wir uns nur per Brief infor -
mie ren können. Bis ein Brief ankam, dauerte es zwischen 8 Wochen und 3 Monaten.  
 
Jeder Brief wurde aber geöffnet, da sie streng kontrolliert wurden. Einen Brief an die 
Eltern schreiben, indem man eigentlich nichts schreiben durfte, was den Eltern scha -
den könnte... Das war schwierig.
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Ich bin dann 1978 zum ersten Mal in den 
Osten gefahren, ich habe meine  
Großmutter besucht, sie war schon ziemlich 
alt. Aber meinen Onkel beispielsweise, der 
beruflich noch tätig war und als Forst mei ster 
an der Universität gearbeitet hat, habe ich 
nie mehr besuchen dürfen.“ 
 
Wir haben uns im Wald getroffen. Er durfte nicht mit mir gesehen werden, es hätte ihm 
nur geschadet. 
 
Die Schweigeminute hat Ihr Leben komplett verändert.  
Haben Sie in den letzten 60 Jahren bereut, daran teilgenommen zu haben?  
Würden Sie es noch einmal tun? 
 

Ich habe es nicht bereut, und würde es 
wieder tun. Natürlich mit dem heutigen 
Wissen.“ 
 
Ich glaube, dass die Mehrzahl meiner Klassenkameraden dies genauso sieht. Wir hat -
ten eine Diskussion mit dem Regisseur des Films, Lars Kraume, wobei wir zwei Ex-
Ka me ra din nen, die im Osten geblieben sind, den Film gezeigt haben. Die beiden haben 
Dinge erzählt die ich bisher gar nicht wusste. Wir waren uns einig, dass für diejenigen, 
die in den Westen gegangen sind, nichts Besseres hätte passieren können.  
Trotzdem ha ben wir wahrscheinlich viel Gutes, was mit den Zurückgebliebenen passiert 
ist, nicht mitbekommen. 
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=NLJPyah8ak8&t=1s&ab_channel=STUDIO-
CANALGermany
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Eines, der bekanntesten ungarischen Gerichte ist die „Jókai-Bohnensuppe“, die nach 
dem ungarischen Schriftsteller Mór Jókai (1825–1904) benannt wurde. 
 
      Der populäre Schriftsteller und eine der einflussreichsten Figuren der  

ungarischen Literatur des 19. Jahrhunderts schrieb über ein langes kreatives 
Leben hinweg mehr als 110 Romane, Theaterstücke, Gedichte, Kurzgeschichten, 
humorvolle Prosastücken, und war Herausgeber mehrerer Zeitungen. Er war 
auch ein aktiver Teilnehmer und eine führende Figur der ungarischen Revolution 
von 1848. Die bekanntesten in seinem Erbe sind Egy magyar nábob  
(Ein ungarischer Nabob), Szegény gazdagok (Die Armen Reichen), A kôszívû 
ember fiai (Die Söhne des herzlosen Mannes), Az arany ember (Der goldene 
Mann), A cigánybáró (Der Zigeunerbaron). Sein Roman bildete die Grundlage 
von Johann Strauss 'Operette Der Zigeunerbaron. Der Dichter Sándor Petôfi, 
eine weitere große Figur der Revolution, war einer der besten Freunde  
von Jókai. Sie tauschten oft Briefe aus und der Dichter schrieb sogar ein  
Gedicht über den Autor. Jókais romantische Romane wurden in der Elite des 
viktorianischen England sehr beliebt und er wurde in der britischen  
Presse des 19. Jahrhunderts oft mit Dickens verglichen. Gerüchten zufolge  
gehörte die britische Herrscherin, Königin Victoria, zu den Bewunderern des 
ungarischen Schriftstellers. 

 
In Ungarn galt Jókai nicht nur als literarischer Klassiker, sondern auch als Kenner der 
un ga rischen Küche. Seine Frau, die Schauspielerin Róza Laborfalvi, kochte gern und ver -
wöhn te ihren Mann und seine Gäste oft mit köstlichen Mahlzeiten. Eines der Lieb lings -
ge richte von ihnen war eine Bohnensuppe nach einem speziellen Rezept.  
Der Legende nach aß der Schriftsteller diese Bohnensuppe zuerst in einem Restaurant 
in Balatonfüred, wo man das Gericht mit Pferdebohnen und Mehlschwitze, einem Ver -
di ckungsmittel für Suppen und Saucen, zubereitete und darin auch Schweinekeulen koch -
te. Zu dieser Zeit, um die Jahrhundertwende, bildeten sich die Grundlagen der heutigen 
traditionellen ungarischen Gastronomie. Unter anderem die gleichzeitige Verwendung 
von Paprikapulver und Mehlschwitze. 
Der berühmte ungarische Gastronom Károly Gundel nahm die Bohnensuppe in seine Re -
zept samm lung auf, mit seiner speziellen ungarischen Mehlschwitze (Mehl, Knoblauch, 
Zwiebeln und Paprika). Es war diese Suppe, die den Namen des Schriftstellers bekam. 
In der Rezeptsammlung nannte er dieses Gericht offiziell „Jókai-Bohnensuppe“ oder 
„Bohnensuppe á la Jókai“.
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BOHNENSUPPE Á LA JÓKAI –  
MIT REZEPT! 
(Via: Adrienn Vass, pavmet.ru, übersetzt von Ungarn Heute,  
• Fotos: Péter Csákvári 2020.05.29) 

 
Der bekannte ungarische Schriftsteller, Dramatiker und Revolutionär Mór Jókai war auch 
ein berühmter Gourmet. Diese Eigenschaft von ihm wurde von seinen Zeit ge nos sen 
mehrmals auch schriftlich verewigt.  
 
Jókai veranstaltete große Feste für seine Freunde in seiner Villa auf der Budaer Burg, 
wo sein Lieblingsessen, die Bohnensuppe mit geräuchertem Schweineschenkel, im -
mer eine Hauptrolle spielte.
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Die Bohnen gründlich waschen und abends einweichen. Auf Schweinekeule ca. 1,5 Liter 
Wasser gießen und bis dahin kochen, bis es ganz weich wird. Am nächsten Tag von der 
Oberfläche der Brühe, in der das Bein gekocht wurde, das Fett entfernen und darin ge -
schnit te ne Karotten und Petersilienwurzel braten. Fügen Sie die Bohnen (zusammen mit 
dem Wasser, in dem es eingeweicht wurde) und die Brühe hinzu, in der die Schwei ne -
keu le gekocht wurde. Mit Lorbeerblatt, etwas Knoblauch, fein gehacktem grünem Pfef -
fer und Tomaten würzen und unter geschlossenem Deckel garen. Salz ist in der Regel 
nicht notwendig, weil Geräucherte Schweinebrühe sehr salzig ist. 
 
Braten Sie die Wurst und schneiden Sie sie in dünne Scheiben. Im Fett der Wurst ein 
wei ßes Dressing machen, gehackte Zwiebeln und im letzten Moment Paprika dazuge -
ben. Gießen Sie das Dressing in die Suppe, wenn die Bohnen in der Suppe weich sind. 
Sau re Sahne mit einem Löffel Mehl vermischen und in die Suppe geben, dann die ge -
zupf ten Nudeln und die Bratwurstscheiben dazu geben. Lassen Sie es wieder aufkochen. 
 
Schneiden Sie vor dem Servieren der Suppe das Fleisch vom Schweineschenkel in klei -
ne Würfel und verteilen Sie es auf die Teller.

Die originale Bohnensuppe á la Jókai 
Károly Gundels Rezept 
 
    180 g Bohnen 
    300 g geräucherte Wurst 
    Bein aus geräuchertem Schweinefleisch – 1 Stck. 
    1 mittelgroße Zwiebel 
    1 EL Mehl 
    3 EL Schweinefett 
    3 g Paprika 
    1-2 Karotten 
    1 Tomate 
    150 g grüner Pfeffer 
    150 g saure Sahne 
    Petersilienwurzel, Lorbeerblatt 
    Knoblauch nach Geschmack 
    30 g kleine gezupfte Nudeln (hausgemachter Suppenteig)
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A Magyarország Barátai Alapítvány kiemelten fontos feladatának tartja a magyar kul tú ra 
terjesztését itthon és külföldön egyaránt. Ezen vállalás részeként a Magyarország Bará -
tai Könyvek sorozatában megjelenô kötetek –, gyakran a közösség tagjainak munkái –, az 
Alapítvány értékrendjével megegyezô, illetve céljaihoz szorosan kapcsolódó témájú írá -
sok. Például a következô fejezetben részletezett Visszidensek-könyvtrilógia olyan sze -
mé lyek sorsát mutatja be, akik fontosnak tartották a visszatérést Magyarországra sok 
évtizedes külföldi tartózkodás után.  
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De nem kerüli el a szerzô figyelmét a római magyar egyházi intézmények történetének 
pon tos dokumentálása sem, így például önálló fejezetben dolgozza fel a „Pápai Magyar 
In té zet” históriáját. Részletesen ír az 1578-ban alapított „Collegio Ungherese”-rôl is: 
ar ról, hogyan lett a kollégium pápai egyesítés után „Collegium Germanium et Hun ga -
ri cum”, vagyis jezsuita vezetés alatt álló papnevelô intézet a német nyelvterületrôl és 
Ma gyar országról érkezô növendékek számára. Boldog Apor Vilmos és Tiszteletre mél -
tó Batthyány-Strattmann László szentté-, illetve boldoggá avatásának posztulátoraként 
pedig részletesen leírja a „per” történetét.  
Mivel a szerzônek lehetôsége volt jelentôs levéltári kutatásokat végezni, így e könyv 
ol va só ja érdekes információkhoz juthat az apostolokat követô keresztény egyházatyák 
ta ní tá sa i ból ránk maradt emlékekrôl, gondolatokról is.  
 

László atya, mint a Magyarország Barátai Alapítvány tevékeny tagja, a testület 
szel le miségének megfelelôen folyamatosan hidat épít a világban és az itthon élô ma gya -
rok között. Tudja, hogy történelme és sorsa okán a magyar világnemzet, fenn ma ra dá sá -
nak feltétele pedig az egymásrautaltság, valamint a nemzeti kultúra közös megélése és 
annak átadása a következô nemzedékeknek. A kötet fontos forrása lesz a tör té né szek nek, 
az olvasó pedig nem csak a katolikus egyház központjának mûködésébe kap betekin-
tést, hanem az anyaországtól távol, a diaszpórában élô magyarok világába is. Így nyu -
god tan állítható, hogy a könyv sikerre ítéltetett. 
 
László Imre Németh 
About Hungarians in Italy 1924–2014 
People nowadays think and even experience that they are not only actors on life’s stage 
but also the directors. At the same time, they are getting more and more lonely as in -
hab i tants of concrete deserts and as addicts of the world wide web; they are more and 
more in need of physical and mental care and help to find the path that leads to fellow 
hu mans and inner peace.  
Some ask the highest director for help, God. This is es pe cial ly true for those people and 
families who live far from their home country, siblings, or friends- either because they 
chose to or because they were forced to. Priest László Imre Németh offers help and ex -
plores this feeling in his book titled “Ma gya rokról Itáliában 1924–2014” (About Hun -
gar i ans in Italy 1924–2014).  
The author sci en tif i cal ly analyzes the history of Hungarians in Italy, in particular the his -
to ry of the Hungarian Catholic communities in Rome and Milan. Father László was the 
priest coordinator for Hungarian Catholics in Italy from 2000–2020. 
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FRIENDS OF HUNGARY BOOKS 

 
The Friends of Hungary Foundation considers the dissemination of Hungarian culture 
both at Hungary and abroad to be a particularly important task. As part of this com-
mitment, the volumes published in the Friends of Hungary series of books—often the 
works of members of the community—are written on topics similar to the Founda-
tion’s values and closely related to its goals. For example, the Remigrates Book Trilogy 
detailed in the next chapter presents the fate of people who considered it important 
to return to Hungary after many decades of stay abroad. 
 

 
 
Németh László Imre  
Magyarokról Itáliában 1924-2014 
 
Korunk embere úgy képzeli, sôt úgy is éli meg, hogy az élet színpadán nemcsak a sze -
rep lôk egyike, hanem már ô a rendezô is.  
Ugyanakkor a betonsivatag lakója- és a világ há ló megszállottjaként egyre magányosabb 
lesz, egyre jobban igényli a testi és lelki gon dos ko dást, segítséget, hogy megta lál ja az 
utat, amely elvezet embertársaihoz, belsô meg nyug vá sá hoz. Van, aki ehhez a leg fôbb 
ren de zôt, Istent hívja segítségül. Ez különösen igaz azokra az emberekre, családokra, 
akik szabad elhatározásból vagy mert rákényszerülnek, távol élnek szülôföldjüktôl, test -
vé reiktôl, barátaiktól.  
 

Dr. Németh László Imre atya ehhez ad segítséget és ezt az érzést jeleníti meg 
a „Magyarokról Itáliában 1924-2014” címû könyvében. A szerzô tudományos igénnyel 
elem zi az olaszországi magyarság történetét, különös figyelmet szentelve a római és 
a milánói magyar katolikus közösség életének. László atya 2000-2020 között az Olasz -
or szágban élô magyar katolikusok lelkipásztori koordinátora volt. 2011-tôl a római Szent 
István Alapítvány elnöke és a Szent István Ház igazgatója. A nagy mennyiségû lábjegy -
zet tel ellátott, különbözô tanulmányokból összeállított könyv fontos adatokat gyûjt össze, 
így a történetírás számára is kiváló forrásul szolgálhat. Ezen felül pedig élvezetes ol vas -
mány lehet azoknak is, akiket érdekel a diaszpórában élô közösségek élete. A könyv, ame -
lyet a Magyarország Barátai Alapítvány ad ki, többek között olyan érdekességekkel is 
foglalkozik, mint a magyar bíborosok, prímások és érsekek címtemplomainak leírása. 
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Reinhard Olt 
Im Karpatenbogen (A Kárpátok-ívében) 
 
A kötet megjelenésének évében emlékezik Magyarország a trianoni békeszerzôdés, 
va ló já ban az elsô világháború gyôztes hatalmai békediktátumának 100. évfordulójára. 
Ma gyar ország elveszítette területének több mint kétharmadát és a szerzôdés kö vet kez -
té ben egy csapásra 3,5 milliónál is több magyar vált idegen állam polgárává, ahol máig 
kisebbségben élnek. Az ország területének drámai lecsökkentése olyan traumát okozott, 
amely mind a mai napig kihat a kollektív köztudatra. Magyarország határait újra és újra 
átrajzolták, miközben mind az önrendelkezési jogot, mind pedig az etnikai, illetve föld -
raj zi határokat is figyelmen kívül hagyták.  
Nyugat-Európában manapság nehéz lenne át é rez ni, hogy Trianon után hogyan érezték 
magukat az emberek milliói, amikor már nem nôhettek fel saját hazájukban, és ön a zo -
nos ságuk már nem vágott egybe az állam ha tá rok kal. Dr. Dr. h.c. Reinhard Olt pro fesszor 
kitûnô áttekintést nyújt ebben a kötetben az európai kisebbségek történetérôl az elsô 
világháborútól a jelenkorig, és bemutatja, hogy az igazságtalan trianoni diktátum hogyan 
okozott máig nehezen megoldható problémákat. 
 

Olt úr szerint már léteznek az Európai Unióban olyan autonómia modellek, ame -
lyek példaképként szolgálhatnak a magyar kisebbségeknek. Ezek közé tartozik a kelet-
belgiumi német kisebbség vagy az óosztrák német tiroliak a Bolzano- Dél-Tirol autonóm 
tartományban. A szerzô szilárd meggyôzôdése, hogy a 21. században az egyéni jogok 
biz to sí tá sa mellett a kulturális és területi autonómiához fûzôdô jog is hozzájárul a sta -
bil és biztonságos Európa megteremtéséhez. 
A szerzô, Olt professzor arra a meggyôzôdésre jutott, hogy a „védett népcsoportok nem 
terhelik, hanem gazdagítják Európát.” Reinhard Olt professzor Európa legismertebb 
pub li cis tái közé tartozik. 
 

A magyar kisebbségekrôl készült dolgozatai tudományos igényûek és fontos 
for rás a nyag ként szolgálhatnak a jövô történészeinek, hogy objektíven értékelhessék azt 
a fiaskót, amit ez a sajátos nyelvvel és kultúrával rendelkezô magyar nép 100 éve meg -
élt. Ezen kívül a szövegek korunk újságíróinak és politikusainak mélyebb megértést 
nyújthatnak a szomszédos országokban és külföldön élô magyarokhoz fûzôdô kü lön -
le ges kapcsolatunkról, akárcsak a szabadságról alkotott felfogásunkról és arról a meg -
kö ze lí té sünkrôl, hogy nyíltan képviseljük a nézôpontunkat.
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He has been the Chair of the St. Stephen Foundation in Rome and the director of the 
St. Stephen House since 2011. The book, which contains a large number of footnotes 
and is compiled of different studies, comprises important data which can also serve as 
an excellent source for telling history. Besides this, those who are interested in the life 
of the communities in the diaspora will enjoy reading it.  
 
The book, which is published by the Friends of Hungary Foundation, also entails such 
points of interest as the description of titular churches of Hungarian Cardinals, Primates 
and Archbishops. But the author also precisely documents the history of Hungarian 
church institutions and elaborates on the history of the “Pápai Magyar Intézet” (Ponti -
fi cium Institutum Ecclesiasticum Hungaricum in Urbe) in a separate chapter, for ex am -
ple. He also writes in detail about the “Collegio Ungherese,” founded in 1578, about how 
the college became the “Collegium Germanium et Hungaricum” after papal unification, 
and a seminary under Jesuit management for future priests from German-speaking re -
gions and Hungary. 
 
As the postulator in the process of the canonization and beatification of Vilmos Apor 
and the Venerable László Batthyány-Strattmann respectively, he describes the history 
of this process. 
 
As the author was able to do significant research in archives, the readers of this book 
also receive interesting information on the memories and thoughts that were left of the 
teachings of the Christian priests who followed the apostles. 
 
Father László, as an active member of the Friends of Hungary Foundation, con tin u ous -
ly builds bridges between Hungarians in the world and in Hungary. He knows that the 
basis for the Hungarian world nation to remain lies in interdependence, as well as ex pe -
ri enc ing the national culture together and handing it down to future generations.  
 
The book will be an important source for historians and not only does the reader get 
insight into the functioning of the center of the Catholic church, but also into the world 
of Hungarians living far away from their home country in the diaspora. Therefore, it is 
safe to say that the book will be a success. 
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Mons. John Sabo és Mindszenty bíboros 1957-1971 
 
Az 1956-os magyar forradalom leverése után a budapesti amerikai követségen me-
nedéket lelt magyar hercegprímás, Mindszenty József és Mons. John Sabo, magyar 
származású amerikai lelkipásztor részben angol és részben magyar, latin nyelvû leve -
lezését tudományos igénnyel szerkesztette és rendezte sajtó alá Somorjai Ádám OSB.  
 

A kötetben Sabonak a követség (1966-tôl nagykövetség) munkatársaival való 
levelezése is megtalálható. A 228 levelet tartalmazó dokumentáció érthetôségét és ér-
tékét tovább növeli, hogy a szerkesztô magyarul részletes magyarázatokat fûz a levelek 
elé. Ezzel politika- és köztörténeti környezetbe, illetve idôrendbe helyezi a levelek mon-
danivalójának lényegét.  
 

A könyv a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség csekély pél-
dányszámú elsô kiadása után a Magyarország Barátai Alapítvány sorozatában jelent 
meg, immáron nagy példányszámban.  
 
John Sabo and Cardinal Mindszenty 1957–1971 
The correspondence, written partly in English, partly in Hungarian and Latin, between 
József Mindszenty, the Hungarian Archbishop who found refuge at the American Em -
bas sy in Budapest after the Hungarian revolution of 1956, and John Sabo, American 
pas tor of Hungarian origin; were edited and printed fulfilling scientific requirements 
by Ádám Somorjai OSB.  
 
The book also contains the correspondence between Mr. Sabo and the staff of the Mis -
sion (Embassy from 1966). The comprehensibility and value of the 228 letters in this 
doc u men ta tion is further increased by detailed explanations in Hungarian added by the 
editor before each letter. With this, he puts the letters into the context of political and 
pub lic history and chronologically organizes the essence of the topics in the letters. 
  
After the book was first published in a small number of copies by the Historia Ecclesi -
as tica Hungarica Foundation (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség), it 
is now published in the series of the Friends of Hungary Foundation in large quantities. 
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Reinhard Olt: 
Im Karpatenbogen („In the Carpathian Arc”) 
In the year this book was published, Hungary commemorated the 100th anniversary of 
the Peace Treaty of Trianon, which in reality is the Peace Dictate of the victorious powers 
of the First World War. Hungary lost more than two-thirds of its territory, and due to 
the treaty, more than 3.5 million Hungarians were suddenly citizens of foreign countries, 
where they live as minorities to this day. The dramatic reduction in the size of the coun -
try caused the kind of trauma that has impacted collective public consciousness to this 
day. Hungary’s borders were redrawn again and again, while right to self-de ter mi na -
tion as well as ethnic and geographic borders were not taken into account. Today, in 
West ern-Europe, it would be hard to imagine how millions of people felt after Trianon, 
when they could not grow up in their own home country anymore and their identity did 
not match with the state borders. 
In this book, Professor Reinhard Olt offers an excellent overview of the history of Eu-
ropean minorities from the First World War to the present, and demonstrates how the 
unfair dictate of Trianon created problems that are difficult to solve even today. 
According to Mr. Olt, there are existing autonomy models in the European Union that 
could act as examples for Hungarian minorities. Among them are the German minority 
in Eastern-Belgium or the old Austrian-German Tyroleans in the autonomous federal 
state of Bolzano South Tyrol. The author is firmly convinced that besides granting in -
di vid u al rights, the right to cultural and territorial autonomy also contributes to a stable 
and safe Europe in the 21st century. 
The author, Professor Olt, is convinced that “protected ethnic groups are not a burden, 
but enrichment to Europe.” Professor Reinhard Olt is one of Europe’s best-known 
publicists. 
 
His work on Hungarian minorities has scientific value and can be important source 
materials for future historians, so they can objectively evaluate the fiasco that Hun-
garian people, who have a unique language and culture, had to endure 100 years ago. 
Furthermore, these texts can offer a deeper understanding to journalists and pol-
iticians of our time about our extraordinary connection to Hungarians in neighbouring 
countries and abroad, as well as about our understanding of freedom and our stance 
that we openly represent our point of view. 
 

 

254

v

v



The book is divided into three sub-chapters: the first chapter (“Because a people cried: 
enough”) contains writings referring to the events before the revolution; the second 
chapter (“Minister, who have you ordered to be shot?” ) tells about the days in October 
1956; and in the third one (“And yet, as Magyar, and as fugitive” ) stories of emigration, 
families forced to leave Hungary due to their participation in the uprising come to life. 
The chapters and the titles of the writings were taken from the stories by editor Szilárd 
Szônyi. The book contains almost 50 writings complemented by contemporary pho-
tographs—partly personal photos, partly photos from public collections. The preface 
was written by E. Sylvester Vizi, and János Martonyi also contributed to the book with 
his personal recollections. Among the photos are never-before-published pictures from 
1956 by Károly Nagy. 
 

 
 
Szalai Béla 
Mozaik. Pannonhalma, 1956 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány örömmel vesz részt abban a folyamatban, hogy Kö -
zös sé gének tagjai által írt értékes munkák megjelenhessenek és még szélesebb közön -
ség ismerhesse meg ôket. Szalai Béla volt pannonhalmi bencés diákként az iskola volt 
tanulóinak és tanárainak 1956-os emlékeit gyûjtötte össze és adta közre könyvében.  
 

Jelen kiadást a Magyarország Barátai Alapítvány jelentette meg 2016-ban, az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére. A kötet elô sza -
vát Vizi E. Szilveszter írta, aki maga is bencés diák volt. 
 
Béla Szalai 
Mosaic. Pannonhalma, 1956 
The Friends of Hungary Foundation participates with pleasure in publishing the valu able 
writings of the members of the community, so that they can be introduced to an even 
broad er audience. As a former Benedictine student in Pannonhalma, Béla Szalai col lect -
ed the memoirs of 1956 of the school’s former students and teachers and published 
them in a book.  
This edition was published by the Friends of Hungary Foundation in 2016, in com mem -
o ra tion of the 60th anniversary of the 1956 revolution and freedom fight. The preface was 
written by E. Sylvester Vizi, who was a Benedictine student himself, as well.

Az én forradalmam – Visszaemlékezések-1956  
 
A Magyarország Barátai Alapítvány 2016-ban felhívást intézett Közösségének tagjaihoz, 
amelyben az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeik összegyûjtésére kérte ôket. 
A felhívásra válaszolók saját, illetve szüleik, valamint általuk személyesen ismert és tisz -
telt személyek visszaemlékezéseit osztották meg az Alapítvánnyal: fényképek, be szá mo -
lók, versek formájában. A kötet az emigrációba kényszerültek élettörténeteit dolgozza fel, 
a tényszerû beszámolókat versekkel, fényképekkel kiegészítve, illusztrálva. A kötet be -
mu ta tó ja a harmadik Magyarország Barátai Konferencián, 2016. május 7-én a Várkert 
Ba zár ban volt. A kiadvány magyarul „Az én forradalmam – Visszaemlékezések – 1956” 
cím mel jelent meg, angol verziója a „My Revolution – Recollections of 1956” címet vi -
se li. A kötet három alfejezetre tagolódik: az elsô fejezetben („Mert egy nép azt mondta: 
Elég volt.”) szereplô írások a forradalom elôzményeihez kapcsolódnak; a második fejezet 
(„Belügyminiszter, kit lövetsz?”) 1956. októberi napjait meséli el; a harmadikban pedig 
(„S mégis, magyarnak számkivetve...”) az eseményekben való részvételük miatt Ma gyar -
or szá got elhagyni kényszerült személyek, családok emigrációbeli történeteit eleveníti 
fel. A fejezetek és az egyes írások címeit a történetekbôl kölcsönözte Szônyi Szilárd 
szerkesztô. A kötet közel 50 írást tartalmaz, amelyeket korabeli fényképek egészítenek 
ki – részben a szerzôk személyes fényképei, részben publikus fotógyûjteményekbôl szár -
ma zó fotók.  
 

Az elôszót Vizi E. Szilveszter írta, valamint személyes visszaemlékezésével 
járult hozzá a kötet elkészüléséhez Martonyi János is. A képek között korábban soha 
meg nem je len te tett, 1956-ban készült fényképek is megtalálhatók Nagy Károly által. 
 
My Revolution – Recollections of 1956 
In 2016, the Friends of Hungary Foundation asked the members of the Community to 
gather their memories regarding the 1956 revolution. Those who answered this 
request shared personal memories or those from their parents, as well as from people 
they respected and knew personally, with the Foundation: they sent photos, reports, 
poems. The book contains the story of the lives of those who were forced to emigrate, 
illustrating the factual reports with poems and photographs.  
The book was presented at the third Friends of Hungary Conference in the Várkert 
Bazár on 7 May 2016. The book was published in Hungarian with the title “Az én for-
radalmam – Visszaemlékezések – 1956” its English-language version bears the title 
“My Revolution—Recollections of 1956”.
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V isszidensek



Róluk szól Gyuricza Péter Visszidensek-sorozatának három portrékötete, amelyek a Ma -
gyar ország Barátai Alapítvány kiadásában, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Ál lam -
tit kárságának támogatásával jelentek meg. 
A könyvek tizenkét-tizenkét portrét tartalmaznak, amelyekbôl kitûnik, hogy ezek az em -
be rek miért érzik otthonuknak Magyarországot, miért lehet sorsukat, életüket példa ként 
bemutatni. Az interjúkat minden megszólalóval kapcsolatban fotók egészítik ki. 
 

A Visszidensek elsô kötetének megjelenése több volt egy interjúkötet kiadá sá -
nál. A könyvbemutató óta a könyv szereplôi, azok rokonai és barátai, Magyarországra 
visszaköltözött családok, havonta találkoznak, újabb és újabb „visszidenseket” maguk 
mel lé gyûjtve. A kialakult közösség tagjai a Kárpát-medence több városába vitték már el 
a könyvet: 2018-ban Szatmárnémetiben és Kassán, 2019-ben Temesvárott, Nagy vá ra -
don és Rimaszombatban tartottak bemutatót. 

261

Szomorú tény, hogy Magyarország elmúlt száz évének történelme során több hullám-
ban több százezer ember hagyta el az országot. A korabeli ideológia ezeket az embe -
re ket meg bé lye gez te, az addig köznyelvi disszidens szó pejoratív értelmet nyert, és az 
országot elhagyókat összefoglalóan így bélyegezték meg, majd évtizedeken át üldözték 
ôket, vagy itthon maradt hozzátartozóikat.  
Sokat beszélünk a távozás okairól, kö rül mé nyeirôl. Ugyanakkor nem nagyon esik szó 
azok ról, akik nem elhagyják az országot, hanem épp ellenkezôleg: visszajöttek, és itt ta -
lál ták meg a boldogulásukat. Egykori disszi dens nek mondott magyarok gyermekei, uno -
kái tértek haza, és szerettek bele Magyar or szág ba. Közülük többen ma már itthon van nak 
otthon. Sajátos szóhasználattal „visszi denseknek” nevezik magukat. 
Ôk is megérdemlik a nemzet, a társadalom figyelmét, hiszen életükkel igazolják, hogy 
érdemes, és lehet is Magyarországon élni, boldogulni. Ôk azok, akik két (olykor föld-
rajzi értelemben távoli) ország között hídként kultúrát, gazdaságot közvetítenek. 
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V isszidensek



Büszkének kell lennünk a múltunkra. Nem minden eseményére, de arra igen, amit a ma -
gyarság adott a világ kultúrájának, a világ örökségének... Hadd idézzem fel a világ leg te -
kin télyesebb tudományos lapjának, a Nature magazinnak 2000. január 4-i írását, amelynek 
fô címe: „Genius loci”, a hely szelleme; alcíme pedig: „The 20th was made in Hungary”. 
E cikkben utalnak többek között Neumann Jánosra, Teller Edére, Szent-Györgyi Albertre 
és Bay Zoltánra. Igaz, közülük többen más nemzetek állampolgáraiként, más or szá gok -
ban lettek naggyá.  
 

Szürkeállományunk exodusa, amely a két világháború között, az 1956-os for -
ra dalom leverése után érte el a csúcspontját: öröm és bánat. Öröm, mert a magyar szor -
galom és tudás gazdagította a világot, és bánat, mert megfosztotta alkotó elméitôl a hazát. 
Büszkék vagyunk rájuk, és azokra is, akik napjainkban ugyan távol élnek az anya or szág -
tól, de gyökereiket nem tagadva vallják, hogy magyarnak lenni jó. 
Világszerte több millió olyan ember él, aki magyarnak, vagy legalábbis magyar szárma-
zásúnak mondhatja magát. Ez részben a magyar emberek messze földön híres te het -
sé gé nek, a magyar tudásra való globális keresletnek köszönhetô. A legtöbb kül föld re 
került magyar azonban történelmünk viharjai nyomán hagyta el az országot.  
Ve lük, a disszidensekkel, számos irodalmi és szakmunka foglalkozik, filmek szereplôiként 
tértek vissza hazánkba, az anyaország programok sorozatát hozta létre, hogy tá mo gas -
sa, nemzeti identitásukban erôsítse a távolban élô magyarokat. 
 

Kevés szó esik azonban azokról (ha egyáltalán beszélünk róluk), akik ezt az 
utat fordítva járták be: nem elhagyták az országot, hanem vissza-, vagy éppen életükben 
elôször ideköltöztek. Egyre többen szeretnek bele Magyarországba olyanok, akik a ma -
gyar kultúrában külföldön felnôve annak aktív részesei voltak, s itthon kezdték újra, foly -
tat ták életüket. Ôk a visszidensek – ahogyan egymás között nevezik magukat.  
Ebben a kötetben olyanok vallanak életükrôl, hánykódásukról, sikereikrôl, akik végül is 
haza jöt tek és itthon adják át, amit a nagyvilágban tanultak, tapasztaltak. Köszönet Nekik, 
büsz kék vagyunk rájuk. Megannyi tiszteletre méltó, felemelô életút, amelyek egyenként 
is példaértékûek lehetnek a magyar emberek számára.  
 

Egy kötetbe rendezve azonban, már egy „kritikus tömegként”, még egy ér tel -
mûb ben hirdetik az üzenetet: magyarnak len ni jó! Magyarnak lenni jó, ha bárhol a vi lág -
ban él az ember, és magyarnak lenni jó, ami kor HAZAköltözik – legyen ez így a szó szoros 
értelmében, egy gyermekkorban el ha gyott országba való hazatéréssel, vagy egy soha 
nem látott, csak szülôk, nagyszülôk el be szé lé se i bôl ismert, mégis „hazába”.
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Lezsák Sándor invitálására a visszidensek 2018 nyarán meglátogatták a Lakiteleki Nép -
fô iskolát és megtekintették az Emigrációs Emlékgyûjteményt, valamint az Oktatási Hi va -
tal kárpát-medencei szabadegyetemén tartottak elôadást. 
 

A visszidensek híd-szerepe a magyar és külföldi kultúrák között hatalmas ér -
té ket kép vi sel, a közösség tagjai egyénenként is sokat tesznek a magyar kultúra meg -
ôr zé sé ért és népszerûsítéséért, közösségként pedig még nagyobb a súlyuk. 
 

 
 

VISSZIDENSEK 1. 
Vizi E. Szilveszter – Elôszó 

 
Világszerte több millió olyan ember él, aki magyarnak, vagy legalábbis magyar szárma -
zá sú nak mondhatja magát. Ez részben a magyar emberek messze földön híres tehetsé -
gé nek, a magyar tudásra való globális keresletnek köszönhetô. 
 

A Kárpát-medencében élô magyarság tradicionálisan gazdag volt abban a nyer-
sanyagban, amelyet szürkeállománynak hívunk. Ez a nyersanyag nem véges. Ám az em-
beri agy ban rejlô tudás újratermelhetô: közoktatással, felsôoktatással, kultúrával. 
Sokat adtunk a világnak, a világörökségnek. De sokkal tartozunk a világnak, a hozzánk 
idejött és befogadott népeknek. Mindig így volt: adtunk valamit az emberiségnek, és 
kaptunk valamit, ami nem egy esetben segítette túlélésünket. 
 

Kaptuk Európától a kereszténységet – ez kellett Nyugat-Európához való csat -
la kozásunkhoz. Adtuk a nándorfehérvári diadalt, a törökök megfékezését – Európának 
erre volt szüksége. Kaptuk a francia forradalom eszméit, amelyek a magyar ja ko bi nu -
sok tól Petôfiig izzásba hozták a szellemet. Adtuk 1848 hitét, ami bizonyította: az embert, 
a szabadságot meg lehet ölni, de nem lehet elpusztítani.  
Kultúrát kaptunk Európától és büszkék vagyunk a nyári olimpiai játékokban elért he lye -
zé seinkre: a 176 arany-, 150 ezüst- és 169 bronzérmünkre. Büszkék vagyunk az „Arany -
csapatra”, Puskásékra. Adtuk Semmelweis Ignácot, az „anyák megmentôjét”; a világ hírû 
magyar tudósokat, ku ta tó kat Európának és a világnak, 13 Nobel-díjast, a zeneirodalom 
remekeit, nagysá ga it, Bartókot, Kodályt és a többieket. És végül adtuk a világnak az 
1956-os forradalmat, Dávid csatáját Góliát ellen.
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Ma is bennem visszhangzik Tollas Tibor minden mondata, lelkesítô izgatottsága. Akkor 
már 12 éve ismertem, többször is találkoztunk, a segítségével csempésztünk tiltott köny -
ve ket, kéziratot, újságokat.  
Az ô leleménye volt, hogy az Erdélybôl áthozott, bezúzott Bib li á ból készített WC papír 
guriga Juhász Lacihoz került, és onnan a Szabad Európa rádió híradásába. Általa is mer -
hettem meg a nemzeti emigráció földalatti kapcsolatrendsze rét, s amikor egy hét múlva 
újra hívott telefonon, egyetlen név sem volt ismeretlen szá mom ra.  
 
      Ilyen összefogás sem volt még! Készül a kiállítás! A drága Szörényi Éva  

mûvésznô hívó szava még azokat is összebékíti, akik eddig nem álltak szóba 
egymással. Tudnod kell, hogy Lakitelek neve is hitelt ad ennek a világméretû 
gyûjtésnek. Itt Münchenben is mindenki segít, Juhász Laci és Borika,  
Csernohorszky Vili, Kocsis Gábor, Nagy Alajos, a Csikó és a szemünk fénye, 
Kontúr Marika, és a nyomdatulajdonos, könyvkiadó Molnár József,  
Pfitzner Rudolf és a Nemzetôr kiadója Makra Zoli bátyám, Radnóczy Tóni,  
Buzády Tiborék és még Borbándi Gyulát is elértem, aki épp most utazik valahová. 
A Burg-Kastli tanárok is segítenek. Bécsben Kovács Kálmánék, Smuk András, 
Radics Éva, Deák Ernô és Szépfalusyék, Oberwartból pedig Csoknyai Mimi.  
Párizsban Sujánszki Jenô, Szamosi József és képzeld, majdnem elfelejtem a jó 
hírt, Németh Pista Babával, feleségével a párizsi MDF tagságát is mozgósította! 
Svájcban a csodálatos Saáry Éva és a nagyszerû Luka László, Ghéczy Iván  
és a szépséges Veronika és Révész László, akinek az apja ott Kecskeméten  
képviselô volt, telefonon te is beszéltél vele. Svédországban Pap Iván és Saci, 
Eichardt Sándor, Jakabffy Ernô. Kanadából Major Richárdék, Benkô Gézáék, 
Venezuelából Magasrévy János, Tar Pálma és még a férje, Gusztáv is küldi neked 
a jókívánságokat, pedig ô nem bízik abban, hogy a szovjet katonai megszállásnak 
vége lesz. Caracasból Muraközy Klárikáék is üdvözölnek, tudják, hogy az  
öreg tanya, amiben éltek, ahol a sátoros ellenzéki találkozó volt 1987-ben, 
annak közelében van a Muraközyek ôsi családi háza. De Kunckelné Fényes Ildikó,  
Kertész Edit és Fedor Alizék is ígérték a segítséget. Venezuelában ez  
a szépasszonyok csapata, verset érdemelnek! Floridában Papp Gábor és hûséges 
barátom Tar Sándor segít. De mi az, hogy hûséges? Mindegyik hûséges maradt 
a Hazához. Az USA-ban Fehérváry Muki, Bánkuthy Géza és Ilonka, Molnár Laci 
és Erika, Mózsi Ferenc, Petô Ferenc, Pásztor László, Szablya Ilona, Irsay Gyuri 
valamint az egyszemélyes intézmény, Magyaródy Szabolcs, a Hóka fivérek és  
a legendás Hites Kristóf, valamint Püskiék, akik ott voltak a Lakiteleki Találkozón. 
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Az interjúkon keresztül teljes egészében megelevenedik elôttünk a huszadik századi 
ma gyar történelem. A könyvben szereplô életutak a legkülönbözôbb családok sorsát be -
mu tat va metszetét adják az országot elhagyni kényszerülôk történeteinek. 
 

Egy könyv sorsa, „Sua fata libelli”, egész pontosan „Pro captu lectoris habent 
sua fata libelli”, ahogy azt Terentianus Maurus megfogalmazta, majd az olvasóktól fog 
füg geni. Meggyôzôdésem, a könyv sikerre ítéltetett. 
 
A 2017 ôszén megjelent kötet elôszavát Vizi E. Szilveszter írta.  
Szereplôi: Brum Alejandra (Uruguay), Diego-Fedor Alíz (Venezuela),  
Frido Diepeveen (Hollandia), Gyuricza Gábor (Brazília),  
Habsburg György (Németország), Jókay Kinga (USA), Kraft Péter (Argentína), 
Miska János (Kanada), Papp Keve (USA), Stipsitz Károly (Ausztria),  
Szapáry György (Belgium), Szekeres Szabolcs (USA) 
A kötetet bemutatóján Szili Katalin miniszterelnöki megbízott méltatta. 
 

 
 

VISSZIDENSEK 2. 
Emigráció a Hazáért 

 
Az elsô szabad választások után, 1991 májusában Münchenbôl hívott telefonon Tollas 
Tibor költô, a Nemzetôr fôszerkesztôje. A hangja izgatott volt, lelkendezô, s tudtam, hogy 
megint a szervezô erô mámorával avat be egy készülô nagy munkába.  
 
      Emigráció a Hazáért! Igen, ez az! Mit tett az emigráció a Hazáért? A Hazánkért! 

Magyarországért! Tudod, amirôl beszéltem! Készül a kiállítás, gyûjtjük az  
anyagokat. Szörényi Évával mindent megbeszéltem. Most tettem le a telefont,  
ô is bízik benned. Egy vagyonba került a telefon, de megérte.  
Összeállítottuk a névsort, hogy kiket szólítunk meg. Telefonon vagy képeslapon. 
Be kell mutatnunk a kiállításon, hogy amíg szovjetvilág volt Magyarországon, 
Rákosi és Kádár rabságában voltatok, addig mi, itt a szabad világban nem  
hagytunk cserben titeket. Összegyûjtjük a plakátokat, meghívókat, újságokat, 
könyveket, mindent, ami bemutatja, hogy a nemzeti emigráció szerte a világban 
mindenkor a magyar ügyet szolgálta.
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A 2018 ôszén megjelent kötet elôszavát Lezsák Sándor írta.  
Szereplôi: Almay Béla (Brazília – Svédország), Emôdy Csaba (Argentína),  
Kondor László (USA), Konthur Mária (Németország),  
Kunckelné Fényes Ildikó (Venezuela), báró Liptay Antal (Chile), Magyar Kálmán (USA), 
Stefan Musto (Spanyolország – Németország), gróf Nádasdy Borbála (Franciaország), 
Szalay András (Argentína), Szele György (USA), Szôczi Árpád (Kanada) 
A kötetet bemutatóján Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár méltatta. 
 

 
 

VISSZIDENSEK 3. 
 
A Visszidensek elôzô két kötetét fellapozva számtalan történettel, életúttal találkoztam. 
Hogy egy szerencsés véletlen folytán miként lett például egy magyar nôbôl a Metropo li -
tan Operaház parókakészítôje? Vagy egy Hollandiában született kisfiú miért érez meg ma -
gya rázhatatlan vonzalmat a magyar cigányzene iránt? Ilyen és ehhez hasonló történetek 
gazdagítják a Visszidensek köteteit.  
 

Történelmünk során, fôleg az 1870-es évektôl kezdôdôen, sok honfitársunk 
– ki sebb-nagyobb hullámokban – elhagyta szülôföldjét, hogy egy másik országban, ha -
zá jától több száz vagy több ezer kilométerre találja meg a biztonságot és a boldogulást. 
Tették ezt sokan elsôsorban nem saját érdekbôl, hanem gyermekeikre, unokáikra gon -
dol va, miközben a háborúk, majd a kommunista rendszer elôl menekültek a jobb és 
bé ké sebb megélhetés érdekében. A beszámolók azonban rávilágítanak arra, hogy ez 
a döntés korántsem volt könnyû szá muk ra.  
 

A Visszidensek sorozat azokat a magyarokat mutatja be, akik úgy érezték, itt -
hon van dolguk, itthon van kötelességük, ezért visszatértek az elhagyott szülôföldre.  
A mostani könyvben megszólalók többsége Magyarországtól távol született. Nekik az 
volt a természetes, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Amerikában 
vagy Németországban éltek.  
 

Az, hogy a magyar kultúra, magyar örökségük megérintette ôket, teljes mér ték -
ben szüleik, nagyszüleik mérhetetlen hazaszeretetének és a diaszpórában mûködô ma -
gyar szervezetek, egyházi közösségek állhatatos és kitartó munkájának kö szön he tô.
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      Brazíliából Zolcsák István. Ausztráliában Galló Géza és Erzsike, a lapszerkesztô 
vetélytársam, a kitûnô Csapó Bandi, Deér József, Krsztekanits Sándor és  
Violetta, Kardos Béla, Csepely Rudolf, Maurerék és Linka Marci, aki rabtársam 
volt Tatabányán... 

 
Tibor hangja minden névnél szinte fölizzott, és én azért hallgattam elbûvölten ezt a 
nagymonológot, mert a nevek mögött találkozások, a hetvenes-nyolcvanas években 
veszélyes akciók ragyogtak föl. Szörényi Éváék szervezô munkája hónapokig tartott. 
Egy újabb telefon, valamikor ’92 ôszén. Tibor hangja keserû és bizonytalan volt. 
 
-      Sanyikám, baj van. Nem az a baj, hogy megvágtam az ujjamat az ollóval, mert 

éppen a Nemzetôrbôl vagdosok ki a kiállításhoz cikkeket és valami csirizes 
anyagot töröltem a nadrágomba... kapok is érte Majácskától. A nagyobb baj az, 
amit az elôbb mondott Szörényi Éva. Sokan csak úgy adják a dokumentumokat, 
ha garanciát vállalunk arra, hogy a budavári kiállítást követôen nem valami 
dohos pincében fog szétmállani az összegyûjtött anyag, hanem méltó helyre 
kerül, valahol állandó kiállítás lesz belôle. Éva asszony azt mondta, hogy csak 
azzal a feltétellel mehet Magyarországra, ha te garanciát vállalsz az össze -
gyûjtött kiállítási anyag sorsáért. Ne haragudj, hogy ilyen helyzetbe hozunk. 
Tudom, hogy nem vagy képviselô, nincs kormányzati pozíciód, és azt is hallom, 
hogy az MDF-ben féltékenyek a népszerûségedre. Honnan lesz garancia? Mit 
tudsz erre mondani? 

 
Kértem Tibort, hogy legyenek türelemmel. Néhány nap múlva ott lesz a levelem, mely -
ben kötelezettséget vállalok arra, hogy a Lakiteleki Népfôiskolán biztosítok méltó helyet 
a kiállításnak. Így született meg az Emigráció a Hazáért címû kiállítás, amely arra a kér -
désre ad választ, amit az utca embere így tesz fel a hazalátogató vagy visszatelepedô 
magyarnak: ... És maguk mit csináltak az alatt?  
 

A Lakiteleki Népfôiskola Kölcsey házában ma is látható kiállításon a kérdésre 
a dokumentumok válaszolnak: tüntettek, tájékoztattak, emlékeztek, emlékeztettek, 
tá mo gattak és természetesen úgy éltek a szétszóratásban az idegen földön, hogy be -
csü letet szereztek a kárpát-medencei történelmi hazának.  
 
Lezsák Sándor költô, a Magyar Országgyûlés alelnöke 
Budapest, 2018. október 1.
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REMIGRATES 

 
It is a sad fact that in the past hundred years of Hungarian history, hundreds of thousands 
of Hungarians have left the country in several waves. Contemporary ideology brand ed 
these people “dissidents”, which was a common word with a pejorative connotation, 
and those leaving the country were all branded as such—they or their relatives who re -
mained at home, prosecuted for decades.  
We talk a lot about the reasons and the circumstances for leaving. However, we rarely 
speak about those who do not leave the country, but on the contrary: they returned and 
found their happiness here. The children and grandchildren of Hungarians once dubbed 
“dissidents” returned and fell in love with Hungary. Many of them are now at home here. 
They call themselves “remigrates”. 
 
They too deserve the attention of the nation and society as their lives are proof that it 
is possible and even worthwhile to live a happy life in Hungary. They are the ones who 
mediate between two countries (sometimes geographically far away from each other) 
as bridges for cultural and economic exchange. They are the ones the three portrait 
books of the “Remigrates-series” by Péter Gyuricza are about, which were published 
by the Friends of Hungary Foundation with the support of the Prime Minister’s Office 
State Secretariat for National Policy.  
Each book contains twelve portraits, which clarify why these people see Hungary as 
their home, why their lives and fates can serve as an example. Each interview is com -
ple ment ed by photos in connection with each person. 
 
The publishing of the first Remigrates book was more than just the publishing of a col -
lec tion of interviews. Since the launch book, the people the book is about, their rel a -
tives, friends, and families that returned to Hungary have come together every month, 
gath er ing more and more “remigrates” around them.  
 
The members of this community took the book to several cities in the Carpathian basin: 
book presentations were held in Satu Mare (Szatmárnémeti) and Ko◊ice (Kassa) in 2018, 
and in Timis

´
oara (Temesvár), Oradea (Nagyvárad), and Rimavská Sobota (Rimaszombat) 

in 2019. In summer 2018, the remigrates were invited by Sándor Lezsák to visit the La -
ki te lek Folk High School and the Emigration Collection of Memoirs and gave pre sen ta -
tions at the Carpathian Basin Open University of the Educational Authority.
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Örömmel látom, hogy a hazatértek aktív közéleti szerepet vállalnak a ku ta tás ban, az 
ok ta tásban, a mûvészetben, hogy a megszerzett tudást és tapasztalatot hazájuk javára 
for dít sák. Az újabb kötet is errôl tesz tanúbizonyságot, hogy valóban, magyarnak lenni 
„büsz ke gyönyörûség” San Fransiscótól New Yorkig vagy Torontótól Madridon át egé -
szen Melbourne-ig.  
 

„Minket magyarnak neveltek, ez tény. Ha nem így lett volna, akkor nem lennék 
itt. Én mindig magyarnak tartottam magamat, és azt kell, hogy mondjam, jobban ér zem 
most magam Magyarországon, mint érezném bárhol máshol” – vallja a kötet egyik sze -
rep lôje. Hazatérô hazánkfiai bebizonyították, hogy a magyar ember – ha nem is magyar 
földön született – szíve akkor is magyarként dobog, mert Magyarország, a Kárpát-me -
den ce egy olyan hely, ahová visszahúz a magyar szív.  
 

2010-ben a Magyar Kormány régi adósságot törlesztve kimondta, hogy szük-
ség van a diaszpóra magyarsága és az anyaország közti, határokat átívelô párbeszédre. 
Bátran kijelenthetem, hogy Magyarország nemzetközi viszonylatban is élen jár a diaszpó -
ra-politikában. Programjainkkal azon vagyunk, hogy segítsük a diaszpórában élô ma gya -
rok felkutatását, támogatását, nyelvük és hagyományaik erôsítését és megtartását.  
A Nemzetpolitikai Államtitkárság a továbbiakban is támogatni szeretne minden, diaszpó -
rában élô magyar közösséget. Részt szeretnénk venni nemzeti értékeik megôrzésében és 
kultúrájuk továbbadásában a következô nemzedéknek. Biztosítjuk minden honfi tár sun -
kat – éljenek bárhol a világon –, hogy Magyarország Kormányára mindig számíthatnak.  
Ezen gondolatok jegyében szeretettel ajánlom figyelmükbe a Visszidensek III. kötetét, 
és kívánom, hogy ez a nemes kezdeményezés tovább folytatódjon.  
 
Dr. Szilágyi Péter  
Nemzetpolitikáért felelôs miniszteri biztos 
 
A 2019 ôszén megjelenô harmadik kötet elôszavát Dr. Szilágyi Péter írta.  
Szereplôi: Berdefy Tamás (Németország), F. Bester Ági (Brazília),  
Courage Adrián (Anglia), Fóthy Erzsébet (Argentína), Kardos Tamás (Kanada), 
Liszkay Mihály (Kanada), Müller Carlos (Venezuela),  
Némethy Kesserû Judit (Argentína-USA), Richter Ildikó (Dél-Afrika),  
Stefanovszky András (Ausztria), Tôkés István (Kanada), Varjú László (USA) 
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This article refers to János Neumann, Ede Teller, Albert Szent-Györgyi and Zoltán Bay 
among others. It is true that some of them became famous in other countries as cit i -
zens of other countries.  
 
The exodus of our grey matter that reached its peak between the two world wars and 
after the 1956 revolution was defeated, was represented by two things at the same time: 
joy and sorrow.  
Joy because Hungarian studiousness and knowledge enriched the world, and sorrow 
because the country was deprived of its creative minds. We are proud of them and also 
of those who may live far away from their home country, but do not deny their roots 
and proudly confess that it is good to be Hungarian. 
 
Around the world several million people call themselves Hungarian or say they are of 
Hungarian descent. In part, this is thanks to the talent of Hungarians, which is known all 
over the world and the global demand for Hungarian knowledge. Most of the Hun gar i -
ans going abroad left the country due to the storms in its history. They, the dissidents, 
are the subject of numerous literary and professional works, they returned as film char -
ac ters to our country, and the home country has started a series of programs to help 
strength en the national identity of Hungarians living far away. 
 
However, there is little talk about those (if we even talk about them), who went down 
this path in a different direction: they did not leave the country, but came back or moved 
here for the first time in their lives. More and more people are falling in love with Hun -
ga ry, people who were an active part of Hungarian culture growing up abroad and re-
start ed or continued their lives here at home.  
They are the remigrates—as they call themselves. In this book, people talk about their 
lives, struggles, and successes, who eventually decided to come home and pass on the 
knowledge and the experiences they gained in the world. We thank them, we are proud 
of them. They are on honorable and uplifting walks of life that individually can set an ex -
am ple for Hungarian people.  
 
Collected into one book, they spread the message as a “critical mass” it is good to be 
Hungarian! It is good to be Hungarian, no matter where in the world you live and it is 
good to be Hungarian when you move HOME—let it be like this in the full sense of the 
word, a return to the country left during childhood or to a never-before-seen country 
only known from tales of their parents and grandparents, but a “home” nonetheless.
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There is great value in the remigrates’ functioning as a bridge between Hungarian and 
foreign cultures, as the members of the community are individually also doing a lot for 
the preservation of Hungarian culture; as a community their influence is even greater. 
 

 
 

REMIGRATES 1. 
E. Sylvester Vizi—Preface 

 
Around the world, several million people call themselves Hungarian or say they are of 
Hungarian descent. In part, this is thanks to the talent of Hungarians, which is known 
all over the world, and the global demand for Hungarian knowledge. 
The Hungarians in the Carpathian basin were traditionally rich in the resource we call 
grey matter. This resource is not finite. The knowledge in the human brain can be re-
pro duced: with public education, higher education, and culture. 
We gave a lot to the world, to world heritage. But we owe a lot to the world, to the people 
that came to us and were taken in. It has always been like this: we gave something to 
humankind and we received something that helped our survival in many cases. 
 
We received Christianity from Europe, which we needed to join Western Europe. We gave 
the victory at Nándorfehérvár, stopping the Turkish—Europe was in need of that. We re -
ceived ideas from the French Revolution, which fueled the minds of Hungarian Jacobins 
to Petôfi. We provided faith in 1848, which proved that people and freedom can be killed, 
but not destroyed. 
We received culture from Europe and we are proud of our successes in the summer 
Olympics: our 176 gold, 150 silver, and 169 bronze medals. We are proud of our “Gold -
en Team”, the Puskás-team. We gave Ignác Semmelweis, the “saviour of mothers”, we 
gave the world world-famous Hungarian scientists, researchers, 13 Nobel-Laureates, 
musical masterpieces, great musicians like Bartók, Kodály and more. And finally, we gave 
the world the 1956 revolution, the fight of David against Goliath. 
 
We have to be proud of our past. Not of every event, but of the things Hungarians con -
tribut ed to in world culture, world heritage... Let me cite an article from the world’s most 
prestigious scientific paper, Nature Magazine, from 4 January 2000, which bears the 
main title: “Genius loci”, spirit of place”; sub-title: “The 20th was made in Hungary”. 
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Even today, I can recall every sentence that Tibor Tollas said, his inspirational excite-
ment. Back then, I had already known him for 12 years, we had met several times, we 
smuggled forbidden books, hand written texts, newspapers with his help.  
 
It was his idea to get the toilet paper roll that was made from a shredded bible from 
Tran syl va nia to László Juhász and from there to the Szabad Európa Radio (Free Europe). 
I got to know the underground system of national emigration through him and when he 
called me one week later, all the names were familiar to me. 
 
      “There has been no such collaboration until now! We’re preparing the  

exhibition! The callings of dear artist Éva Szörényi reconciles even those who 
won’t speak to each other. You have to know that the name Lakitelek also  
gives credit to this worldwide collection. Here in Munich everyone is helping: 
Laci and Borika Juhász, Vili Csernohorszky, Gábor Kocsis, Alajos Nagy,  
the Colt and our diamond, Marika Kontúr, and the printing-house owner and 
publisher József Molnár, Rudolf Ofitzner, my brother and publisher of  
Nemzetôr Zoli Makra, Tóni Radnóczy, Tibor Buzády and I even reached  
Gyula Borbándi, who is traveling somewhere now.  
The teachers from the Castle of Kastl are also helping. Kálmán Kovács,  
András Smuk, Éva Radics, Ernô Deák and family Szépfalusy in Vienna and  
Mimi Csoknyai from Oberwart. Jenô Sujánszki, József Szamosi in Paris  
and guess what, I almost forgot the good news Pista Németh and his wife  
Baba have even mobilized the MDF members in Paris!  
In Switzerland there is fantastic Éva Saáry and brilliant László Luka,  
Iván Ghéczy and the beautiful Veronika and László Révész whose father was  
a parliamentarian in Kecskemét you talked to him on the phone.  
In Sweden, there are Iván and Saci Pap, Sándor Eichardt, Ernô Jakabffy.  
Richárd Major and his family, Géza Benkô and family from Canada,  
and János Magasrévy, Pálma Tar and her husband Gusztáv all send their  
greetings, although he doesn’t believe that the Soviet military occupation  
will end. Muraközy Klárika and family send their regards from Caracas, they 
know that the old farm where they lived and where the opposition  
held their meeting in tents in 1987 is close to the ancient family house of  
the Muraközy family. But Ildikó Kunckelné Fényes, Edit Kertész, and  
Fedor Aliz also promised to help. This is the group of the beautiful ladies  
in Venezuela, they deserve a poem! 
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Through the interviews, Hungarian history of the 20th century becomes vivid. By por-
traying the widest range of families, the walks of life in the book show a portion of the 
stories of those forced to leave the country. 
The fate of a book, “Sua fata libelli”, more precisely: “Pro captu lectoris habent sua fata 
libelli”, as Terentianus Maurus put it, will depend on the readers. I am convinced that the 
book is going to be a success. 
 
The preface of the book published in autumn 2017 was written by E. Sylvester Vizi. 
Participants: Alejandra Brum (Uruguay), Alíz Diego-Fedor (Venezuela),  
Frido Diepeveen (Netherlands), Gábor Gyuricza (Brazil), György Habsburg (Germany), 
Kinga Jókay (USA), Péter Kraft (Argentina), János Miska (Canada), Keve Papp (USA), 
Károly Stipsitz (Austria), György Szapáry (Belgium), Szabolcs Szekeres (USA).  
The book was praised by Ministerial Commissioner Katalin Szili at the  
book’s presentation. 
 

 
 

REMIGRATES 2. 
Emigration for the Nation 

 
After the first free elections, poet Tibor Tollas, Chief Editor of Nemzetôr, called me in 
May 1991. His voice was excited, joyous, and I knew that he was going to include me 
in a big future work with the intoxication of organizational strength. 
 
      “Emigration for the nation! Yes, that’s it! What did emigration do for the  

homeland? For our homeland! For Hungary! You know, what I was talking 
about! The exhibition is being prepared for, we’re collecting materials.  
I discussed everything with Éva Szörényi. I’ve just hung up the phone, she is 
also relying on you.” The call cost a fortune but it was worth it. We put together 
the list of names, who we were going to address, either by phone or postcard. 
We have to show in the exhibition that while Hungary was in the hands of  
the Soviets, while you were captives of Rákosi and Kádár, we in the free world 
did not leave you on your own. We collected the posters, invitations,  
newspapers, books, everything that showed that national emigration in the 
world served the Hungarian cause at all times.
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The question is being answered by the documents at the exhibition in the Lakitelek Folk 
High School Kölcsey house: They demonstrated, informed, commemorated, re mind -
ed, supported and of course they lived scattered in foreign regions in such a way that 
they gained honor for the historical home in the Carpathian basin. 
 
Sándor Lezsák Poet, Vice-President of the National Assembly 
Budapest, 1 October 2018 
 
The preface of the book published in autumn 2018 was written by Sándor Lezsák.  
Participants: Béla Almay (Brazil—Sweden), Csaba Emôdy (Argentina),  
László Kondor (USA), Mária Konthur (Germany), Ildikó Kunckelné Fényes (Venezuela), 
Baron Antal Liptay (Chile), Kálmán Magyar (USA), Musto Stefan (Spain–Germany), 
Countess Borbála Nádasdy (France), András Szalay (Argentina), György Szele (USA), 
Árpád Szôczi (Canada) 
The book was praised by Deputy Secretary of State Anikó Krucsainé Herter at the 
book’s presentation. 
 

 
 

REMIGRATES 3. 
 
While reading the first two books of the Remigrates, I encountered many stories and 
walks of life. How a Hungarian woman became the wig maker of the Metropolitan Opera 
thanks to a lucky coincidence, for example. Or why a little boy born in the Netherlands 
is inexplicably drawn to Hungarian gypsy music. These and similar stories enrich the 
Remigrates books. In the course of our history, especially since the 1870s, many of our 
compatriots—in smaller or bigger waves—left their homeland to find security and hap -
pi ness in another country, hundreds or thousands of kilometers away from their home. 
They did not only do this for themselves but for the benefit of their children and grand-
children, while fleeing war and later from the communist regime to a better and more 
peaceful life. The reports show that this decision was not an easy one for them at all. 
 
The Remigrates series introduces Hungarians who felt that they had work to do here at 
home, that they had responsibilities here, therefore they returned to the homeland they 
once left. The majority of those this book is about were born far away from Hungary. 
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      Gábor Papp and my loyal friend Sándor Tar are helping in Florida.  
But what is loyalty? Every one of them remained loyal to their homeland.  
In the USA are Muki Fehérváry, Géza and Ilonka Bánkuthy, Laci and  
Erika Molnár, Ferenc Mózsi, Ferenc Petô, László Pásztor, Ilona Szablya,  
Gyuri Irsay and the one-man institution, Szabolcs Magyaródy,  
the brothers Hóka and the legendary Kristóf Hites, as well as family Püski,  
who attended the meeting in Lakitelek.  
István Zolcsák from Brazil. In Australia are Géza and Erzsike Galló, my rival  
editor, the outstanding Bandi Csapó, József Deér, Sándor and  
Violetta Krsztekanits, Béla Kardos, Rudolf Csepely, family Maurer and  
Marci Linka, who was my fellow inmate in Tatabánya...” 

 
Tibor’s voice got more excited with each name and I listened to this big monologue with 
delight as with the sound of the names, encounters, dangerous operations in the 70s 
and 80s appeared. Éva Szörényi’s organizational work took months. Another phone call 
some time in autumn ’92. Tibor sounded bitter and uncertain. 
 
      “Sanyi, we have a problem. The problem isn’t that I cut my finger with  

the scissors while cutting out articles from the Nemzetôr for the exhibition and 
that I smeared some paste into my trousers... Maja’s going to tell me off for 
that. The bigger problem is what Éva Szörényi said earlier.  
Many people only hand over the documents if we guarantee that they won’t rot 
in some dark basement after the exhibition in the Palace, but receive a worthy 
place, that they are going to be part of a permanent exhibition. Éva said that 
they will only arrive in Hungary under the condition that you are taking care of 
the future of the collected exhibition material. Please don’t be angry that we  
put you in such a position. I know that you’re not a parliamentarian, you don’t 
have a governmental position and I have also heard that people in the  
MDF are jealous of your popularity. Where do we get this guarantee from?  
What can you say to this?” 

 
I asked Tibor to be patient. In a few days they would receive my letter in which I take 
responsibility for granting a worthy place for the exhibition in the Lakitelek Folk High 
School. This is how the Emigration for the Nation exhibition was born, which answers 
the question of the man on the street to the Hungarian visiting or moving to Hungary: 
... And what have you done during that?

274



The preface of the third book published in autumn 2019 was written by Péter Szilágyi. 
Participants: Tamás Berdefy (Germany), Ági F. Bester (Brazil),  
Adrián Courage (England), Erzsébet Fóthy (Argentina), Tamás Kardos (Canada), 
Mihály Liszkay (Canada), Carlos Müller (Venezuela),  
Judit Némethy Kesserû (Argentina-USA), Ildikó Richter (South Africa),  
András Stefanovszky (Austria), István Tôkés (Canada), and László Varjú (USA).

For them, it was natural to live in the United States of America, in Canada, in South Amer -
i ca, or Germany. The fact that Hungarian culture, their Hungarian heritage has touched 
them, they owe completely to their parents’ and grandparents’ immeasurable love of 
their homeland and the unceasing work of Hungarian organizations and church com -
mu ni ties in the diaspora. 
 
I am happy to see that those who returned home are actively taking part in public ed -
uca tion, in research, in art, so that they can contribute to the benefit of their homeland 
with their knowledge and experience. This book is also evidence that being Hungarian 
is indeed a “beautiful pride”, from San Francisco to New York, or from Toronto to Madrid 
to Melbourne. 
 
“We were raised as Hungarians, this is a fact. If it had not been this way, we would not 
be here. I always said I am Hungarian and I have to say that I feel better here in Hungary 
now than in any other place”, confesses one of the characters in the book. Our re turn -
ing compatriots have proven that a Hungarian’s heart—even if he was not born on Hun -
gar i an soil—always beats as a Hungarian, because Hungary and the Carpathian basin 
is a place the Hungarian heart is drawn to. 
 
In 2010, the Hungarian government expressed—settling an old debt—that the Hun gar -
i ans in the diaspora and the dialogue with the homeland, across borders, are important. 
I can say with confidence that Hungary is at the top in diaspora politics in international 
comparison. We want to help find the Hungarians living in the diaspora, in supporting 
them, strengthening and maintaining their language and traditions. 
 
The State Secretariat for National Policy would like to continue supporting every Hun -
gar i an community in the diaspora. We would like to take part in maintaining their na -
tion al values and handing down their culture to the next generation. We assure every 
compatriot—wherever in the world they may live—that they can always rely on the 
Hun gar i an government. 
With regard to these thoughts, I would like to draw your attention to the third book of 
the Remigrates series and wish for this honorable initiative to continue in the future. 
 
Dr Péter Szilágyi 
Ministerial Commissioner responsible for National Policy 
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Az Alapítvány mûködésének kezdetén „Insider” néven jelent meg, majd a 2014. januári 
kon fe ren ciától kezdve „Friends of Hungary magazin” néven indult útjára a Magyar or szág 
Barátai Alapítvány nyomtatott lapja. A havonta megjelenô kiadvány hét évfolyamon 
ke resz tül, postán jutott el a világ különbözô pontjain élô olvasóihoz, a Magyarország 
Ba rá tai Közösség tagjaihoz, valamint a partnerszervezetek központjába.  
Az egyenként öt száz példányban kiadott lapszámok így több ezer érdeklôdô kezébe is el -
jut hat tak – né ha a lapot kísérô nagy figyelem miatt fénymásolt példányokat is ké szí tet -
tek a lelkes ol va sók. 
 

A „Friends of Hungary magazin” 24 oldalon mutatta be Magyarország és a vi -
lág ban élô magyarság eredményeit, büszkeségeit, kulturális kincseit. Nyomtatott lapként 
az aktualitások közlése helyett a kezdetektôl fogva tudatosan az idôtálló értékek meg je -
le ní tésére törekedett a szerkesztôség. 
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Friends  
of Hungary  
magazin

Friends of Hungary magazin  
2015. április 
címlapon Vizi E. Szilveszter 

Friends of Hungary magazin  
2014. február-március 
címlapon Orbán Viktor miniszterelnök és  
Vizi E. Szilveszter az Alapítvány elnöke

Friends of Hungary magazin  
2015. december 
címlapon Böjte Csaba szerzetes

Friends of Hungary magazin  
2017. november 
címlapon Áder János köztársasági elnök

Friends of Hungary magazin  
2018. március  
címlapon a Téli Olimpia gyôztes  
magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyázó  
csapat néhány tagja

Friends of Hungary magazin  
2018. június 
címlapon Gulyás Gergely  
Miniszterelnökséget vezetô  
miniszter

Friends of Hungary magazin  
2019. január 
címlapon Rubik Ernô feltaláló



Minden lapszámban interjú mutatta be a legkülönbözôbb területekrôl érkezô sze rep lô -
ket, akikben egy vonás mindenképpen közös volt: a magyarság számára fontos hoz zá -
já ru lásuk a politika, kultúra, tudomány vagy akár a gazdaság terén.  
A hét év során a „Friends of Hungary magazin” szerkesztôinek lehetôsége volt interjút 
ké szíteni Áder János köz tár sa sá gi elnökkel, Varga Judit miniszterrel, Lázár János ko -
ráb bi miniszterrel, Csókay And rás idegsebésszel, Szörényi Levente zeneszerzôvel, Rubik 
Ernô feltalálóval és Csukás István íróval, hogy csak néhányukat soroljuk fel. 
A magazin állandó rovatai között szerepelt a Hungarikumok, illetve világhírû magyarok 
be mu ta tá sán kívül a gazdasági élet friss történéseinek szemlézése, épp úgy, mint a ha -
zai ízek iránt honvágyat érzô olvasók számára receptek, éttermek bemutatása. 
 

 
 

FRIENDS OF HUNGARY MAGAZINE 
 
In the beginning of the Foundation it was published with the name “Insider”, then, after 
the Conference in January 2014, the printed paper of the Friends of Hungary Foundation 
con tin ued with the name “Friends of Hungary Magazine”. For 7 years, its readers, the 
mem bers of the Friends of Hungary Community, as well as the partner organizations 
all around the world, received the monthly paper by post. Through them, the 500 copies 
issued per month could reach several thousand interested people—sometimes en thu -
si as tic readers even copied them as there was such a high interest. 
 
In 24 pages, the “Friends of Hungary Magazine” presented Hungary and the achieve -
ments, honors and cultural treasures of Hungarians around the world. As a printed 
pa per, the editors intentionally focused on publishing lasting values instead of writing 
about current news. In each edition, interviews introduced people from the most dif fer -
ent regions, who all had one thing in common: their contribution in the fields of pol i -
tics, culture, science or economics, which is important for all Hungarians. During those 
7 years, the editors of the “Friends of Hungary Magazine” were able to interview Pres i -
dent of Hungary János Áder, Minister Judit Varga, former Minister János Lázár, neu -
ro sur geon András Csókay, composer Levente Szörényi, inventor Ernô Rubik and writer 
István Csukás, among others. 
Next to the presentation of Hungaricums and world-famous Hungarians, the latest events 
of economic life or recipes and restaurant tips for readers longing for flavors of the home 
country, were also among the constant columns of the magazine.
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„ I Dance Hungary” 



A program online platformot kínál, amelynek legfontosabb pillére az angol nyelvû tánc -
kur zus sorozat. Ennek segítségével a világon bárki elkezdheti elsajátítani a magyar nép -
tán cokat – kiváló magyar táncosok tolmácsolásában, ismert népzenészek kísérete mellett. 
A kurzusokat énekoktató és háttérismereti kisfilmek egészítik ki a tanult táncok tájegy -
sé ge irôl. A program célja, hogy hozzájáruljon a táncházmozgalom külföldi erôsödéséhez, 
és a táncon keresztül minél több ember Magyarország iránti érdeklôdését mélyítse el. 
Ezen kívül az „I Dance Hungary” kisfilmsorozata, a „FolKnowledge” havonta egy-egy, 
a táncházmozgalomhoz kapcsolódó fogalmat jár körül, míg podcast adása, a „FolkTalk” 
szintén havonta jelentkezve, a táncházmozgalomnak a világ különbözô pontjain élô, meg -
ha tározó személyiségeit mutatja be. Az oldal hírfolyama felhívja a figyelmet egy-egy fon -
tos néptáncos eseményre és példaértékû teljesítményre a világban. Ezekkel az anyagokkal, 
és a közösségi médiában végzett aktivitással, a program második fázisa azt a nem kisebb 
célt tûzte ki maga elé 2020 végén, mint hogy kialakítson egy nemzetközi közösséget 
a világban élô, magyarul – még – nem beszélô, de a magyar néptánc iránt szenvedélyt 
érzô táncosok között.  
Ebben elsôsorban a helyi viszonyokat jól ismerô Nagy Ildikóra (Észak-Amerika és Auszt -
rá lia), Bonapartian Eduardóra (Dél-Amerika) és Kenneth Tsére (Kelet-Ázsia) támaszko-
dunk.  •  https://idancehungary.hu/
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A 20. század magyar mûvelôdéstörténetének alighanem legjelentôsebb eseménye a tánc -
házmozgalom elindulása. Az elmúlt négy és fél évtized megmutatta: az elgondolás, hogy 
a néptáncot vegyük le a színpadról és tegyük – városi környezetben – a mindennapok 
tar tal mas szórakozási lehetôségévé, sôt életformájává, mûködôképesnek bizonyult. 
Tíz-, lassan százezrek táncolják hétrôl hétre saját örömükre a széki magyart, szatmári 
ver bun kot, kalotaszegi csárdást, énekelnek szerelemrôl és bánatról közösségben – az 
anyanyelvükön. 
 

A 21. századra a táncházmozgalom a magyar diaszpóra egyik legfontosabb 
meg tar tó ere jét jelenti, sôt, általa olyanok is elkezdenek a magyar kultúra iránt ér dek -
lôd ni, akiknek más kötôdésük nincs Magyarországhoz. Az „I Dance Hungary” program 
el sô sor ban e két csoportnak szól, hogy érezzék: ôk is a magyar nemzet és a tánc ház -
moz galom értékes, megbecsült tagjai. 
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„I Dance Hungary”– 
Your first steps to 
Hungary



Táncanyagok 
 
Somogy, Szék 
•  Táncoktatók: Szabó Szilárd „Sziszi” és Szabó Rubinka  
•  Zene: Bese Botond, Halmos Attila és barátai,  

Hungarian FolkEmbassy és Samu Zoltán, Kalász Máté Bandája 
•  Ének: Kubinyi Júlia 
 
Szatmár – a Rákóczi Szövetséggel együttmûködésben 
•  Táncoktatók: Végsô Miklós, Hortobágyi Gyöngyvér 
•  Táncosok: Gyetvai Julcsi, Kele Kristóf, Nagy Katica, Ertl Balázs 
•  Zene: A Banda 
•  Ének: Kubinyi Júlia
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Ötletgazda, mûvészeti vezetô: Rosonczy-Kovács Mihály politikai elemzô, Junior Prima-
dí jas népzenész hegedûs, a Hungarian FolkEmbassy vezetôje, a Romengo zenekar tagja 
Táncszakmai vezetô: Kovács Norbert „Cimbi”, Örökös Aranysarkantyú-díjas táncos, az 
Élô Forrás Hagyományôrzô Egyesület elnöke 
Felvételek: Tímár Mátyás, arculat: Kálmán Luca, tánckurzusok angol fordítása: Dobi Gábor 
 
Nemzetközi Testület 
Bonapartian Eduardo – Argentína (Regôs Néptáncegyüttes – Buenos Aires) 
Kenneth Tse – Hong Kong (Knack Cordial Folk Group) 
Kovács Norbert „Cimbi” – Magyarország (Élô Forrás Hagyományôrzô Egyesület) 
Nagy Ildikó – USA (Hungarian House of Heritage – New York) 
Rosonczy-Kovács Mihály – Magyarország (Hungarian FolkEmbassy)  
Verseghi-Nagy Miklós – Magyarország (Friends of Hungary Foundation)
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1. kép – Nagyecsedi csárdás  
az „I Dance Hungary” videó felvételén 
 
2. kép – Zenészek húzzák a talpalávalót  
az „I Dance Hungary” szatmári fejezetének  
videó felvételéhez 
 
3. kép – Tyukodi táncokat táncoló párok  
az „I Dance Hungary” videó felvételén 
 
4. kép – lásd a szemközti oldalon 
Szabó Szilárd „Sziszi” és a Rákóczi Szövetség  
Diaszpóra Táborában résztvevô, külföldön élô  
magyar gyerekek

▲



The courses are complemented with short films, singing lessons and background stories 
about the regions where the dances originate from. The aim of the program is to strength -
en the dance house movement abroad as well as to deepen the interest towards Hun ga -
ry of even more people through dancing. Furthermore, the “I Dance Hungary” short film 
series ‘FolKnowledge’, explains a few terms regarding the dance house movement each 
month, while its monthly podcast series '‘FolkTalk’, introduces personalities around the 
world, who are vital for the dance house movement. The news section of the website 
draws attention to important folk dance events and exemplary achievements all around 
the world. At the end of 2020, with these materials and the activity in social media, the 
second phase of the program has set itself the aim to form an international community 
of people around the globe who do not speak Hungarian, but are passionate about Hun -
gar i an folk dances. For this, we mainly rely on Ildikó Nagy (North America and Aus tra -
lia), Eduardo Bonapartian (South America) and Kenneth Tse (East-Asia), who all know 
the local conditions well.  •  https://idancehungary.hu/ 
 
Idea, Co-artistic Director: Mihály Rosonczy-Kovács, political analyst, Junior Prima award 
violinist, Head of the Hungarian FolkEmbassy, member of the band Romengo  
Co-artistic Director: Kovács Norbert “Cimbi”, “Örökös Aranysarkantyú” award-winning 
dancer, Chair of “Élô Forrás Hagyományôrzô Egyesület”  
Visual works: Mátyás Tímár, Design: Luca Kálmán, English Translation of dance lessons: 
Gábor Dobi 
 
International Board 
Eduardo Bonapartian—Argentina (Regôs Néptáncegyüttes—Buenos Aires) 
Kenneth Tse—Hong Kong (Knack Cordial Folk Group) 
Norbert Kovács “Cimbi”—Hungary (Élô Forrás Hagyományôrzô Egyesület) 
Ildikó Nagy—USA (Hungarian House of Heritage—New York) 
Mihály Rosonczy-Kovács—Hungary (Hungarian FolkEmbassy) 
Miklós Verseghi-Nagy—Hungary (Friends of Hungary Foundation) 
 
Dance materials 
Somogy, Szék 
•  Dance Masters: Szilárd Szabó “Sziszi” and Rubinka Szabó 
•  Musicians: Botond Bese, Attila Halmos and Friends, Hungarian FolkEmbassy  

and Zoltán Samu, Máté Kalász and Friends 
•  Vocals: Júlia Kubinyi
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FolKnowledge videók 
Forgatókönyv és társházigazda: Rosonczy-Kovács Mihály 
Angol anyanyelvi lektor és társházigazda: Julie Johnson 
Szakmai lektor: Ph. D. Pávai István 
Felvétel, vágás: Tímár Mátyás 
 
Táncos hírek: Józsa Tamás 
 
Partnerek: Hungary Today, Fonó Budai Zeneház, Hungarian FolkEm bas sy,  
Philidor Intézet, Élô Forrás Hagyományôrzô Egyesület, Knack Cordial Folk Group 
 

 
 

I DANCE HUNGARY”—YOUR FIRST 
STEPS TO HUNGARY 
 
The most significant event in Hungarian cultural history of the 20th century is perhaps 
the beginning of the dance house movement. The past four and a half decades have 
shown that the idea of taking folk dances off the stage and forming them into a leisure 
activity, or even a way of life in urban regions has proven to be fruitful. Week by week, 
tens of thousands, soon even hundreds of thousands dance the Magyar of Szék, the 
Verbunk of Szatmár, the Csárdás from Kalotaszeg and sing about love and sorrow in 
their mother tongue in a community for their own pleasure. 
 
By the 21st century, the dance house movement has developed into a pivotal source of 
energy for the Hungarian diaspora and through it even those who have no ties to Hun -
ga ry have started to take an interest in Hungarian culture.  
The “I Dance Hungary” program is mainly for these two groups, in order for them to feel 
that they are part of the Hun gar i an nation as well, and they are valuable and respected 
members of the dance house movement. 
 
The program offers an online platform; it’s most important pillar is the dance class in 
En glish, with the help of which anyone in the world can start to learn Hungarian folk 
dances—with the interpretation of excellent Hungarian dancers, accompanied by well-
known folk musicians. 

290

“



Dance materials 
Szatmár—in cooperation with the Rákóczi Association 
•  Masters: Miklós Végsô, Gyöngyvér Hortobágyi 
•  Dancers: Julcsi Gyetvai, Kristóf Kele, Katica Nagy, Balázs Ertl 
•  Musicians: A Banda 
•  Vocals: Júlia Kubinyi 
 
FolKnowledge videos 
Script and co-host: Mihály Rosonczy-Kovács 
English native speaker proofreader and co-host: Julie Johnson 
Professional proofreader: Ph. D. István Pávai 
Shooting and editing: Mátyás Tímár 
 
Dance related news: Tamás Józsa 
 
Partners: Hungary Today, Fonó Music Hall, Hungarian FolkEmbassy,  
Philidor Institute, Élô Forrás Hagyományôrzô Egyesület, Knack Cordial Folk Group
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Great  

HungarICONs



 
 
 
 
 
 
A sorozat eddigi szereplôi: 
 
w  Csókay András idegsebész 
w  Fucsovics Márton teniszezô 
w  Gera Marina színész 
w  Hampel Katalin divattervezô 
w  Polgár Judit sakk nagymester,  

többszörös olimpiai bajnok 
w  Rácz Jenô séf 
w  Rost Andrea operaénekes 
w  Szepsy István, ifj. Szepsy István  

borászok 
w  Szôke Gábor Miklós szobrász 
w  Vitáris Iván zenész 
 
 
 
Az egyéni történeteken keresztül a nemzetközi közönség számára felvázolható egy, csak 
a magyarokra jellemzô gondolkodásmód, egyedi világlátás és nemzeti karakter. A kis -
fil mek szereplôit különbözô szempontok alapján válogattuk össze: 
  
I. „Az elsôk” 
      Olyan személyeket kívánunk bemutatni, akik magyarként, nemzetközi szinten el sô -

ként ér tek el kiemelkedô teljesítményt, munkásságukkal utat nyitva a további tehet -
sé gek és lehetôségek elôtt. 

II. „Újrakezdôk” 
      Az újrakezdôk kategóriában olyan személyekre kívánjuk helyezni a hangsúlyt, akik 

kar  ri  er jük, életútjuk során számtalan akadályba ütköztek, és kudarcaikból felállva si -
 ke  res  sé váltak nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi közvélemény szemében is.
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A videósorozat lehetôséget nyújt a nézôk számára, hogy rövid és látványos formában 
meg is mer hes sék a kiemelkedô, nemzetközileg is elismert magyar tehetségeket, a tel je -
sít mé nyük mögött rejlô munkát, a szülôföldhöz kapcsolódó érzelmeiket, a tel je sít mé nyük 
ösztönzôit és inspirációit, valamint a sikereik mögött rejlô küzdelmeiket. 
 

Az ismert személyiségeket új szemszögbôl mutatjuk be, az eddig kevésbé ref -
lek tor fény ben lévôket pedig közelebb hozzuk a közönséghez.  
A felvételek 2020-ban ké szül tek, a so ro zatot 2021 februárjában kezdtük bemutatni, két -
heti megjelenéssel az Alapítvány YouTube csatornáján. Minden epizódot egy be ha ran -
go zó cikk vezet fel a Hungary Today és Ungarn Heute oldalakon. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCmDSjjJRXXst-1kEGhqjEiw/featured 
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Great HungarICONs  
videósorozat



GREAT HUNGARICONS VIDEO SERIES 
 
The video series provides an opportunity for viewers to get to know the outstanding, 
internationally recognized Hungarian talents, the work behind their performance, their 
emotions related to their homeland, the incentives and inspirations of their perform-
ance, and the struggles behind their success in a short and spectacular way. 
 
We present the well-known personalities from a new point of view, while bringing 
those who have not been in the spotlight as much, closer to the audience. The videos 
were recorded in 2020, and we started publishing the series on the Foundation’s You-
Tube channel in February 2021, with a new video every two weeks. Each episode is 
introduced by an article on the website of Hungary Today and Ungarn Heute. 
https://www.youtube.com/channel/UCmDSjjJRXXst-1kEGhqjEiw/featured 
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III. „A rejtett meghatározók” 
      A kategória legfôbb célja a háttérben meghúzódó, ám meghatározó személyek be -

mu ta tá sa. A kis fil mek üzenete, hogy nem csak a közismert emberekre érdemes oda -
figyel ni, a csen de sebb sikerek is ugyanolyan elismerésre méltók. 

  
Klasszikus portréfilmeket hoztunk létre, egyéni látásmóddal ötvözve. Célunk a minél sze -
mé lyesebb hangvétel, a képek és a narráció harmóniájának megteremtése volt.  
A port ré filmben a fôszereplô karaktere nem egyedül a saját szavai, hanem az ôt ismerô 
kol lé gák, barátok, családtagok elmondása alapján bontakozik ki. Ennek köszönhetôen 
mo za i kok ból áll össze a film végén a nagy kép, amely megbontja a hagyományos port -
ré filmek dra ma turgiáját.
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The characters of the series so far: 

w  András Csókay, neurosurgeon 
w  Márton Fucsovics, tennis player 
w  Marina Gera, actress 
w  Katalin Hampel, fashion designer 
w  Judit Polgár, chess Grandmaster, multiple Olympic champion 
w  Jenô Rácz, chef 
w  Andrea Rost, opera singer 
w  István Szepsy and István Szepsy Jr. winemakers 
w  Gábor Miklós Szôke, sculptor 
w  Iván Vitáris, musician 
 
Through their individual stories the international audience is introduced to a way of 
think ing, an individual world view and a national character, which are only typical for 
Hun gar i ans. The personalities shown in the short films were selected according to the 
fol low ing aspects: 
 
I. “The firsts” 
      We would like to introduce such personalities, who as Hungarians were the first 

to accomplish outstanding achievements on an international level, and through 
their work paved the way for other talents and opportunities to come. 

II. “The re-starters” 
      In this category we would like to focus on those who came up against several ob -

sta cles throughout their career and life, and were able to rise from their failure, be -
com ing successful not only in Hungary but also internationally. 

III. “The hidden factors” 
      The aim of this category is to introduce the people who are standing in the back-

ground but who are determining factors nonetheless. The message of the short 
films is that it is worth to not only look at well-known people; the more silent suc -
cess es are deserving of recognition as well. 

 
We produced classic portrait films combined with an individual point of view. Our aim 
was to create the harmony of a personal interview through pictures and the narrative. 
The character of each person presented in the portrait films comes out not only 
through their own words but by the narration of their friends, colleagues, or family 
members. Thanks to this, the big picture is put together as a mosaic at the end of the 
film, which differs from the dramaturgy of a traditional portrait film.

300



 
Hungarian Horizon



A Hungarian Horizon egy podcast sorozat, ami Magyarországról, magyar emberekrôl, 
és az ô történeteikrôl szól. Olyan személyekkel készítünk interjúkat, akiknek sikerei ma -
gyar erényeket példáznak és relevanciával bírnak egy Magyarország iránt érdeklôdô nem -
zet közi közönség számára. Némelyikük munkássága nemzetközileg is jelentôs, mások 
ered ményei kiemelkedô helyi válaszok egy globális problémára. Megint mások törté ne -
te betekintést enged a magyar társadalom bizonyos szegmenseibe egy megragadó el -
be szélésen keresztül. 
 

Az interjúalanyok között szerepel többek között Szalay-Berzeviczy Attila volt 
tôzs de elnök, a Budapest 2032 Olimpiai Bizottság nemrég kinevezett elnöke, György Ádám 
világhírû zongorista és zeneszerzô, valamint a World Press Photo Prize nyertes foto grá -
fus Horváth Eszter. 
A podcast a Highlights of Hungary-vel, és a Future: Hungary-val együttmûködésben va -
ló sul meg. Elôbbi az interjúalanyok jelentôs részét adja, míg utóbbi delegálja az egyik 
mûsorvezetôt. 
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLcldgROhu1EIP_VE09EyaXv2NRhXtkX5U 
 

 
 

HUNGARIAN HORIZON 
 
Hungarian Horizon is a podcast about Hungary, its people and their stories. We hold in -
ter views with persons whose accomplishments exemplify Hungarian virtues and are of 
relevance to an international audience interested in Hungary. Some of their successes 
are internationally relevant. Others are outstanding local responses to global issues. Yet 
others offer a glimpse into aspects of Hungarian society through a compelling narrative. 
 
Interviewees include among others Attila Szalay-Berzeviczy, former Head of the Buda -
pest Stock Exchange and current Chairman of the Budapest 2032 Olympic Committee, 
world-renowned pianist and composer Ádám György, and World Press Photo prize win -
ner Eszter Horváth. 
 
The podcast is made in collaboration with Highlights of Hungary, who provide a sig nif -
i cant portion of interviewees, and Future: Hungary who delegate a host to the show. 
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLcldgROhu1EIP_VE09EyaXv2NRhXtkX5U
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Hungarian Horizon



 
Rólunk Mondták



hatékony és jól mûködô közösséggé tud válni. A Magyarország Barátai Alapítvány a vi -
lág ban élô magyarság talán legfontosabb csúcsszervezete, melynek már az országo kon 
átnyúló hálózata is kialakul.  
Ma már az internet világában az emberek folyamatosan napi kapcsolatot tudnak tartani 
egy más sal és évente egyszer nagyon sokan eljönnek Magyar országra is. Az óhazában 
sze mé lye sen is tudnak találkozni, és egy minden értelemben élô, mindennapi kap cso lat -
tá tudják alakítani a korábbi, esetleg elszigetelt próbálkozásokat. Ez meg is erôsíti ôket 
ab ban a hitükben, hogy érdemes a magyar identitásukat meg ôrizni, hiszen nincsenek 
egye dül, nem „utolsó mohikánok” akik tulajdonképpen egye dül vannak egy ilyen ha tal -
mas nagy olvasztótégelyben, mint amilyen New York. Fontos szövetségesei ôk Ma gyar -
országnak – különösen, ha a következô generációknak is továbbadják ezt a tradíciót, és 
megtanítják a magyar nyelvet, megismertetik a magyar kultúrát –, annak ellenére is, 
hogy gyerekeik esetleg nem is voltak még Magyar országon. 
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Részlet az Áder János köztársasági elnökkel készült interjúból,  
Friends of Hungary magazin 2017. november 
(Köztársasági elnök úr kitüntetést adott át Papp Lászlónak, a New York-i 
Amerikai Magyar Emlékmû Bizottság elnökének.)  
Hogyan látja a diaszpóra-magyarság jelenlegi helyzetét és jövôjét? 
 
Amerre csak járok, találkozom a kint élô magyarokkal és két dolgot tapasztalok: vannak 
olyan törekvô magyarok, akik ’56 után, vagy a ’90-es években érkeztek új hazájukba. 
Ôk a fogadó ország hasznos tagjaivá akarnak válni, de egyúttal nem akarják feladni a ma -
gyar identitásukat, és hajlandók az életükbôl, szabadidejükbôl arra áldozni, hogy más 
magyarokat megkeressenek, és közös programokat szervezzenek. A másik szervezô erô, 
hogy ha van a magyar állam részérôl egy agilis képviselô, tiszteletbeli konzul, fôkonzul, 
nagykövet, aki ezt a tevékenységet koordinálja és elôsegíti, akkor ez már tényleg egy 
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Rólunk mondták

Áder János köztársasági elnök köszönti a Magyarország Barátai Közösség tagjait  
a Sándor-palotában a negyedik Magyarország Barátai Konferencia alkalmából 2017-ben 



Szükség van Önökre, Magyarország Barátaira, a magyarországi és magyar kisebbsé-
gek szempontjából az Önök munkája valóban sokat jelent a különbözô tagállamokban, 
úgyhogy kérem folytassák ezt a munkát, az odafigyelést. 

 
 
Dr. Fayl Gilbert, a Globális Kerekasztal (The Global Roundtable) elnöke 
 
Úgy hiszem, a „Magyarország Barátai” tagjai, akiknek többsége külföldrôl követi az ott -
honi fejlôdést (az „otthon” mindig is Magyarország marad), osztja velem a fenti vé le -
ményt és támogatja a felhívást. Az is lehet, hogy a világon szétszórt magyarok a külföld 
távlatából élesebben látják a nemzeti összefogás fontosságát. A „Magyarország Barátai” 
egyedülálló bizonyíték a magyarok összetartozására, bárhol is élnek a világon, közös cél -
juk egy erôs és virágzó Magyarország. Meggyôzôdésem az is, hogy a „Magyarország 
Barátai” tagjai készen állnak megadni ehhez minden lehetô támogatást. 
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Tudom, hogy fogyatkozik ezeknek az elszármazott magyaroknak a száma, és nagyon 
erôs a csábítás arra, hogy a többségi társadalom szirén hangjait hallja csak meg az 
ember. Szerintem azokat a pozitív példákat kell minden körülmények között erôsíteni, 
amelyek arról szólnak, hogy a gyökereit nem tagadhatja meg az ember.  

 
 
Részlet Orbán Viktor miniszterelnök beszédébôl  
a második Magyarország Barátai Konferencián, 2015. május 9. 
 
 
Az Írás különlegesen fontos szerepet tulajdonít annak a személynek, aki egy másik em -
ber szószólójaként vagy még szebb szóval: pártfogójaként lép fel. A pártfogó az az em ber, 
aki mellénk áll, ha nagy szükségünk van a segítségre, megvéd minket, amikor nem áll -
ha tunk ki magunk az igazunkért, legtöbbször pedig ezt úgy teszi, hogy sem mi lyen hasz -
na sincs ebbôl, sôt olykor konfliktust is vállal, hogy pártfogoltját megvédje. Szeretném 
megköszönni Önöknek, hogy az elmúlt években Magyarország és a magyar emberek 
párt fogói, szószólói voltak. Köszönöm Önöknek, hogy segítettek elmagyaráz ni a világ -
nak a magyar helyzetbôl és a magyar észjárásból fakadó sikeres megoldásokat.  
 

Most arra kérem Önöket, hogy vigyék jó hírünket a világba. Arra kérem Önöket, 
hogy mondják el mindenhol, valóra váltjuk és sikerre visszük a polgári berendezkedés 
prog ramját. A következô évek feladata ugyanis Magyarországon az lesz, hogy be ren -
dez zük azt a polgári Magyarországot, amelyért a magyar történelem legjobbjai mindig 
is dol goz tak. Ez legalább akkora feladat, habár kevésbé látványos, mint a rendszervál -
tás vagy a posztkommunista rendszert elsöprô kétharmados forradalom megvívása volt. 
Biztos vagyok azonban, hogy közös erôvel sikerülni fog. Biztos vagyok abban, hogy Ma -
gyar  or szág barátai büszkék lehetnek a munka végén Magyarországra, méghozzá leg a -
lább annyira büszkék, amennyire ma Magyarország büszke a barátaira. 
 

 
 
Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselôje 
 
Gratulálok a munkájukhoz, hiszen nagyon fontos szerepe van az Alapítványnak abban, 
hogy Magyarország üzenetei eljussanak a nagyvilágba és ilyenkor mindig jól jönnek 
a közvetítôk, úgyhogy minél többen vannak és minél inkább szétszóródva a világban, 
azt gondolom, hogy annál inkább segít a magyar érdekeknek.
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Orbán Viktor miniszterelnök a harmadik Magyarország Barátai Konferencián  
2016. május 5-én a Várkert Bazárban

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!



A társaság szerepe, ami állandó meg beszélések eredménye, sokoldalú, szükséges és 
fontos szerep. Nem csak védelmi, hanem ismeretterjesztô, és a magyar kultúrát, az 
or szág eredményeit, az ország hírnevét ápoló társaság. Én azt hiszem, hasonló vagyok 
a legtöbb tagunkhoz. Magyar országon végeztem az elemi, középiskolás, és egyetemi 
tanulmányaimat.  
A magyar is ko láktól, de ugyancsak a magyarországi életemben sokat kaptam a taná -
raim tól, a barátoktól, az idôsebb ismerôsöktôl; ez az, ami engem formált, és amiért 
hálá val és köszönettel tartozom. Ezen kívül a magyar kultúra növelte mély magyar gyö -
kereimet. Nem eléggé ismert, hogy a magyar kultúrához nagyon sok tehetség járult hozzá; 
nagyon sok, nemzetközi méretben fontos és nagy alkotó tehetség mûködött a múlt -
ban úgy, mint a jelenben; mûvészek, tudósok, technikusok, szakemberek, gondolkodók. 
Akik formálták is, de használták is a magyar kultúrát, magyar szellemet, amiben nem 
kis mértékben a történelmünknek volt fontos szerepe, és amiben a magyar értékelvek 
játszottak döntô szerepet.  
Az ország több mint ezer éves, ezalatt sok szerencséje és sok nehézsége és bal sze -
rencsé je befolyásolta az érzéseket. Nekem szerencsém volt a magyar kultúrának sok 
olda lát megismerni, nem csak az iskolában, a helyi életben, hanem édes apám etnográ -
fiai gyûjtései alkalmával is. Történelmünk alatt talán többször volt balsze ren csénk, több -
ször támadták vagy károsították az országot, mint segítették. Talán ez vezetett ahhoz, 
hogy a múltbéli magyar alkotók és alkotások nem érték el azt az elismerést, amit meg -
ér demeltek.  
Ez sajnos még mindig így van, és én nagyon remélem, hogy a Magyar ország Barátai 
ezt valamilyen mértékben meg tudja változtatni. Lezárásul hadd ismerjem el Elnökünk, 
Vizi E. Szilveszter hozzájárulását. Ô bárki másnál jobban, zseniálisan felismerte cso por -
tunk szükségét, szerepét és jobban, mint bárki más, az alkotója, belsô motorja, építôje 
a társaságnak. Kitûnô példája az alkotó magyaroknak, kitûnô példája a magyar gyökerek 
gyümölcsének. 

 
 
Báró Gelsey Vilmos KCSG, Alapító tag 
 
Teljesen egyetértek Kossuth Lajossal, hogy „gróf Széchenyi István volt a legnagyobb 
magyar”, aki számos dolgot bevezetett Magyarországon:  
megalapította a Magyar Tudo má nyos Akadémiát, megírta Hitel címû mûvét, bevezette 
a lóversenyt, támogatta a Lánc híd megépítését, stb. Mi a Magyarország Barátai Alapít -
ványnál igyekszünk a nyo má ban járni.
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Lajtha Ábel, Alapító tag  
 
Van sok csoport a világon, amelyek azért sikeresek, mert kinek-kinek hasznos szerepet 
je lent a mûködésük. Én is több tudományos társaságnak vagyok tagja; ezeknek fôkép -
pen munkaismertetés, munkatámogatás, a tagok elismerése, hírlapok szervezése, 
gyûlé sek szervezése, álláskeresô segítség, ösztöndíjak, stb. a szerepük. Van köztük nem -
zet közi és nemzeti társaság is. Nézve a helyi konferenciák programjait, még sokkal több 
társaságot lehet találni: szakmai-, nevelôi-, sport-, iskolai klubok, és még sok más tár -
sa ságot. Amit nem nagyon lehet látni, az egy nemzet csoportja (bár a szakmai csopor -
tok ban lehet nemzeti alcsoport). Mivel ez hiányzik, nagyon fontos, hogy most van egy 
csoport, a mi csoportunk, ami egy országot képvisel és támogat: a Magyarország 
Bará tai Alapítvány. Ez nem egy állami, hivatalos csoport; ez egy független, az államun -
kat, Magyarországot tisztelô és támogató csoport. 
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Lajtha Ábel, a Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagja,  
átveszi a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést  
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől 2016. május 6-án



Prime Minister Viktor Orbán’s speech  
at the second Friends of Hungary Conference, 9 May 2015 
 
Ladies and Gentlemen, 
The Bible ascribes a particularly important role to such a person who is an advocate, 
or an even better word, a patron of someone else. A patron is someone who stands with 
us when we are in need of help, someone who protects us when we cannot stand up for 
our truth ourselves and most of the time this person does that without gaining anything 
from it—even taking on conflict in order to protect his protégée. I would like to thank 
you for being the patrons and advocates of Hungary and the Hungarian people in the 
past years. Thank you for your help in explaining the successful solutions that result 
from the Hun gar i an situation and Hungarian mindset to the world.  
 
Now I ask you to spread our good reputation in the world. I ask you to tell everyone that 
we will realize and make the program of a civic structure successful. The task of the next 
years in Hungary will be to create that civic Hungary for which the best people in Hun -
gar i an history have always worked for. This task is at least as big, although not that spec -
tac u lar, as the fight for the two-third revolution which swept away the change of regime 
or the post-communist regime.  
I am, however, certain that it will succeed with joint forces. I am certain that the friends 
of Hungary can be proud of Hungary when the work is done, and at least as proud as 
Hun ga ry is proud of its friends today. 
 
Thank you for your attention! 

 
 
Loránt Vincze, Member of the European Parliament for the RMDSZ 
 
Congratulations on your work, as the Foundation plays a very important role in spread -
ing Hungary’s messages to the world, and in these times mediators are always welcome, 
which means the more there are and the more they are scattered around the globe, the 
more it helps Hungarian interests, I think. 
 
You, the Friends of Hungary, are needed, your work in the different member states means 
a lot to the minorities in Hungary and Hungarian minorities, so please, continue this 
work, this paying attention.
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TESTIMONIALS 
(The followings are non official English translations)  

 
Excerpt of an interview with János Áder, President of the Republic 
Friends of Hungary Magazine, November 2017 
(The President of the Republic of Hungary presented an award to László Papp,  
Chairman of the American Hungarian Memorial Committee in New York.) 
Mr. President, how do you see the current situation and the future of  
the Hungarian diaspora? 
 
Wherever I go, I meet Hungarians living abroad and I experience two things: there are 
ambitious Hungarians who arrived in their new home after ’56 or in the 90’s. They want 
to become useful members of the recipient country, but at the same time do not want to 
give up their Hungarian identity and are prepared to devote time from their lives, their 
free time to reach out to other Hungarians and to organize programs together. The other 
organizational force, if there is an agile representative of the Hungarian State, an Hon or -
ary Consul, a Consul General, an Ambassador, who coordinates and supports this ac tiv -
i ty, then this can truly develop into an efficient and well-functioning community. 
 
The Friends of Hungary Foundation is probably the most important umbrella or ga ni za -
tion for Hungarians in the world, which also developed a network across borders. Today, 
in the times of the internet, people can contact each other on a daily base and many 
also visit Hungary once a year. They can also meet in person in their old homeland and 
turn previous, possibly isolated, attempts into a vivid, day-to-day relationship. This also 
strength ens them in their belief that it is worth maintaining their Hungarian identity, 
as they are not alone, they are not the “Last of the Mohicans” who are basically alone 
in such a gigantic melting pot like New York. 
 
They are important allies to Hungary—particularly if they pass on this tradition to the 
next generations and teach them the Hungarian language, introduce them to Hungarian 
culture, even though their children may have never been in Hungary yet.  
I know that the number of these Hungarians living abroad is declining and that it is very 
appealing to only hear the siren calls of the majority society. I think that those positive 
examples have to be strengthened under all circumstances which show that one must 
not deny one’s roots.
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They shaped but also lived Hungarian culture, the Hungarian spirit, in which our his -
to ry was of great significance and in which Hungarian values played a vital role.  
The country is more than a thousand years old, during which a lot of luck and a lot of 
dif fi cul ties, and even bad luck influenced the sentiments. I was lucky to get to know many 
aspects of Hungarian culture, not only in school and through local life, but also through 
my father’s ethnographic collection.  
Perhaps we had more bad luck in the course of our history, the country was attacked 
and damaged more often than it was helped. Maybe this was the reason that Hungarian 
creators and creations of the past did not receive the recognition they deserved. Sadly, 
this is still the case and I really hope that the Friends of Hungary can change that to 
some extent.  
Finally, please let me acknowledge the contribution of Chair E. Sylvester Vizi. He rec og -
nized more than anyone, in a genius way, the need for and the role of our group and he 
is the creator, the inner motor, supporter of the society. He is an outstanding example 
of the creative Hungarians, an outstanding example of the fruits of Hungarian roots. 

 
 
Baron William de Gelsey KCSG, founding member 
 
I completely agree with Lajos Kossuth that “Count István Széchenyi was the greatest 
Hun gar i an,” who introduced numerous things in Hungary: he founded the Hungarian 
Academy of Sciences, wrote the book entitled “Hitel” (“Credit”), introduced horse racing, 
supported the construction of the Chain Bridge, etc. We at the Friends of Hungary Foun -
da tion try to follow his path.

Dr. Gilbert Fayl, President of The Global Roundtable 
 
I think that the members of the “Friends of Hungary,” of which the majority follows the 
developments at home (“home” will always be Hungary) from abroad, also share the 
opin ion above and support this appeal. It may also be that from abroad, the Hun gar i -
ans scattered around the world are able to see the importance of national cohesion more 
clearly. The “Friends of Hungary” are unique evidence of Hungarian cohesion, wherever 
they may live, their joint aim is a strong and flourishing Hungary.  
I am convinced that the members of the “Friends of Hungary” are ready to give all the 
support they can for this aim. 

 
 
Ábel Lajtha, founding member 
 
There are many groups in the world that are successful because there are people for 
whom their functioning plays a useful role. I myself am a member of several scientific 
societies; their role is mainly to promote the job, support it, acknowledge the members, 
organize newspapers and meetings, offer help to job seekers, award scholarships, etc. 
Among them are both international and national societies. Looking at programs of local 
conferences, even more societies can be found: professional, educational, sports, school 
clubs and many others. But you do not really find a group of a nation (though the pro -
fes sion al groups can have national sub-groups). As this is missing, it is vital that there 
is a group now, our group, which represents and supports a country: the Friends of Hun -
ga ry Foundation. This is not an official group; it is an independent group respecting and 
supporting our state, Hungary. The role of this society, which is the result of con tin -
uous discussions, is a diverse, necessary and important role. It is not just a protective 
group, but it is also informative, and maintains Hungarian culture, the country’s achieve -
ments, and the country’s reputation. I think I am similar to the majority of our members. 
I finished elementary school, middle school and university in Hungary. I received a lot 
from Hungarian schools, but in my life in Hungary I received a lot from my teachers, 
my friends, older acquaintances; this is what shaped me and what I am grateful and 
thankful for.  
Besides that, Hungarian culture has fortified my deep Hun gar i an roots. It is not well-
known that a vast number of talents contributed to the Hun gar ian culture; many great 
creative talents who are well-known internationally, who worked in the past and in the 
present as well; artists, scientists, technicians, experts, thinkers. 
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 Mozaikok 
„Emlékek az Alapítvány  
életébôl” 

 
 Mosaics 
“Memories from the life  
of the Foundation”

1. kép 
Orbán Viktor  
miniszterelnököt fogadja  
a Kuratórium az elsô  
Magyarország Barátai  
Konferencián 2014-ben.  
Balról jobbra:  
Megyesy Jenô,  
Vízkelety Mariann,  
Sir George Radda,  
Orbán Viktor miniszterelnök  
és felesége Lévai Anikó,  
Vizi E. Szilveszter,  
Fodor István

2. kép 
Nagy Zoltán Péter,  
az OTP Bank  
marketingigazgatója,  
Vizi E. Szilveszter,  
a Magyarország Barátai  
Alapítvány elnöke,  
Beke Zsuzsa,  
a Richter Gedeon Nyrt.  
kormányzati kapcsolatok-  
és PR-vezetôje, és  
Szollár Domokos,  
a MOL Magyarország  
kommunikációs igazgatója  
az Alapítvány második  
világtalálkozójáról tartott  
sajtótájékoztatón a Magyar  
Tudományos Akadémia  
klubtermében Budapesten,  
2015. május 6-án.  
(MTI-fotó: Marjai János)
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3. kép 
Kövér László, az  

Országgyûlés elnöke köszönti  
a lengyel Szejm delegációját,  

a Magyarország Barátai  
Alapítvány Kuratóriumát  

és a Magyarország  
Barátai Közösség tagjait  

2016. május 6-án  
a Parlamentben

4. kép 
Vizi E. Szilveszter fogadja  

Marek Kuchcińskit,  
a lengyel Szejm elnökét,  

akit a Magyarország  
Barátai Alapítvány  

tiszteletbeli tagjává fogadott 

5. kép 
Lajtha Ábel és Radda István  
átveszi a Magyar Érdemrend  

középkeresztje polgári tagozata  
kitüntetést, 2016. május 6-án.  

 
Balról jobbra:  

Szapáry György volt nagykövet,  
Radda Marika,  

Vizi E. Szilveszter elnök,  
Radda István, Lajtha Ábel és  

Szijjártó Péter külügyminiszter

6. kép – A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet „Hûséggel a Hazához Érdemkereszttel”  
tüntette ki a Magyarország Barátai Alapítványt 2016-ban 
 
7. kép – Vizi E. Szilveszter a New York-i 1956-os ünnepségen 2016. október 23-án  
Kumin Ferenc fôkonzul és Colleen Bell korábbi budapesti amerikai nagykövet társaságában 
 
8. kép – A Magyarország Barátai Alapítvány Alapítóinak és  
Kurátorainak találkozója 2017-ben. Balról jobbra:  
B. Nagy János, Fodor István, Sir George Radda, báró Gelsey Vilmos, Módy István,  
Vizi E. Szilveszter, Lajtha Ábel, Vízkelety Mariann, Megyesy Jenô és Karlócai Orsolya ügyvezetô

6

8

7
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10. kép 
Vizi E. Szilveszter  

megkoszorúzza  
Mindszenty József  

bíboros-hercegprímás sírját  
az Esztergomi Bazilika  

altemplomában  
2019. május 4-én,  

a Mindszenty-emlékmise  
után, amelyen  

a Magyarország Barátai  
Közösség számos tagja  

részt vett

9. kép 
Vizi E. Szilveszter  

köszönti a vendégeket  
a Magyarország Barátai  

Alapítvány alapítói  
reggelijén 2019-ben  

(balról jobbra):  
Fodor István,  
Marton Éva,  

Oplatka Gábor,  
Vizi E. Szilveszter,  
báró Gelsey Vilmos

11. kép 
Christopher P. Ball,  
a 2019-es Magyarország  
Barátja Díj egyik  
díjazottja a díj átadásakor  
a Quinnipiac University’s  
Central European Institute  
és a The Hungary  
Inititatives Foundation  
Zebegény Alumni Summit  
eseményén,  
Vizi E. Szilveszter elnökkel  
és Karlócai Orsolyával,  
a Magyarország Barátai  
Alapítvány  
volt ügyvezetôjével

12. kép 
Semjén Zsolt  
miniszterelnök-helyettes,  
Vizi E. Szilveszter elnök  
és Verseghi-Nagy Miklós  
ügyvezetô igazgató  
a 2021-es Magyarország  
Barátai Online Konferencia  
elôtti megbeszélésen



 
Partnerek



 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
Magyarország Kormánya felelôsségének eleget téve fáradozik a Magyarország határain 
kí vül és a diaszpórában élô magyar közösségek fennmaradásáért és fejlôdéséért, nem -
ze ti identitásuk megerôsítéséért, valamint elômozdítja együttmûködésüket egymással 
és Magyarországgal. 
A Magyarország Barátai Alapítvány 2011-es alapítása óta ugyanezen értékek és célok 
men tén kapcsolja össze azokat a világszerte ismert mûvészeket, tudósokat, si ke res üz -
let embereket, magyar szervezeti vezetôket, akik elkötelezettek Magyarország sor sa iránt, 
és kiemelt szerepet játszanak a kiegyensúlyozott Magyarország-kép kiala kí tásában.  
Sze ret ném kifejezni ôszinte nagyrabecsülésemet elhivatott munkálkodásukért, melynek 
legfôbb célja, hogy a világ öt kontinensén élô tagjaikat rendszeresen tá jé koz tas sák a ma -
gyarsággal kapcsolatos hiteles információkról annak érdekében, hogy or szá gunk ról és 
nemzetünkrôl a világban minél teljesebb kép alakuljon ki. 
A Magyarország Barátai Alapítvány elmúlt tíz éves tevékenysége tanúsítja, hogy az össze -
tartozás, a szolidaritás, a magyar kultúra és a Kárpát-medencei nemzetünk sor sa irán ti 
fe le lôsségvállalás közös értékeket jelentenek a világ összmagyarsága számára.  
 

Köszönjük Vizi E. Szilveszter elnök úr elkötelezett munkáját, a Magyarország 
Barátai Alapítvány minden tagjának, hogy Magyarország ismertségéért és elismertsé -
gé ért fáradoznak. Kívánunk a következô évtizedre további sok sikert, jó egészséget és 
ered ményes munkát! 
 
Budapest, 2021. május 21. 
 
Potápi Árpád János 
Nemzetpolitikáért felelôs államtitkár

329

Köszönjük partnereinknek, támogatóinknak a sokéves, értékes együttmûködést! Le gye -
nek a kormányzati oldal szereplôi, cégek, partnerszervezetek, a média képviselô, hazai 
és külhoni közéleti szereplôk, vagy magánemberek; összeköt bennünket az el kö te le zett -
ségünk nemzeti összetartozásunk erôsítése mellett.  
Bízunk közös utunk jövôbeni folytatásában! 

 
 
We would like to express our thanks to our partners and supporters for the many years 
of valuable cooperation. Be it government representatives, companies, partner or ga -
ni za tions, media, domestic and foreign public figures, or individuals; our commitment 
unites us to strengthen our national cohesion.  
We look forward to continuing our common path together in the future, as well.
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Partnerek 
Partners

Gondolatok a Magyarország Barátai Alapítvány 10 éves jubileumára



 
 
 
 
 

 
 
Richter Gedeon Nyrt. 
Az 1901-ben alapított Richter az egyetlen olyan hazai, a nemzetközi piacokon is meg ha -
tá ro zó gyógyszercég, amely külföldi szakmai befektetô nélkül, magyar irányítással mû kö -
dik. Ennek megfelelôen a vállalatvezetés a döntéseket a magyar nemzetgazdaság ér de ke it 
szem elôtt tartva hozza meg. A Richter Magyarországon folytatja kutatási tevékenységét, 
itt valósít meg beruházásokat, fizet adót, miközben több egészségügyi, tudományos és 
oktatási kezdeményezést támogat, illetve szervez maga is. Közel egy évtizede tá mo gat -
juk a Magyarország Barátai Alapítvány munkáját is, amely elkötelezett a magyarok tár -
sa dal mi, kulturális, tudományos és gazdasági sikereinek megismertetése iránt világszerte, 
hiszen vállalatunk számára is kiemelt jelentôséggel bír, hogy a világ szemében Ma gyar -
ország és a magyarok az eredményeikhez méltó elismerésben részesüljenek.” 
 
Orbán Gábor 
vezérigazgató, Richter Gedeon Nyrt. 

 
 
Founded in 1901, Gedeon Richter is the only Hungarian pharmaceutical company with 
glob al operations that has managed to retain its independence from foreign strategic 
in vestors and remains under Hungarian management. Corporate decisions are always 
made with the interests of the national economy in mind. Richter conducts its research 
activities in Hungary, it is here that we make major investments and pay taxes while also 
promoting and sponsoring various healthcare, scientific, and educational initiatives. 
For almost a decade we have been supporting the Friends of Hungary Foundation, which 
is dedicated to promoting Hungarian success stories internationally, since we also be -
lieve that Hungary and Hungarian talents need to be recognized in the eyes of the world 
for their achievements.” 
 
Gábor Orbán 
Chief Executive Officer, Gedeon Richter Plc.
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Dear Reader, 
 
Fulfilling its responsibility, Hungary’s government puts great effort in maintaining, de -
vel op ing and strengthening the national identity of the Hungarian communities outside 
Hungary’s borders and in the diaspora and also promotes their cooperation with each 
other and Hungary. 
 
Since its foundation in 2011, following these values and aims, the Friends of Hungary 
Foundation has been linking those artists, scientists, successful businessmen and leaders 
of Hungarian organizations known all over the world, who are devoted to Hungary’s fate 
and play a significant role in developing a balanced image of Hungary. I would like to ex -
press my sincere appreciation for your dedicated work, the main aim of which is to pro -
vide your members on the five continents with credible information regarding Hungary 
and the Hungarians so that the world receives an even more complete picture of our 
country and our nation. 
The work of the Friends of Hungary Foundation over the past ten years testifies to the 
fact that the sense of belonging together, solidarity, Hungarian culture and re spon si bil -
i ty for the fate of our nation in the Carpathian Basin are common values for all Hun gar i -
ans around the world. 
 
We thank Chair E. Sylvester Vizi for his dedicated work and each member of the Friends 
of Hungary Foundation that they are working for Hungary’s visibility and recognition. 
We wish you every success, good health and fruitful work in the next decade! 
 
Budapest, May 21, 2021 
 
Árpád János Potápi 
State Secretary for Hungarian Communities Abroad 
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Thoughts on the 10 th anniversary of the Friends of Hungary Foundation
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Dear Reader, 
 
OTP Bank is a socially responsible company that plays a key role in Central and Eastern 
Europe. Our sponsorship decisions empower local communities by contributing to ini -
tia tives that serve society’s needs. Besides enhancing the financial culture and aware-
ness of younger generations, we believe in the importance of creating opportunities and 
building communities. This is why we find it essential to support the Friends of Hun -
ga ry Foundation, which celebrates its tenth anniversary this year. 
 
The Friends of Hungary Foundation greatly contributes to how the world judges and ac -
knowl edges Hungary and Hungarians based on their successes, achievements, and 
real-world accomplishments. The Foundation is also devoted to strengthening national 
cohesion. Through its work it builds bridges between the scientific world and figures 
active in public life, both in Hungary and abroad. The members of the Friends of Hun -
ga ry Foundation are a diverse community; they enhance the reputation of our country, 
increase its visibility, and improve the opinion of Hungary around the world. 
 
This diversity is also characteristic of OTP Group, which is based in Budapest and 
pres ent in 11 countries around the region. The power of our company derives from the 
pro fes sion al knowledge of 40,000 employees, who have diverse cultural and social back -
grounds, but are all working so that we can serve our nearly 16.3 million customers 
with more innovative, easy-to-use and convenient services. I believe that the regional 
pres ence of OTP Group contributes to this creation of value and partnership that is so 
much needed. 
On the occasion of this important anniversary, I wish success, continuous and endur -
ing progress and good health to the members of the Foundation and, of course, to its 
ever-growing community. 
 
Dr Sándor Csányi 
Chairman & CEO, OTP Bank Nyrt.”
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Tisztelt Olvasó! 
 
Az OTP Bank felelôs vállalatként mûködik, meghatározó szereplô a Kelet-Közép-Euró -
pai régióban. Támogatási döntéseivel hozzájárul a közösségek fejlôdéséhez, a társada -
lom érdekeit szolgáló kezdeményezések megvalósításához. A fiatal generációk pénzügyi 
kultúrájának fejlesztése, szemléletformálása mellett kiemelten fontos számunkra az 
esély te rem tés, a közösségépítés, ezért is tartjuk kiemelten fontosnak az idén 10 éves 
Magyarország Barátai Alapítvány támogatását. 
 

A szervezet nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a világ Magyarországot és a ma -
gya ro kat sikereik, eredményeik, valós teljesítményük alapján ítélje meg és ismerje el. 
Az Ala pít vány elkötelezett a nemzeti összetartozás erôsítése mellett is. Tevékenységével 
hi dat is képez a tudományos világ, az itthoni és a külhoni közélet aktív sze rep lôi között. 
A Ma gyarország Barátai Alapítvány tagjai sokszínû közösséget alkotnak, to vább öreg -
bí tik hazánk hírnevét, növelik ismertségét, javítják megítélésünket a világban. 
 

Ez a sokszínûség jellemzô az OTP Csoportra is, amely ugyan budapesti köz -
pon tú, de már 11 országban van jelen. Vállalatunk erejét az a 40 ezer mun ka vál la ló szak -
tu dá sa adja, akik sokszínû kulturális és társadalmi közegbôl érkeztek, de mind azért 
dolgoznak, hogy közel 12,3 millió ügyfelünket minél innovatívabb, könnyen hasz nál ha -
tó és kényelmes szolgáltatásokkal tudjuk kiszolgálni.  
Azt gondolom, hogy az OTP Cso port régiós jelenléte is hozzájárul ahhoz az érték te rem -
téshez, a partneri viszonyok kialakulásához, amelyre oly nagy szükség van.  
 

A kerek évforduló alkalmából sok sikert, folyamatos és tartós fejlôdést, jó egész -
séget kívánok az Alapítvány munkatársainak és természetesen az egyre bôvülô ala pít vá -
nyi közösségnek is! 
 

Dr. Csányi Sándor 
elnök-vezérigazgató, OTP Bank Nyrt.”

332

„ “



334

Köszönjük  
a sokéves, értékes  
együttmûködést!  

Bízunk  
közös utunk jövôbeni  

folytatásában!

HUNGARIAN 
R E V I  E W

Hungarian American 
Coalition

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG 
H U N G A R I A N  C O M M U N I O N  O F  F R I E N D S

PAN



 
Borítón:  
Szent László király; Szent István hármaskép részlete (Lotz Károly alkotása) 
Magyar Tudományos Akadémia, díszterem, oldalfal 
 
Címoldallal szemközti lapon: 
a költészet allegóriája – falkép részlete (Lotz Károly alkotása, 1888.) 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermének mennyezete 
„Szellemi példa ké pei minden magyar mûvelôdési törekvésnek.” 
 
Piktogramok:  
a magyar népmûvészet legendás motívumkincsébôl, díszítmények részletei  
Hollós Károly, Huszka József és Kozma Lajos gyûjtésében

p.4.     Pesti Vigadó homlokzata (az eredeti épületet Pollack Mihály tervezte, az újjá -
épített palotát Feszl Frigyes tervei alapján adták át 1865-ben. A fôhomlokzaton 
a magyar történelem jeles alakjainak szobrai Alexy Károly alkotásai). 

p.16.    Mátyás király hármaskép részlete (Lotz Károly alkotása, 1891.)  
Magyar Tudományos Akadémia díszterme 

p.22.   Szépirodalom – falkép (Lotz Károly alkotása) 
Magyar Tudományos Akadémia, díszterem, oldalfal 

p.24.   Szent István király; Szent István hármaskép részlete (Lotz Károly alkotása) 
Magyar Tudományos Akadémia díszterme 

p.32.   Országház, I. kapu – enteriôr részlete 
p.38.   Buda látképe – fametszet (1470 körül) 
p.52.   Szent Imre herceg; Szent István hármaskép részlete (Lotz Károly alkotása) 

Magyar Tudományos Akadémia, díszterem, oldalfal 
p.58.   Országház, I. kapu – enteriôr- és boltozat részlete 
p.62.   A magyar koronázási palást rajzolatának részlete 

(Szent István király és Gizella királyné készíttette és ajándékozta 1031-ben  
a székesfehérvári Szûz Mária-egyháznak.) 

p.67.   Szent István koronázási palástjának egyik központi motívuma  
(Alapanyaga rozettamintás bizánci selyem, amelyet csaknem teljesen beborít 
az aranyszállal hímzett díszítés.) 

p.68.   A Várkert Bazár díszfeljáróját ôrzô oroszlán (részlet) 
az eredeti szobordíszek Fessler Leo munkái 

p.86.   Várkert Bazár – északi lépcsôpavilon portikuszának részlete 
(szgraffíto és Than Mór eredeti kartonjai alapján rekonstruált szekkók) 

p.100.  Sújtás-dísz, Esterházy Pál nádor vôlegényi dolmányának részlete, itáliai 
vörös atlaszselyembôl, díszítése plasztikus paszománymunka (1680.) 

p.108.  Fertôd, Esterházy-kastély, díszlépcsôkorlát barokk-rokokó kovácsoltvas  
betétdísz részlete (1760 körül) 

p.202. Országház, I. kapu – enteriôr részlete 
p.246. Magyar Tudományos Akadémia díszterme – enteriôr részlete kariatidákkal 
p.284. Szépmûvészeti Múzeum Román Csarnok – dekoratív falfestés részlete 
p.306. Az Iparmûvészeti Múzeum fôbejárati csarnok mennyezetének eozinmázas, 

ornamentális, Zsolnay-csempeburkolata 
p.318. A tudomány allegóriája – falkép részlete (Lotz Károly alkotása, 1888.) 

Magyar Tudományos Akadémia dísztermének mennyezete 
p.326. Iparmûvészeti Múzeum, szecessziós üveg kupolabelsô 1896.
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A könyvben elhelyezett  
grafikai elemek és elválasztó 
oldalak képeinek jegyzéke 
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