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Mi, magyarok,
fogjunk össze mindenkor! 
N

„Mi tudjuk ezt –, folytatta Elnök úr – és a magyar-
ság világban élő szervezetein keresztül is minde-
nütt megjelenik, hogy magyarok vagyunk. A ma-
gyar kultúrának, a magyar nyelvnek olyan hatása 
van, hogy gyermekről unokára, dédunokára örök-
lődik. Itt nemcsak genetikai öröklődésről, hanem 
szellemi átörökítésről van szó. Ez Magyarország 
Barátainak a feladata.”

 éhány szóban felelevenítette a MOBA ke-
 letkezésének történetét, ahogy 2007-ben,
Orbán Viktor miniszterelnök és Martonyi János
külügyminiszter urakkal folytatott beszélgetése
során felmerült a gondolat, ami azóta virágba bo-
rult; legyen élő, szoros és eredményes kapcso-
lat a világban élő sikeres magyarokkal. Több 
mint egy évtizedes fennállása során rendkí-
vüli sikereket tudhat magáénak az Alapítvány, 
küldetését eredményesen teljesíti és büszkén
jeleníti meg a világban a magyarságot.
A MOBA világtalálkozóknak mindig volt egy
jelmondata. Például az első alkalommal 2014-ben 

 „A magyarság világnemzet – A Worldwide Na-
tion”, 2017-ben „Magyarnak lenni jó”, 2019-ben 
„Budapest a világ magyarságának fővárosa” 
2021-ben pedig „A hazaszeretet nem a holléttől 
függ” volt a mottó. Vizi elnök úr az idei évre a kö-
vetkező jelmondatot hirdette meg és kérte, hogy 
a tagok vigyék magukkal a világba: „Merjünk 
magyarok lenni!”
Megemlékezett az Alapítókról, azokról is, akik már 
nem lehetnek közöttünk, de szellemiségük örökre 
jelen van. Egyenként méltatta azon világnagyságo-
kat, akik Alapítóként szükségét érezték a Magyar-
ország Barátai Alapítványt létrehozni, küldetését,
a célok megvalósítását segíteni. Külön üdvözölte a
jelenlévő Alapító B. Nagy János professzor urat, 
köszöntötte Lajtha Ábel professzor urat, aki szep-
tember 22-én töltötte be 100. életévét. Megköszönte
a Kuratórium tagjainak a munkáját, és a MOBA 
tagjainak elhivatottságát. Köszönetet mondott Bé-
nyei Katalin asszonynak, az Alapítvány ügyvezető-
jének és munkatársainak. Végül az anyagi támo-
gatókat említette, név szerint köszönetet mondva

mindazoknak, akik a magyar szellemiség továbbé-
lését, annak az értéknek a fenntartását segítik, 
amit a MOBA képvisel a világban. „Minden érték, 
függetlenül az érdekektől, támogatatást igényel és 
kell, hogy kapjon.” – mondta Vizi úr.
Szólt az Alapítvány rendkívül sikeres hírportáljairól, 
a Hungary Today és Ungarn Heute online oldalak-
ról, amelyek a világ legolvasottabb angol és német 
nyelven Magyarországról hírt adó csatornái. Pár 
hónapja új vezetőjük Dr. Deme Dániel úr.
A magazin-e periodika, mintegy képes krónika-
ként mutatja be Magyarországot, a ’Hungary at
First site’ konferenciák pedig főleg a Magyar-
országgal szemben kritikus nemzetközi média 
számára biztosítanak személyes találkozást a ma-
gyar politikai elittel. Mint Elnök úr megfogalmazta;
sokan eljönnek és előbb-utóbb, akarva-akaratlanul 
Magyarország barátai lesznek. 

„Merjünk magyarok lenni! Magyarország kis or-
szág, de nagy nemzet, ezeréves államisággal. 
Nagyon sokat adtunk a világörökségnek, tudo-
mányban, zenében, irodalomban, sportban, sok-
kal többet, mint ami a lélekszámunkból, vagy gaz-
dasági helyzetünkből következik. Erre büszkének 
kell lennünk! Visszatekintve, történelmünk során 
mindig Európát szolgáltuk, mégis gyakran nem ér-
tenek bennünket. Mi magyarok úgy gondolkodunk, 
hogy a gondolat szabad, a kimondott szó érték! Ez 
nem mindenhol van így. A politische korrektheit, a 
politically correct speech nagyban korlátozza a ki-
mondott szavakat. És ami a szavainkat korlátozza, 
az a gondolatainkat is korlátozza. Ez az, amiben 
Magyarország Barátainak tennivalója van, és ami-
ért tenni is fogunk! Köszönöm.” ■

■ Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter elnök
 

 ovák Katalin köztársasági elnök asszony 
 a Sándor-palota Lovagtermében fogadta
a Magyarország Barátai Alapítvány tagjait a
VIII. Magyarország Barátai Konferencia má-
sodik napján. Talán az egyik legértékesebb
gondolattal kezdenénk; kérésünkre Magyaror-
szág Köztársasági Elnöke kézzel írott, szemé-
lyes üzenetet küldött a magazin-e olvasóinak!
(Eredetijét bekeretezve, nagy becsben tartva, 
az Alapítvány irodájában láthatják.) 

Novák Katalin elnök asszony, üdvözlő
beszédét egy szép párhuzammal kezd-
te, Magyarország Alaptörvényének és
a MOBA Alapítólevelének közös gon-
dolataira utalva. A dokumentumokban
megfogalmazottak cselekvésre hívnak,
Magyarország Barátai pedig meghal-
lották ezt a hívó szót – mondta az
Államfő. „Aki veszi a fáradtságot, hogy
megismerjen bennünket, rájön, hogy nem
is olyan nehéz Magyarország barát-
jának lenni. A magyar ember szabadságszerető, 
bátor, megbízható és szavahihető, aki személye-
sen találkozik velünk, megtapasztalja. Sok bará-
tunk van szerte a világon, és a szám egyre nő.”
Feladatunk, hogy felhangosítsuk barátaink hang-
ját –, mondta Novák Katalin, majd felajánlotta,
segít felerősíteni Magyarország Barátainak a
hangját. Köszönetet mondott az Alapítvány 
elhivatott munkájáért, ami hozzájárul, hogy a 

világ jobban megismerje és megértse Magyar-
országot. Kifejezésre juttatta, örömmel folytatja
az elődje, Áder János úr által megkezdett hagyo-
mányt; a közös találkozókat a Magyarország Ba-
rátai Alapítvány tagjaival. Kiemelte a jelentősé-
gét annak, hogy nőként, feleségként és három 
gyermek édesanyjaként tölti be a köztársasági 
elnöki posztot. Személyes példája üzenet és bá-
torítás a fiataloknak, ne maradjanak le a család-

alapításról, a család és a szakmai kiteljesedés 
összeegyeztethető! Örömmel emlékezett vissza 
a korábbi időszakra, amikor miniszterként vett 
részt a „Családbarát Magyarország” építésében.
A Magyar Kormány támogatja a fiatalokat, hogy 
igent mondjanak egymásra, a közös életre, a csa- 
ládvállalásra. A fogantatás pillanatától védi az
életet, segíti a gyermeküket nevelő szülőket és a
gyermeket, amíg maguk is családalapítóvá válnak.

Így ér körbe az értékteremtő családbarát politika, 
amelynek eredményeként Magyarországon nőtt 
a legnagyobb mértékben a házasságkötések 
száma a világon, mára meghaladva a 70 ezret 
a korábbi 35 ezerhez képest. A válások száma 
60 éves mélyponton van, az abortuszok száma 
a felére csökkent, a születési ráta 25 százalékkal 
nőtt. A Kormány „később sem engedi el a gyer-
meket nevelő szülők kezét”. Hangsúlyozta, hogy 

Magyarország a gyermekekben látja a 
jövőt. Nemzeti létünk fennmaradása a 
családoktól függ. A Kárpát-medencé-
ben és a világ bármely részén, a magyar 
családok viszik tovább a magyar kultú-
rát, a magyar nyelvet, amely nemcsak 
egyedülálló Európa közepén, hanem 
erőteljes összetartó erő is számunkra. 
Köztársasági Elnökként létrehozta a 
családbarát elnökök hálózatát, azzal 
a közös céllal, hogy a családalapítást 
nemzetközi szinten is vonzó perspektí-
vává tegyék a fiatalok számára.

 Köztársasági Elnök beszélt arról is, hogy
 Magyarország támogatja a világszerte üldö-
zött keresztényeket és elkötelezett a béke mellett. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy déli határunkon a
Nyugat-Balkánon, húsz évvel ezelőtt fejeződött
be a háború. Olyan ország vagyunk, amely a 
második világháború után, az elmúlt három év-
tizedben kétszer is megtapasztalta a közvetlen
szomszédságában dúló háborút.
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■ Novák Katalin köztársasági elnök
 a Sándor-palotában köszöntötte a
 Magyarország Barátai Alapítványt
 2022. szeptember 17-én.

 

 

 indkét érintett régióban élnek magyarok.
 Ukrajnában és Kárpátalján mintegy 150 
ezren, éppen ezért is lehetünk mi a béke hírnö-
kei, a béke követei. Magyarország az ukrajnai 
háború kitörése óta békére szólít fel. – hangsú-
lyozta Novák Katalin.
Szólt az általa három évvel ezelőtt életre hívott, 
tehetséges fiatalokat támogató Stipendium Pe-
regrinum ösztöndíjprogram sikeréről, amelyben
immáron 16 ország 70 hallgatója vesz részt. Java-
solta Magyarország Barátainak, hogy működje-
nek együtt a programmal annak érdekében, hogy 
a magyar tudást befektetéssé lehessen forgatni.

Magyarország Barátai a magyar tehetség hírnö-
kei, akik saját életükkel és  elért sikereikkel, kiváló
példát mutatnak. Végezetül kedves mosolyával 
kísérve, készséggel állt a jelenlévők hosszú sorá-
nak rendelkezésére, hogy a kézfogások, közös 
fotók és pár személyes szó lehetőségét minden-
kinek megadja. ■  

Kapcsolódó linkek:
https://hungarytoday.hu/hungarian-president-welcomes-participants-of-the-friends-of-hunga-
ry-foundation-conference/
https://ungarnheute.hu/news/staatspraesidentin-novak-begruesste-die-teilnehmer-der-konfer-
enz-der-freunde-von-ungarn-stiftung-70925/
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A VIII. Magyarország Barátai Konferencia főven-
dégét, Csák János kultúráért és innovációért fe-
lelős minisztert a következő szavakkal mutatta be 
nyitó előadásában Dr. Vizi E. Szilveszter elnök:
„Kultúra és innováció, két nagy területe az 
életnek. Nem kétséges, hogy a kultúra és a 
magyar nyelv az, ami bennünket összeköt. Meg 
vagyok róla győződve, hogy Magyarország jö-
vője viszont attól függ, hogyan tudjuk a magyar 
szellemi tőkét felhasználni úgy, hogy az extra-
profit itt, Magyarországon jelentkezzen.” Rö-
viden ismertette Csák János munkásságát és 
hozzátette, személyében olyan minisztert tisz-
telhetünk, aki jól tudja: „innoválni csak úgy lehet, 
ha felfedezés van, ha a kutatás-fejlesztés mel-
lett, van alapkutatás.”

Csák János előadásában kifejtette, tárcája már 
önmagában is innováció, hisz öt, látszólag egy-
mástól eltérő területet egyesít. Ezek a kultúra, 
az innováció és tudománypolitika, a felsőoktatás 
és szakképzés, a vállalkozásfejlesztés és a csa-
ládpolitika. A kormányon belül a „jövő minisztéri-
umának” szokták nevezni, mivel az eredmények 
hosszú távon várhatók. Hivatkozott nagy elődjé-
re, Klebelsberg Kunóra, aki száz évvel ezelőtt 
a Bethlen-kormány vallás- és közoktatásügyi 
minisztereként létrehozója volt a Collegium Hun-
garicumoknak külföldön és 5000 elemi iskolá-
nak az országban, a tudás utánpótlás biztosí-
tása érdekében. Ő úgy tartotta, az eredmények 
láthatóságához húsz év kell. Csák János kifejez-
te reményét, hogy elég lesz 3-5-10 év a kézzel 
fogható eredményekhez.
Ami összekapcsolja az általa vezetett területe-
ket, azt a Fidesz filozófiájának is lehet nevezni. 

„Ha az ember utat épít, az első 
kérdés, hova menjen az út és 
miért? Előbb a miértekre, az-
után a hogyanra adhatunk vá-
laszt. A Fidesz-kormányza-
tok összes döntése a négy 
örök, emberi jót szolgálja. 
Ez a mi „miértünk.” – mondta 
a Miniszter. 
„Az első a kötődés, valahova tartozás, talán a 
legmélyebb emberi szükségletünk. Ahogy Ma-
gyarország Barátai is összetartoznak, bár egy-
mástól távol élnek, kötődésük a magyarság, a ma- 
gyar kultúra és nép iránt, egybefonja őket. A 
második tértől és időtől független szükségletünk 
a gondoskodás képessége. Az a szabadság, 
hogy gondoskodhatunk a magunk, szeretteink, 
közösségünk, nemzetünk szellemi, lelki, fizikai 
fenntartásáról. Univerzális érték az egyensúly,
a két előbb említett emberi jót összekötő, bol-
dogsághoz vezető egyensúly. A negyedik a 
béke és biztonság, amelynek szükségességét 
az orosz-ukrán háború árnyékában nem kell 
hangsúlyozni. 

 miértekből következik a hogyan. Ahhoz,
 hogy a társadalom jól működjön, szükség 
van az értékek átadásának középpontjára, a csa-
ládra. Napjaink társadalmait a „demográfiai ősz” 
jellemzi, Európában a nők átalagosan 29 évesen 
szülik első gyermeküket, ami fél évszázada még 
22-23 évesen történt. A korhatár kitolódásával 
csökken a második, harmadik gyermek megszü-
letésének esélye. Olyan környezetet kell terem-
teni, amelyben a fiatalok minél előbb szükségét 
érzik első gyermekük világra jöttének.

Fontos a döntés szabadsága, hogy az anyák, 
vagy apák, akik a gyermeknevelés ideje alatt 
időlegesen kilépnek a munkaerőpiacról, mielőbb 
visszatérjenek. A Kormány pedig könnyebbé és 
kiszámíthatóbbá tegye számukra ezt a döntést. 
A legtöbb nyugati adórendszer nem támogatja 
a családi adózást. A Magyar Kormány azonban 
eltökélt, hogy a munkaerőpiacon jelenlévő csa-
ládok hathatós segítséget, visszatérítést kapja-
nak, csökkenthessék adóalapjukat és igénybe 
vegyék a családi adózást.
Az erős gazdaság megteremtéséhez szükség 
van a hazai kis- és közepes vállalatok arányának 
növelésére a hozzáadott értékteremtésben. Cél, 
amelynek elérését számos eszközzel támogatja 
a Kormány, hogy 2030-ra a GDP 75%-át hazai 
cégek adják.

 gyanakkor növelni kell a magyar gazdaság
 innovációs képességét, beleértve a kis- 
és közepes vállalatok részesedését. Jelenleg 
Magyarországon 1 millió lakosra 6000 kutató-
mérnök jut. Ha a számukat sikerül kilencezerre 
emelni, az olyan „kritikus tömeget” képezhet, 
ami élénkíti a műhelymunkát, információcserét 
és megtermékenyítőleg hat a teljes magyar tu-
dományos környezetre.

A gazdaság gyorsabb fejlődéséhez az általános 
kulturális szint emelkedése is kívánatos, a széles 
értelemben vett kultúráé, amely észjárás és élet-
mód is egyben. Magyarországon a GDP 1,3%-
a fordítódik kultúrára, ami jóval magasabb az 
EU-átlagánál, ám ennek 80 százaléka Budapest 
központú. Itt a tulajdonképpeni Klebelsbergi-
gondolat megvalósítása a cél; ne hagyjunk egyet-
len magyart sem elérhető kulturális érték nélkül. 
Európa-szerte felértékelődött a tudás és leérté-
kelődött a szakmunka. Ha ebben nem lesz vál-
tozás, akkor, ahogy személyes ismerőse David 
Goodhart1 szociológus előrevetítette, a nyugati 
társadalmak kettészakadnak. 

Csák János méltatta elődje, Palkovics László 
miniszter eredményeit, akinek vezetése alatt lét-
rejött az új szakképzési rendszert. Az előrejel-
zések továbbra is a szakképzett munkaerő hiá-
nyát mutatják, ezért szükség van az oktatásban 
résztvevők számának növelésére, a munkaerő-
piac hazai humán erőforrásból történő feltölté-
sére. Jelenleg Magyarországon 60.000 vendég-
munkás dolgozik, 3-5 éves szerződéssel.
Család, oktatás, innováció, vállalkozás, nemzet.
A Miniszter célkitűzése, hogy a születések szá-
mának növelésével, a képzési rendszerekben
résztvevők arányának növelésével, az innová-
ciós képesség és a szellemi tőkét felhasználó 
kis- és közepes vállalatok megerősítésével,

 

növekedjen a magyar GDP és egy erős 21. szá-
zadot hozzunk létre. Let’s give it a try! – zárta 
beszédét. ■
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Kapcsolódó linkek:

https://hungarytoday.hu/viii-conference-of-the-friends-of-hungary-foundation-has-opened/
https://ungarnheute.hu/news/viii-konferenz-der-freunde-von-ungarn-stiftung-wurde-eroef-
fnet-27393/

Csák János (Budapest, 1962) a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
(jelenleg Budapesti Corvinus Egyetem) Pénzügy és Szociológia szakán szerzett 
diplomát 1987-ben. Tanulmányokat folytatott a University of Michigan Business 
School vezetőképzőjében, valamint az INSEAD-on. 2009‒2010 között a washingtoni 
székhelyű The Heritage Foundation-ben és a grand rapids-i Acton Intézetben volt 
vendégkutató. Pályafutása során több cég vezérigazgatójaként, illetve igazgatósági 
tagjaként tevékenykedett Európában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában, 
többek között a Matáv (pénzügyi igazgató, 1993‒2000), a MOL-csoport
(elnök, 1999‒2000), a T-Mobile Magyarország (elnök, 1997‒2001), a Creditanstalt
Investment Bank (CA-IB), a Budapest Bank (GE Money Bank), a Richter Gedeon Nyrt. 
(független igazgatósági tag 2014‒2019), a Falcon Oil and Gas Ltd. és a Wildhorse
Energy Ltd. igazgatósági tagjaként. 2011‒2014 között Magyarország londoni 
nagyköveteként szolgált. 2003-ban megalapította az üzleti vezetőket tömörítő
Széll Kálmán Alapítványt. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének 
kitüntetettje. Budapest XX. kerületének díszpolgára, a Sacred Military Constantinian
Order of Saint George érdemrend Lovagi Nagykeresztjének birtokosa.
Több könyvet fordított magyarra, köztük Paul Johnson Szókratészról szóló kötetét.
Felesége Márton Júlia, négy gyermekük és hat unokájuk van.

A jövő minisztériuma 
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■ Horváth Gergely kurátor (MOBA), Csák János miniszter
 és Dr. Vizi E. Szilveszter a MOBA elnöke.

■ Csák János miniszter és Fodor István kurátor (MOBA)
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1   https://en.wikipedia.org/wiki/David_Goodhart ; David Goodhart: Head, Hand, Heart – Why Intelligence Is Over-Rewarded, Manual Workers Matter, and Caregivers Deserve More Respect
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Magyarország Barátja Díj 2022

DR. CZAUN MIKLÓS

A MOBA Kuratóriuma 2020-ban döntött ar-
ról, hogy Dr. Czaun Miklós MOBA tag, kutató 
vegyész, tudományos főmunkatárs, az USA 
Nyugati Parti Magyar Tudósklub elnökének ki-
magasló szakmai és közösségi tevékenységét 
–, amelyet a magyar tudomány, a magyar közös-
ség nemzeti összetartozásának erősítése, a ma-
gyar-amerikai egyetemi kapcsolatok ápolása és 
fejlesztése érdekében végez –, Magyarország 
Barátja Díjjal ismeri el. Dr. Czaun ékes magyar-
sággal köszönte meg az elismerést:

„Felemelő érzés egy olyan szervezet tagjának 
lenni, amely fontosnak tartja Magyarország hír-
nevének öregbítését, a magyar kultúra terjesz-
tését, a magyarság összefogását. Egy külföldön 
élő magyar ember szívéhez mindig az az elisme-
rés áll a legközelebb, ami itthonról jön. Ismerve 
az Alapítók célkitűzéseit, emberi és szakmai 
nagyságát, valamint a korábbi díjazottak mun-
kásságát, megtisztelő számomra, hogy a Kura-
tórium alkalmasnak talált a díj elnyerésére, ame-
lyet még egyszer köszönök nekik. Igyekszem 
a jövőben is hazámat, Magyarország érdekét 
szolgálni, és kívánom mindnyájunknak, hogy ezt 
közösen tehessük!” 

Dr. PAPP AYKLER ZSUZSANNA 

Ohio államban, Clevelandben született, magyar 
emigránsok gyermekeként. 1977-ben költözött 
Torontóba. Több könyvet és tanulmányt publikált 
a kanadai magyar bevándorlás és letelepedés, 
valamint Európa 20. századi történelmének té-
májában, magyar és angol nyelven. Televíziós- és 
filmproducer, rendező, 2001 óta a kanadai Rá-
kóczi Alapítvány elnöke. 1994-től minden évben 
megszervezi a Diákok Határok Nélkül mozgótá-
bor programot, a Kárpát-medence minden tájáról 
és Észak-Amerikából érkező tehetséges fiatalok 
számára. Már 3550-an vettek részt a program-
ban, amely elnyerte az Európai Parlament Nagy 
Károly-díját is. Az 1956-os forradalom 50. évfor-
dulóján elindította a Szóbeli történelem projektjét, 
interjút készítve több mint száz magyar menekült-
tel, akik a forradalom után érkeztek Kanadába. 
Az összegyűjtött történelmi anyag megtalálható 
a Simon Fraser Egyetem archívumában, (ha-
marosan elérhető lesz az Országos Széchényi 
Könyvtárban is) és Hungarian Exodus néven 
mozgó kiállítás készült belőle, ami Kanada-szerte 
látható. 2005 óta a Kanadai-amerikai Magyarság, 
az észak-amerikai diaszpórát szolgáló egyetlen 
magyar nyelvű sajtó főszerkesztője. Beszédében
szép magyarsággal mondott köszönetet minda-
zoknak, aki befolyásolták életét és pályafutását, 

A amelynek állomásai között a legtöbbet, a magyar 
ifjúságért vállalt önkéntesség jelenti a számára. 
Örömmel dedikálta a díjat a Rákóczi Alapítvány 
remek csapatának, valamint férjének, akivel 
együtt vált küldetésükké, hogy programokat 
szervezzenek a fiatalok számára, elmélyítve 
tudásukat és lehetőséget adva a kisebbségi lét 
tapasztalatainak megosztására. A legnagyobb 
üzenet, amelyet a fiatalok minden évben hazakül-
denek: You are not alone as a minority, and there 
are whole family of people who care about your 
faith. „Ifjú szívekben élek és élünk tovább” ‒ zárta 
beszédét a Díjazott.

AMERIKAI MAGYAR KOALÍCIÓ

A díjat átvette Andrea Lauer Rice elnök

A Koalíció az amerikai-magyar közösség legna-
gyobb ernyőszervezete, tavaly augusztusban ün-
nepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Egyéni és szervezeti tagjai révén összesen 38 
ezer főt képvisel, lefedi az Egyesült Államok egész 
területét, információs irodát működtetve Washing-
tonban és Budapesten egyaránt. Az amerikai 
magyarság teljes keresztmetszetével kapcsolatot 
tartanak, szervezetük küldetése, hogy elősegítsék
az amerikai magyar ügyek széleskörű megismer-
tetését és megértését, melynek szerves részét 
képezi a diaszpórában élő magyarság nemzeti 
identitásának erősítése, kisebbségi jogainak és 
kulturális örökségének, a közös történelmi gyöke-
reknek az ápolása. A Koalíció tiszteletbeli elnö-
ke Lauer Kiss Edith helyett lánya, Andrea Lauer 
Rice vette át a díjat, aki 2016. december óta tölti 
be az elnöki tisztet. 2018-ban Pigniczky Rékával 
ők alapították a (Magyarország Barátja Díjjal ko-
rábban kitüntetett) Memory Projektet, a magyar 
diaszpóra vizuális emlékgyűjteményét. 2019-től 
a Magyar Diaszpóra Tanács amerikai elnöke. 
Felolvasta édesanyja üzenetét, aki a megtisztelő 
elismerést örömmel osztotta meg lányával, lévén 
a díj bizonyítja minden szülő reményét; gyerme-
keinknek át lehet adni saját érték- és életrend-
szerünket. Andrea Lauer Rice elmondta, büszke 
hogy a Koalíció egyebek mellett segítette Magyar-
ország NATO-csatlakozását, a vízum-programot, 
scholarship programokat, részt vállalnak az ukraj-
nai háború menekültjeinek segítésében, valamint 
Giorgia állam magyar közösségével közösen em-
lékművet állítottak az 1956-os hősök előtti tisz-
teletadásként. Megköszönte a díjat és a csodás 
ünnepet, ami 30 éves munkásságuk elismerése. 
Tonight we ceberate, tomorrow we get back to 
work – zárta beszédét.

MISKA JÁNOS (1932–2022)

A Magyarország Barátai Alapítvány tagját és 
2022. évi díjazottját, sajnos nem köszönthettük 
személyesen. Miska János 90 éves korában, 
augusztus 3-án elhunyt, emléke előtt egyperces 
néma csenddel tisztelegtek a jelenlévők. Gazdag 
életpályája során mindig a magyarság megőr-
zését, a magyar szellemi értékek kanadai meg-
ismertetését, az ottani magyar tudományos élet 
összefogását szolgálta. 1932-ben Nyírbélteken 
született, később az ELTE-n tanult irodalmat és 
újságírást. 1956-ban a forradalom miatt megsza-
kította tanulmányait, egy év múlva elhagyta az or-
szágot. 1961-ben a kanadai McMaster Egyetemen 
szerzett diplomát történelem, filozófia és könyvtár 
szakon. Komoly szerepet vállalt Közép-Kanada 
könyvtárfejlesztésében és számos értékes műve 
jelent meg. Élete végéig íróként, szerkesztőként 
dolgozott. 2015-ben nejével együtt megalapította 
a Miska János Kanadai Magyar Irodalmi Archí-
vumot, ami a kanadai magyar írók művein kívül 
saját levelezését, valamint 40 éven át vezetett 
naplóját is magába foglalja. Az általuk létrehozott 
Miska János Alapítvány tehetséges, szegény sor-
sú növendékeket támogat ösztöndíjjal. 2013-ban 
megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, 
2016-ban pedig a Magyar Kultúra Lovagja címet. 
Életéről Koltay Gábor 2017-ben dokumentumfil-
met rendezett „Megyek fáklyát gyújtani” címmel. 
Emlékét örökké megőrizzük. 

 VIII. Magyarország Barátai Konferencia nyi-
 tónapján, ünnepélyes keretek között került 
sor a Magyarország Barátja Díjak átadására. A 
MOBA Közösség tagjai minden év végéig ter-
jesztik fel jelöltjeiket, az Alapítvány által 2016-
ban alapított díjra. A díjazottak a diaszpórában 

élő magyarok és magyar szervezetek közül 
kerülnek ki, akik tevékenységükkel jelentős mér-
tékben hozzájárulnak Magyarország kedvező 
nemzetközi megítéléséhez. A díjat Madarassy 
István Kossuth-díjas ötvös-szobrászművész ter-
vezte. A kék golyó (Lapis Lazuli – az ég köve), 

a távolból szemlélt Földet, a kék bolygót szim-
bolizálja, rajta az öt falevél oxidált rézlemezből, 
az öt földrészen szétszóródott magyarokat jelké-
pezi. A díjakat Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter elnök 
adta át, az estet a Budapesti Vonósok és Csor-
dás Klára koncertje zárta.

Szeretettel gratulálunk a Díjazottaknak!
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 háromnapos esemény 2022. szeptember
 16–18. között, látogatással kezdődött az ame-
rikai és a kanadai nagykövetségeken, majd a dísz-
programmal folytatódott a Pesti Vigadóban. Az elő-
csarnokban elhelyezett tablókon az év MOBA 
eseményeit láthatták a vendégek képekben ösz-
szefoglalva. A kiállításon bemutatkozott a Vesz-
prém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa
program, amelyről később Markovits Alíz, a meg-
valósításáért felelős Zrt. vezérigazgatója tartott
előadást, valamint a Tempus Közalapítvány Diasz-
póra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramja, amelyet 
Jánosik Orsolya igazgatóhelyettes ismertetett. A 
nyitónap előadásairól és az esti díszprogramról 
magazinunk további oldalain olvashatnak.

A második nap a már említett látogatással kezdő-
dött a Sándor-palotában, majd a Radisson Blu Béke 
Hotelben folytatódott. A rendezvényterem előtti tér-
ben került megrendezésre a Magyarország Bará-
tai Expo, a MOBA tagjainak és tagszervezeteinek 
nagysikerű bemutatkozása.
A délutáni konferenciát Bényei Katalin ügyvezető 
igazgató asszony beszámolója nyitotta. „Egy éve 
találkoztunk utoljára – mondta –, azóta sor került a 
Hungary at First Site újságíró konferencia meg-
rendezésére, a jól bevált online formában. Akik sok-
szor tartózkodnak Magyarországon, azokat szere-
tettel várjuk a Visszidensek programsorozat ha-
vonta megrendezésre kerülő találkozóira, melyhez 
rendszeresen kapcsolódnak további programok is;

legutóbb Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter elnök és
Szili Katalin az Országgyűlés korábbi elnöke 
volt a díszvendég. Megalakult a fiatalok Visz-
szidens-csoportja is, akik saját korosztályuknak 
megfelelő programokat szerveznek. Könyvbe-
mutatóinkra még a Covid árnyékában került sor, 
többek között a Danube Institute-tal közösen. Kü-
lönböző témákban rendeztünk webináriumokat, 
legutóbb például Dr. Kocsis Károly kurátor úr a 
Kárpát-medence nyelvi, etnikai arculatáról tartott 
értékes előadást.
Tovább bővült a nemzetközileg elismert, híres
magyarokat bemutató Great HungarICON kis-
filmsorozat. Nagy sikerrel működik az I Dance
Hungary online platform; a magyar néptáncot
és népdalokat oktató kisfilmek, már angol felirattal
is elérhetőek. Fiatalos témákkal folytatódik a 
Hungarian Horizon podcast sorozat, amely visz-
szanézhető az Alapítvány Youtube-csatornáján. 
Heti rendszerességgel juttatjuk el tagjainkhoz két-
nyelvű hírleveleinket. Tavaly év vége óta, meg-
újult formában, negyedévente és online jelenik 
meg a korábban nyomtatásban kiadott magazin, 
Friends of Hungary magazin-e néven. Tevékeny-
ségünk fontos része a könyvkiadás, már a tavalyi 
Konferencián is találkozhattak „A hazafiság nem 
a holléttől függ” című jubileumi albummal, amely 
az Alapítvány első tíz évét mutatja be. Megjelent 
Bándi Kund „Köd előttem – 1956 – Köd utánam” 
kötete, valamint Somorjai Ádám atya Angelo Rot-
ta magyarországi apostoli nuncius jelentéseiből 
készült műve, melynek aktualitását az adta, hogy 
most vált kutathatóvá a téma a Pápai Levéltárban.

Értékközpontú együttműködés  
 yomdában van a „Magyarságunk Decretuma,
 800 éves az Aranybulla” című album, amely 
méltó megemlékezés lesz a jeles évfordulóról. 
Nagy sikerrel működnek az Alapítvány hírportál-
jai, a Hungary Today és Ungarn Heute, ame-
lyekről még hallhatnak részletes előadást” – meg-
köszönve a figyelmet átadta a szót.
Fodor István úrnak, a Magyarország Barátai Ala-
pítvány kurátorának, az Ericsson Magyarország 
korábbi elnök-vezérigazgatójának előadása ve-
zette fel a párhuzamos szekcióüléseket. Szeretet-
tel köszöntötte a jelenlévőket, majd egy kéréssel 
kezdte: „Magyarország Barátai legyenek influ-
encerek!” Beszéljenek a MOBA találkozókról sa-
ját környezetükben, tegyék hangsúlyossá az Ala-
pítvány üzeneteit, amelyek napjainkban még aktu-
álisabbak, mint a kezdetekkor voltak. Amikor 2011. 
első félévében Magyarország töltötte be az EU 
soros elnöki tisztét, két cél fogalmazódott meg a 
MOBA Alapítóiban –, emlékezett vissza a Fodor 
István, aki a kezdetektől jelen van és részt vállal a 
munkában. Az egyik a magyarok világban elért si-
kereinek összegyűjtése és bemutatása, a másik, a 
korrekció, annak a torz képnek a korrigálása, ame-
lyet indokolatlanul és tévesen festenek Magyaror-
szágról, itthon és a világban. A MOBA több mint 
a magyarság ápolása –, fogalmazott –, akiknek 
fontos a haza, segítsenek, hogy a világméretű, ko-
moly nehézségeket okozó politikai támadások kor-
rigálódjanak. A fals és akadályozó tényezők elleni 
küzdelemnek számtalan módja és eszköze lehet, 
ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy a szekcióülé-
sek során kreatív ötletekkel segítsék ezek össze-
gyűjtését. Majd kiemelte az egyik legkomolyabb 
vádat Magyarországgal szemben: a korrupciót.
(A hamis vád részletes cáfolatáról, magazinunk

2021. decemberi számának fact-check rova-
tában olvashattak cikket Fodor István tollából.)
Merjünk magyarok lenni! – idézte az idei évre,
Vizi elnök úr által meghirdetett mottót. Arra biz-
tatta a tagságot, legyenek influencerek olyan kör-
nyezetben is, ami nem a sajátjuk. Cél, hogy a Ma-
gyarországgal kapcsolatban elhangzó tévedése-
ket, minél szélesebb körben, minél több embert
meggyőzve lehessen korrigálni, bemutatva a
Magyar Kormány erényeit. A felhívás élénk be-
szélgetést indított el, számos ötlet, javaslat hang-
zott el. A hozzászólók méltatták a híreket és
információkat, amelyeket az Alapítványtól kap-
nak. Megfogalmazták igényüket további konkrét 
tények és adatok iránt, amelyek segítenék érve-
lésüket Magyarország érdekei mellett. Többen 
megosztották tapasztalatukat, gyakorlatukat.

Külön kiemelték a floridai Hungarian Summit 
követendő, jó példáját. A csúcstalálkozó közép-
pontjában a magyar-amerikai üzleti, kulturális, 
oktatási és közösségi kapcsolatok erősítése áll, 
kiegészülve új területként a sporttal. A létrehozó és 
házigazda Pazaurek Piros MOBA-tag, tiszteletbe-
li konzul, aki hisz a minőségi események erejében, 
tevékenységével erősíti a magyar identitást és védi 
a magyarok érdekeit.
Ahol a MOBA valóban hatni tud, az a személyes 
kapcsolatok rendszere – zárta beszédét Fodor 
István. „Cél, hogy influencerként elérhetővé váljon 
az a kritikus tömeg, ami segíti az előrehaladást, az 
álhírek cáfolatát és Magyarország helyes pozício-
nálását. Nehéz ebben a kritikus időszakban stabi-
lizálni a helyzetet, amelyben csak nagyon keskeny 
ösvényen lehet haladni.” 

A VIII. Magyarország Barátai Konferencia programjából 
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■ Bényei Katalin ügyvezető igazgató előadása (MOBA)
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A  PÁ R H U Z A M O S  S Z E KC I Ó Ü L É S E K  A
KÖV E T K E Z Ő K  VO LTA K : 

Magyar kultúra és magyar tudomány a világban 
– Verseghi-Nagy Miklós, a MOBA korábbi ügy-
vezető igazgatójának moderálásával – egy inno-
vatív, tudománnyal és élettel teli Magyarországról 
szólt, amelynek hírét a diaszpórában élők, egyfaj-
ta kultúrdiplomataként tudják népszerűsíteni. 

A diaszpóra magyar szervezetei – szekciót 
Pazaurek Piros moderálta, saját remek szlog-
enjének szellemében: Együtt. Tudunk. Működni. 
Beszélt Magyarország imázsának és reputáció-
jának felépítéséről és erősítéséről külföldön.
A szekcióban előadást tartott Kerekes Judit az A-
merikai-magyar iskolákról, Dr. Czaun Mikós az 
USA Nyugati Parti Magyar Tudósklubról, Baráth 
Tamás az Amerikai-Magyar Kamara híd sze-
repéről, Antal Tímea az általa képviselt három 
Dél-kaliforniai kulturális szervezetről.

A közép-európai munkacsoport – Nagy Dénes 
András a NKE Stratégiai Tanulmányok Intézeté-
nek Visegrád+ Kollégiumért felelős munkatársa 
moderálta. A beszélgetés arról folyt, miképp le-
het új tagokat vonzani Közép-Európából, milyen 
rendezvényekkel lehet erősíteni a Magyarország 
iránti elköteleződést a régióban, és hogyan lehet 
magyarbarát média megjelenéseket generálni. 

 lőadást tartott Karagich Bálint és Pirityi Soma,
 akik két éve alapították a Hungarian Youth 
Association-t, melynek eredeti célja az volt, 
hogy összefogják és segítsék a külföldi magyar 
egyetemista diaszpórát. Mára a cél, hogy „Glo-
bális Magyarországot építsünk!”– mondta Bálint. 
A HYA tagsága 11 országban 7000 főt számlál. 
„Azt szeretnénk elérni, hogy a diákok külföldön 
megszerzett tudása, innovációja, magyar kézben 
maradjon.” 
Prof. Dr. Kocsis Károly, a MOBA kurátora be-
mutatta az általa vezetett nagyszabású Magyar-
ország Nemzeti Atlasza projektet, amelyről ma-
gazinunkban részletesen olvashatnak. 

A szekcióülések tapasztalatainak összefoglalása 
után Dr. Deme Dániel főszerkesztő, teológus, 
tanár, tartott nagy sikerű előadást az Alapítvány 
kommunikációs csatornáiról és az értékközpontú 
újságírásról. Az eredményekkel, értékekkel és él-
ményekkel teli háromnapos programsorozatot, jó 
hangulatú kirándulás zárta vasárnap, a történelmi 
szépségű Martonvásáron. ■

Kapcsolódó tartalmak:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcldgRO-
hu1ELjQxcOG7yFGIKHnvKaK3rv

https://idancehungary.hu/
https://friendsofhungary.hu/magazinok
https://hungarytoday.hu/
https://ungarnheute.hu/
https://hungarianhub.com/
https://www.facebook.com/HungarianYouth/
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 rbán Viktor miniszterelnök minden második
 évben hivatalos látogatásra utazik Berlinbe, 
ahol megbeszélést folytat a mindenkori német 
kancellárral és találkozik az üzleti szférával. 2022. 
október 10-én több mint kétórás, eredményes tár-
gyalást folytatott Olaf Scholz kancellárral és előa-
dást tartott a Német Kereskedelmi és Iparkamarák 
Szövetségének rendezvényén. Másnap is nagy 
sikert aratott, amikor Alexander Marguierrel, a Ci-
cero politikai magazin főszerkesztőjével és Hölger 
Friedrichhel, a Berliner Zeitung kiadóvállalatának 
tulajdonosával közösen, nyílt pódiumbeszélgeté-
sen vett részt. Ahogy a német lapok írták: „kímé-
letlen őszinteséggel tárta fel politikai prioritását”.

Az alábbiakban részleteket olvashatnak a 
Miniszterelnök üzleti szférának tartott előa-
dásából.1
Miután üdvözölte a jelenlévőket, kifejtette a német 
sajtóban sokat lehet olvasni Magyarországról és 
a személyéről, nem kizárólag pozitív hangvétel-
lel. Elmondta, az európai politikusok régi generá-
ciójához tartozik, 16 évig volt ellenzékben és 17 
éve van hatalmon miniszterelnökként. Még akkor 
kezdett az európai politikában dolgozni minisz-
terelnökként, amikor Helmut Kohl volt a kancel-
lár Németországban, Jacques Chirac az elnök 
Franciaországban és Tony Blair a miniszterelnök 
Nagy-Britanniában.

2010-ben, amikor megnyertük a választást –, foly-
tatta – akkor nyilvánosan azt a célt tűztük ki, hogy 
van néhány területe a magyar gazdaságnak, ahol 
az átalakítás elkerülhetetlen. Nem lehetséges, 
hogy egy nemzetgazdaságban a bankszektornak, 
az energiaszektornak, a médiának legalább az 50 
százaléka ne legyen nemzeti kézben. A nemzeti 
lehet állami vagy privát, de nemzeti. Képzeljék el, 
hogyha a magyar energiaszektornak az 50 szá-
zaléka, nem magyar nemzeti kézben lenne, hogy’ 
tudna megküzdeni egy olyan kis ország, mint 
Magyarország az energiaválsággal? Ezek mind 
olyan dolgok, amik lehet, hogy kényelmetlenséget 

okoznak, de „egy dolog biztos: velünk mindig 
nyíltan és őszintén lehet beszélni.” 
A magyar gazdaságban nincs meglepetés, pon-
tosan meg tudjuk Önöknek mondani, hogy melyik 
szektorban milyen közép- és hosszú távú terve-
ink vannak. Megállapodások születtek számos 
nagy német céggel, például arról, hogyan fogunk 
együttműködni a telekommunikációs fejlesztések-
ben, a digitalizációban, a zöld energiarendszerre 
való átállásban. Melyek azok a területek, ahol 
kifejezetten várjuk a német társaságokat, hogy 
velünk együtt megcsinálják a modernizációs prog-
ramokat. Lehet, hogy vannak nehézségek, de

Aki velünk együttműködik,
az jól jár 

„egy dolog biztos: semmi nincs rejtve, min-
denről lehet velünk beszélni, és mindenre 
őszintén megadjuk Önöknek a választ.” 
Majd a német–magyar együttműködés néhány 
alapkérdéséről beszélt a Miniszterelnök. „Az első, 
amit fontosnak tartok elmondani, hogy a né-
met–magyar gazdasági együttműködésnek alap-
vetően nem gazdasági alapjai vannak. Természe-
tesen van pénzügyi alapja, racionális kalkuláció, 
profithozadék és profitvárakozás, de a német–
magyar együttműködésnek az alapja kultu-
rális természetű.” Persze mi nem ismerjük az 
egész német világot, mert az Önök világa hatal-
mas. Amit mi ismerünk, az ami közelebb van hoz-
zánk. Ha megkérdeznek egy magyart arról, hogy 
mit gondol a németekről, svábokról, bajorokról, a 
magyarok nagy része pozitív képet fog Önöknek 
adni, és azt fogja mondani, hogy nemcsak profitá-
bilis, hanem jó együttműködni a németekkel.

Van egy rendkívül pozitív előítélet részben törté-
nelmi okok, részben az Önök kulturális teljesít-
ménye miatt. „Magyarország talán az egyetlen 
ország Németországon kívül, ahol a Magyaror-
szágon élő, nagyszámú német kisebbségnek 
az óvodától az egyetemig német nyelvű okta-
tás áll a rendelkezésére.” A német kisebbségnek 
van parlamenti képviselete, akit megválasztanak 
a Magyarországon élő németek és jól együtt is 
működik a kormányzó többséggel. „A német–
magyar együttműködésnek a fundamentumai 
sokkal mélyebbek, semhogy bármilyen politikai 
kampány, esetenként fölmerülő egyet nem értés 
gazdasági kérdésekben ezt le tudná rombolni.”

Hazánkban 300 ezer család keresi meg a kenye-
rét olyan munkahelyeken, amelyek német cégek-
ben vannak, és 6.000 német társaság találja meg 
a számítását Magyarországon.
2010-ben, mikor visszatértünk a kormányzati 
hatalomba, rendkívül nehéz idők jártak a 2008–
2009-es globális pénzügyi válság miatt. Azóta 
eltelt 12 év, válságról válságra halad a világ. 2010 
óta minden válságból erősebben jöttünk ki, 
mint ahogy belementünk. Erősebben jöttünk ki a 
pénzügyi válságból, a migrációs válságból, a CO-
VID-válságból. „Ha jól megnézik a számokat, 
kevés európai országot találnak, amely olyan 
jól kezelte volna a válságokat, mint ahogy Ma-
gyarország tette.”

 nnek politikai oka van. 2008–2009-ben nagy
 vita volt Európában, hogy a pénzügyi válság-
nak mi a karaktere. A legtöbb európai ország azt
mondta, ez egy konjunkturális válság, ilyen a kapi-
talizmus. Én ezt az értelmezést sose fogadtam el. 
Én azt a tanulságot vontam le a 2008–2009-es 
válságból, hogy ez egy strukturális válság, ami
mögött az húzódik meg, hogy a fölemelkedő ázsi-
ai országokkal nem fogjuk tartani a lépést, és
Európa folyamatosan veszteni fog a világ GDP
jének rá eső részében, veszíteni fog piacokat,
veszíteni fog a technológiai versenyben, hacsak
nem változtatunk.
Ezért a helyes választ mondtuk ki 2010-ben, mély
strukturális reformra van szükség. Mi azért vagyunk
ma relatíve válságállók, mert Magyarország 
2010 után kiépített egy magyar modellt a társa-
dalompolitikában és a gazdaságpolitikában is. 

„A magyar modell társadalompolitikailag egy 
konzervatív, Kohl kancellár időszakára emlé-
keztető, kereszténydemokrata társadalompo-
litika. Ez egy munkaalapú társadalom. Sose 
használjuk a welfare society kifejezést, nekünk 
ez rendkívül gyanúsan hangzik, hiszen minden-
ki szeretne welfare-ben élni, csak az a kérdés, 
hogy ki termeli meg a pénzt hozzá. Mi welfare 
society helyett workfare societyt építünk. 
Magyarországon a középpontban a munka van, 
ezért a munkanélküli segély – egészen kivételes 
módon – három hónapra jár. 2010-ben Magyar-
országon a foglalkoztatási ráta valahol az öt-
ven-egynéhány százalék körül volt, és 3,6 millió 
ember dolgozott. Ma a foglalkoztatási ráta 75 
százalék környékén van, és 4 millió 700 ezer 
ember dolgozik. Mi a hangsúlyt a munkára he-
lyezzük, és azt gondoljuk, nem a welfare ered-
ménye a munka, hanem a munka eredménye 
a welfare.”

A második fontos dolog a magyar modellben, 
hogy ez egy családalapú modell. A magyar 
egy individualista és családközpontú nép. Ezért 
a mi társadalompolitikánk középpontjában a 
tradicionális család áll úgy, ahogy Önöknél volt 
ez 2017-ig. A GDP-ből családtámogatásra 
Magyarország fordít a legtöbbet. Ezt nagyon 
nehéz finanszírozni, nagyon nehéz igazságosan 
csinálni, de alapvetően munkához kötött adó-
kedvezményeket adunk a családoknak, munkán 
keresztül finanszírozzuk a családokat. 
A harmadik fontos dolog a mi társadalompoliti-
kánkban, hogy mi építünk a nemzeti büszkeségre.

1 forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda, a teljes beszéd az alábbi linken olvasható: https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-eloadasa-a-nemet-kereskedelmi-es-iparkamarak-szovetsegenek-rendezvenyen/

■ Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Olaf Scholz kancellár (b) 
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 gy magyar ember számára kell, hogy legyen
 anyja, apja és nemzeti büszkesége. Azt sze-
retnénk, hogy a magyaroknak a nemzeti büszke-
sége egyre inkább a teljesítményen alapuljon. „A 
teljesítményalapú nemzeti büszkeség a mi tár-
sadalompolitikánknak fontos része.” 
És végül fontos dolog a mi társadalompoliti-
kánkban, hogy nálunk nincs multikulturalizmus.
A magyar társadalom nem multikulturális. Tudom, 
hogy ez furcsa egy német fülnek, mert itt multikul-
turális társadalom van, ami egy progresszív-libe-
rális elképzelés, amit mi tiszteletben tartunk, de nem
osztunk. „Magyarországon nem progresszív, 
hanem tradicionális megközelítést alkalma-
zunk a legtöbb társadalompolitikai kérdésben.”
Majd áttért a Miniszterelnök a gazdaságpolitikára. 
Az első és legfontosabb magyar modellelem a 
gazdaságban az alacsony adószint. A magas adó 
megöli a gazdaságot és a motivációs rendszert is.

Az a jó, ha az emberek sokat dolgoznak és sokat 
keresnek, az állam pedig keveset vesz el tőlük. 
Mi vagyunk a világ egyetlen országa, ahol 
valóságos flat tax van az income taxnél. Az 
egyetlen! Alacsony a társasági adónk: 9 szá-
zalék. És nálunk nincs örökösödési adó, mert 
azt gondoljuk, hogy az öröklés egy családi ügy, 
ahhoz az államnak nincsen semmi köze. 

Ami a legfontosabb, hogy mi, ha egyenlőségről 
beszélünk, akkor nem az outputot akarjuk 
szabályozni, hanem az inputot. Mi azt akarjuk 
megmondani az inputnál; amikor esélyt kapsz, 
tanulsz, képzettségre akarsz jutni, munkahelyet 
keresel, ott meg kell adni az egyenlő esélyt. De 
onnan már nem tudjuk garantálni, hogy az egyen-
lő eséllyel mindenki ugyanúgy fog élni. Sőt, az a 
jó, ha van vagyoni különbség, mert az motiválja 
az embert a még több munkára.

„Ezért mi input oldalon egyenlőségpártiak va-
gyunk, az esélyek oldalán, az output oldalán 
azonban nem, ott sokkal inkább a különbsé-
geknek a pártján vagyunk, egy merit-based 
societyt szeretnénk látni.”

Magyarországról, és a magyar modellről azt ér-
demes és fontos tudni, hogy mi vagyunk a világ 
5. leginkább high-tech országa. A népesség 
alapján a világ 95. országa vagyunk, export te-
kintetében pedig a világon a 35. helyen állunk. 
Mi vagyunk a világ 10. legnyitottabb gazdasá-
ga. Az export GDP-arány a 10. legmagasabb a 
világon. Mi vagyunk a világ tíz legkomplexebb 
gazdaságának egyike. 
És végül a gazdaságpolitikánknak a része a ha-
tárvédelem is. A migránsok elleni határvédelem 
gazdasági kérdés abból a szempontból, hogy mi-
után mi nyitott ország vagyunk, kell egy free-trade 
zone, ami Schengen. Ha Schengen és az unió 
külső határai nincsenek védve, össze fog omlani 
a belső piac. Ez rossz Magyarországnak. Tehát 
mi elsősorban azért védjük meg a határainkat, és 
nem nyitunk korridort Ausztrián keresztül Német-
országba, mert ezzel lerombolnánk Schengent és 
az egységes piacot. „Ezért inkább kerítést épí-
tünk, határőrséget állítunk föl, és megvédjük 
a belső piacot, ami nélkül a magyar gazdaság 
nem tudna működni.” 
Beszéljünk a jelenről meg a jövőről! Ma a legna-
gyobb kihívás a mi számunkra az, hogy fölfo-
gásunk szerint az egész európai kontinenst 
egy nagy recesszió fenyegeti. Energiaárak, az 
orosz–német, európai–orosz együttműködés tel-
jes szétverése, számos dolog, ami miatt a recesz-
szió a horizonton fölbukkan.

 kérdés a magyarok számára, hogyan lehet ki-
 maradni a recesszióból és fenntartani a gaz-
dasági növekedést? Lehet-e egy egységes piacon,
egy tízmilliós országnak mégis kimaradni a recesz-
sziós közegből? Boldog lennék, hogyha itt lenne a 
zsebemben egy vázlat, hogy’ kell ezt csinálni. De 
egy dolgot biztosan tudok: hogyha lokális kivé-
telek akarunk lenni, akkor nekünk továbbra is 
a fejlesztésre, a beruházásra és a technológiai 
innovációra kell a hangsúlyt fektetnünk. Mi egy 
olyan válságkezelést akarunk csinálni, ahol a 
hangsúly a befektetéseken van. Ezt csináltuk 
a COVID-nál is. Azért lesz az idei évben 5–6 
százalék közötti a növekedésünk, és volt tavaly
7 százalék, mert mi az összes pénzünket a CO-
VID-válság alatt a beruházásokba tettük. Azt 
mondtuk a cégeknek, közte a német cégeknek 
is, hogy fejlesszenek, ne bocsássák el az embe-
reket, mi ehhez adunk pénzt, működjünk együtt. 
Egy ilyen programot hirdettünk meg, nagyon sok 
pénzt osztottunk szét a gazdasági szereplőknek, 
de a beruházásoknak egy éven belül működniük 
kellett. Ezt elkezdtük 2020 áprilisában, és 2021 
áprilisában már a számok megjelentek a gazda-
sági növekedésben, az idei évben még inkább.

„Valami hasonlóban gondolkodunk, hogyan le-
hetne a mostani recessziós fenyegetéstől is tá-
vol tartani Magyarországot. Erre látok esélyt.” 
A recesszió azért fog előállni, túl a magas ener-
giaárakon, mert a gazdaság működéséhez szük-
séges legfontosabb dolog sok európai országban 
el fog veszni, ez pedig a kiszámíthatóság és biz-
tonság. „Háromfajta biztonságra van szükség 
a következő évben: politikai biztonságra, 
energiabiztonságra és fizikai biztonságra.”

Amikor politikai biztonságról beszélek, ott 
azt tudom mondani Önöknek, hogy mi cse-
lekvőképes kormány vagyunk, kéthar-
mados többségünk van a parlamentben. 
Tehát a magyar rendszer rendkívül sta-
bil, az előttünk álló időszakban a politikai 
biztonság és stabilitás, rendelkezésre áll.
A második a fizikai biztonság. A miniszterelnö-
kök közül ma egyedül én beszélek a béke hang-
ján. Minden más európai miniszterelnök a háború 
hangján beszél. Én ebben a háborúban nem hi-
szek, ebből semmi jó nem fog fakadni. „Magyaror-
szág nem fog belekeveredni semmilyen kon-
fliktusba, mi fegyvert sem szállítunk Ukrajná-
ba, és Magyarország biztosan a béke szigete 
lesz, akármi is történjen a következő időszak-
ban. Tehát a fizikai biztonság Magyarorszá-
gon a következő időszakban rendelkezésre
fog állni, akárhogyan is alakul a háború.”

A harmadik biztonság az energiabiztonság. 
Nekünk hat hónapra elegendő gáztartalékunk 
van, hat hónapig úgy tudjuk működtetni a ma-
gyar gazdaságot, mintha mi sem történt volna. 
Van energiánk, mi nem kapcsoljuk le a nukleáris 
erőművünket, éppen fordítva: „most hosszab-
bítjuk meg az üzemidőtartamát még évekre, 
és most építünk még egy új atomerőművet is, 
aminek a segítségével közép- és hosszú távon 
is tudjuk biztosítani az energiaellátást Ma-
gyarországon.”
A következő években Magyarország olyan or-
szág lesz, ahol lesz politikai biztonság, lesz 
fizikai biztonság, és lesz energiabiztonság is. 
Úgyhogy bátorítani szeretném Önöket, hogy foly-
tassák a velünk való együttműködést úgy, ahogy 
tették ezt a megelőző években. Egy dolog 
biztos: aki velünk együttműködik, az jól jár.
Sok sikert kívánok ehhez! ■

Kapcsolódó tartalmak:

https://hungarytoday.hu/viktor-orban-meets-olaf-scholz-in-berlin-today/
https://ungarnheute.hu/news/viktor-orbans-berliner-podiumsdiskussion-war-interessant-und-nuet-
zlich-sagt-ein-journalist-89506/

■ A Miniszterelnök a Német Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének rendezvényén 

A

FO
TÓ

K 
| F

IS
CH

ER
 Z

O
LT

ÁN
 | 

M
TI

/M
IN

IS
ZT

ER
EL

NÖ
KI

 S
AJ

TÓ
IR

O
DA

 



druk wide medium 

fakt slab

2120
F A C T – C H E C K

A

■ Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter elnök, Dr. Orbán Balázs
 politikai igazgató és Dr. Szapáry György korábbi
 MNB elnök, nagykövet, elnöki főtanácsadó

■ Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnök  poltikai igazgatója
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Adók: elsők vagyunk Európában a béreket 
terhelő adók csökkentésében, amelynek mér-
téke, több mint 10 százalékpont az elmúlt 12 
évben.

Felsőoktatás: 2022-ben a tervezett felsőokta-
tási források több mint ezermilliárd forintot 
tesznek ki, ami a GDP 2 %-a. Cél, az európai 
rangsor hosszú távú vezetése, amelyben je-
lenleg Finnország áll az élen 1.7%-al. A Ma-
gyarország által kitűzött cél pedig 2%!

Honvédelem: a védelemre fordított kiadások 
az elmúlt 12 évben a hatszorosára nőttek. A há-
ború következtében felgyorsult a haderőfej-
lesztés, ami meg fogja haladni a GDP 2%-os 
arányát és további növelése várható.
 
Ha objektíven, tények alapján kell kiállni egy vi-
tában Magyarország mellett, akkor ezek a muta-
tószámok szilárd alapokon állnak, és a nemzet 
stratégiai céljaink szempontjából a sikert jelzik 
– mondta Orbán Balázs.
Véleménye szerint hazánk negatív megítélésé-
nek kulcsát, nem az elmúlt évtizedekben kell 
keresni. Az évszázadok magyar történelme, a 
geopolitikai helyzet és sorstragédiák teremtet-
tek olyan helyzetet, amelyben a nyugati világ 
elfelejtette, kik a magyarok, honnan jöttek, hova 
szeretnének eljutni, mi a szerepük a régió stabi-
litásában és az egyetemes kultúrában.

Európa közepében élünk, de a nyelv, ami gon-
dolkodásmódunk alapja és összeköt bennünket,
egyedi a világban és kulturális szigetté tesz ben-
nünket.
 
 blokkosodó világban a viták is egyre pola-
 rizáltabbak. Nyugat-Európa érzékeli, hogy 
évtizedes hegemóniája mára kihívások elé kerül. 
Választ és megoldásokat keresnek, ám a diag-
nózis és terápia tekintetében vita van a nyugati 
eliten belül. Magyarországnak ebben a világban 
kell működnie. Hazánk megítélése a nyugati vi-
lágéval azonossá vált, amikor bennünket támad-
nak, valójában a nyugatról van szó. Olyan külpo-
litikai stratégiát kell folytatni, ami nem védekezik 

–, mondta a Politikus –, bár az igazságtalan 
támadásokkal szemben fel kell tárni a valóságot.
De a tényt és a véleményt külön kell választani. 
Nem védekezni kell, nem a magyar problémák-
ról kell beszélni, hanem a magyar megoldá-
sokról. 

Sokan tekintenek Magyarországra, mint sikeres
modellre, a nyugati civilizáció túlélésének pozitív
zálogára. Velük kell nemzetközi szövetségeket
kötni. Magyarországnak ez a stratégiája tudatos
és sikeres. Akik hasonlóképpen gondolkodnak
a nyugati civilizáció jövőjéről, figyelnek ránk és
pozitív érzelmi azonosulással tekintenek Ma-
gyarországra.

A
Kevesen tudnának hitelesebb képet festeni Ma-
gyarország nemzetközi megítéléséről, és első kéz-
ből információval szolgálni, mint Orbán Viktor mi-
niszterelnök politikai igazgatója Dr. Orbán Balázs,
a VIII. MOBA Konferencia fővendége.

Nem könnyű a mai világban magyarnak lenni, 
számos kritikát tapasztal ő maga is –, kezdte elő-
adását a Politikai igazgató –, ezért pozitív atti-
tűddel, azt tanácsolta, jó társaságba kell menni,
(floridai élményét hozta példának a National 
Conservatism eseményéről) ahol tisztelik a ma-
gyarokat.

Ahhoz, hogy Magyarország nemzetközi meg-
ítéléséről beszélhessünk, előbb a világ hely-
zetéről kell gondolkodnunk. A Miniszterelnök 
iránymutatását idézte, miszerint először a vi-
lág lélekállapotát kell tisztázni, hogy jó irány-
ba menjünk. Mindannyian érzékeljük, hogy 
a rendezett világ (kozmosz) helyét, átveszi a 
rendezetlen világ (káosz), amelyben elvesz-
nek az igazodási pontok. Ennek az átmenet-
nek az évtizedeit éljük, amelynek jele az éhín-
ség, járvány, háború és hidegháborús logika 
visszatérése. Nem elszigetelt eseményekről 
van szó, ezért nem lehet őket lokálisan kezel-
ni. Henry Kissinger „Világrend” című művét 
említette, amelyben a politikus azt mondja, 
egy világrend nélküli világ idejébe érkeztünk. 

 

 történelem során a nagyhatalmak válasza 
 a hasonló helyzetekre, mindig a blokko-
sodás volt. Megpróbálták maguk köré gyűjteni
a hasonlóan gondolkodókat, akikre politikai és 
kulturális befolyást gyakorolhattak, gazdasági 
értelemben támaszkodhattak. A blokkosodás 
eredménye óhatatlanul a bezárkózás és a ver-
sengés. Ezer éves történelmünk azt mutatja, Ma-
gyarországnak ez nem jó, sőt ha blokkhoz csat-
lakoztunk, sok esetben rossz oldalon végeztük.

Abba az irányba kell terelnünk az eseményeket, 
hogy Magyarország, a Kárpát-medence és tá-
gabb életelemen a közép-európai térség auto-
nóm, szabad és önálló maradjon. Ez az érdeke az 

itt élőknek, felekezeti és nemzeti hovatartozástól 
függetlenül. Magyarország természetes módon 
akar kapcsolódni a szövetségi rendszerekhez, 
például a nyugathoz vallási alapon, az európai 
kontinenshez gazdasági és politikai, a Transz-at-
lanti világhoz katonai együttműködés alapján, 
a keleti világhoz gazdasági kapcsolatokkal. 
Egy blokkosodó időszakban ahhoz, hogy önálló 
mozgástérrel rendelkezzünk, gazdasági telje-
sítmény szükséges, amelyben Magyarország 
sikeres. A felzárkózás üteme 2021-ben 2%-al 
közelebb került a GDP-ben mért uniós fejlettségi 
szinthez. A szocialisták elhibázott kormányzása 
miatti lemaradásunkat a térségen belül ledol-
goztunk, és újra az élvonalba kerültünk.

Jó társaságban 
FACT-CHECK
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 okáig nem értette a világ a magyar politikát. 
 Az illegális migrációval szemben a határok 
lezárása, az EU birodalmi törekvéseivel szem-
ben a szuverenitást védő kísérletek, a gender 
ideológiával szembeni határozott fellépés, az 
orosz-ukrán konfliktusban a béke melletti na-
gyon határozott és erős kiállás, mind olyan pon-
tok lettek, amelyekre az USA jobboldali politiku-
sai közül egyre többen azt mondják, Amerikát is 
ebbe az irányba kell vinni. Ha egy kis közép-eu-
rópai ország meg tudja csinálni, hogy a csalá-
dokat támogatja a migránsok helyett, nem adót 
emel, hanem adót csökkent, szólásszabadság 
van, de közben az utcákon is rend van, akkor ez 
a világ vezető hatalma számára is lehetséges.
 
Talán a fentiek fényében érthetővé és elfogad-
hatóvá válik, az a szuverenista, nemzeti kon-
zervatív keresztény nézőpont, miszerint ezer 
év küzdelem után, nem akarunk senkitől füg-
geni. Ha nincs függetlenség, mindegy, hogy 
ki tart függésben, az életminőség és életper-
spektíva-vesztéssel jár – mondta Orbán Balázs.
Majd Magyarország Kormánya, Miniszterelnök 
úr és a saját nevében is kifejezte köszönetét 
és nagyrabecsülését, hogy ebben a munkában 
Magyarország Barátai részt vesznek.

Végezetül kitért a háborúra. Sajnos nagy az esé-
lye – mint mondta, hogy a háború nem ér véget 
rövid időn belül. A Magyar Kormány megítélése 
szerint több dolog bizonytalan, egy azonban
bizonyos: az egyetlen földrajzi egység a világon,

amely a háborúval veszíteni fog, az Európa.
Energiaválság, energiahiány, elszabaduló ener-
giaárak, gazdasági visszaesés, munkanélküli-
ség, a nyugat-európai országok középosztályá-
nak megroppanása, tüntetések, kormányválsá-
gok, politikai instabilitás, mind be fog következni 
Európában, ha a háború tovább folytatódik.

Magyarországnak erős és rendkívül eltökélt Mi-
niszterelnöke van, aki minden válságra, mint kiug-
rási lehetőségre és nem, mint nehézségre tekint. 
Ehhez párosul a kétharmados támogatottság és 
a stabil gazdaság, amely az elmúlt 12 év ered-
ménye. Magyarország erős, de Európát meg kell 
próbálni visszatéríteni saját érdekei józan képvi-
seletének az útjára. 

Ahogy azt megállapítottuk a Kormányon belül a 
2022-es választásokat követően, belpolitikai ér-
telemben soha nem voltunk ennyire erősek, mint 
most és külpolitikai értelemben soha nem volt 
ennyire kevés szövetségesünk a nyugati világ-
ban, mint most. Ezért szövetségeket kell gyűjte-
nünk, akik hozzánk hasonlóan látják a világot, és 
hasonló problémákkal küzdenek. Magyarország 
nemzetközi szinten is erősíti azokat az intézmé-
nyeket és intézményi kapcsolatokat, média felü-
leteket, kutatóhálózatokat, egyetemi központo-
kat, amelyek hozzánk hasonlóan gondolkodnak.
 
A jobboldalnak építkeznie kell, hogy a hálóza-
tos-intézményi együttműködések által, a szel-
lemi küzdelmeket a nyugati világ konzervatívjai 

meg tudják nyerni. Az elmúlt időszakban nagy 
előrelépéseket tettünk ezen a fronton, ezt mi itt 
Közép-Európában ’konzervatív reneszánsznak’ 
szoktuk hívni. Ha megnézzük, hogy állunk, akkor 
bíztató a kép: a novemberi félidős választásokon 
Amerikában a republikánusoknak jó esélyeik 
vannak, erre lehet majd építeni a 2024-es el-
nökválasztáson is. Olaszországban a jobboldal 
a felmérések szerint jól áll, még 2/3-os győzel-
met is elérhet. A V4-en belül is egyre nagyobb 
igény mutatkozik a kapcsolatok erősítésére.

„A konzervatív politikai-szellemi hálózat épí-
tése tehát stratégiai kérdés a siker és a civi-
lizációs küzdelmek szempontjából. Abban 
kérjük Magyarország Barátainak a segítségét,
hogy bővítsék és építsék tovább ezeket a kap-
csolatokat, segítsenek a nemzeti erők meg-
szervezésében, a nemzetközi térben.”

Előadását azzal fejezte be, amit Miniszterelnök 
úr szokott mondani, amikor egy stratégiai meg-
beszélést lezár. „Ahogy én a nagyanyámtól meg-
tanultam, minden jó, ha a vége jó, ha valami nem 
jó, akkor az még nem a vége.” 

Vizi elnök úr megköszönve a beszédet, az első
kérdéssel megnyitotta a Q&A szekciót.
„A mai világban sok szélsőséges tendencia fel-
erősödik, amelyek a rendet akarják megszüntet-
ni, el akarják venni az állampolgárok múltját, a 
történelmét átírják. Hogy lehet, hogy a nyugati 
politikai elitben nincs aki felállna, és azt mondaná,

ami most történik a zsidó, keresztény kultúra 
alapjait teszi tönkre, ezt meg kell akadályozni!” 
Ez a kérdések kérdése – válaszolt Orbán Balázs.
Majd kifejtette, sok jó szándékú politikussal ta-
lálkozik a nyugati világban, akik politikai érte-
lemben se nem gyávábbak, se nem bátrabbak, 
egyszerűen csak nem engedhetik meg maguk-
nak azt a fajta véleménynyilvánítást, ami a hazai 
politikai- és médiarendszerben szabadon meg-
tehető. A mai Magyarországon zajló nyilvános 
közbeszéd egyik legnagyobb erénye, hogy a vé-
lemények rendkívül széles skálája elérhető, min-
den vélemény nagyjából hasonló publicitást nyer. 
Ez nyugaton nem így van, a politikusok hagyták 
elvékonyodni, elkorhadni azokat a támaszté-
kokat, amely minden politikus számára fontos, 
hogy szabadon kimondhassa, amit gondol.  

 égezetül elmondta, hogy Magyarországon,
 a jobboldalon számos olyan fiatal politikus
van, mint ő maga is, aki a Fidesz új generációját
képviseli, aki Orbán Viktortól tanul. Tehetségük
mellett azért lehetnek magas pozíciókban, mert
a Miniszterelnök meggyőződése, hogy a politi-
kai építkezés, országépítő-munka, nem függhet
egyetlen embertől. Hosszú évtizedek építkezé-
séről beszélünk, mivel hosszú évszázadok hát-
rányát kell ledolgozni, ezért nagyon fontos a po-
litikai kontinuitás. Magyarország kivételes hely-
zetben van, mert van egy negyvenes éveiben járó,
jobboldali politikus derékhada, aki fel tudja ven-
ni a kardot és tovább tudja folytatni a harcot. ■

Kapcsolódó tartalmak:

https://demokrata.hu/magyarorszag/a-valsagot-lehetosegkent-kell-felfogni-2-595068/
https://hungarytoday.hu/viktor-orbans-political-director-outlines-hungarys-strategy/
https://ungarnheute.hu/news/viktor-orbans-politischer-direktor-skizziert-ungarns-strategie-92677/

Orbán Balázs Budapesten született, 2009-ben szerzett jogi, majd politológiai 
diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2012-ben doktorált.
2014-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán
okleveles LL.M. Master of Laws kodifikátorként végzett.
Pályafutását 2009-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban kezdte, 
2012-ben csatlakozott a Századvég Csoporthoz, 2013-tól kutatási igazgató,
2015–2018 között a Századvég Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium által 
alapított Migrációkutató Intézet főigazgatója, valamint a Budapesti Metropolitan 
Egyetem megbízott oktatója.
2016-tól tanársegéd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2018-tól az Egyetem 
Tanácsadó Testületének elnöke.
2020-tól a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumának elnöke.
2018–2022 között a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégi-
ai államtitkár. 2021-től Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója.
Több kötet szerzője (legutóbb megjelent: A magyar stratégiai gondolkodás egyszer-
egye). Nős, két gyermek édesapja. 
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 arosvásárhelyen, 2022. július 30.-án avat-
 ták fel a várban Hunyadi János fejedelem-
nek, az európai és magyar történelem kiemel-
kedő alakjának mellszobrát, amelyet a Profesz-
szorok Batthyány Köre (PBK) adományozott 
a városnak. A polgári értékrendet magáénak 
valló és érvényesítő egyesületet, professzorok,
egyetemi tanárok, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagjainak és doktorainak köre hozta 
létre 1995-ben azzal a céllal, hogy hozzájárul-
janak a magyar nemzet erkölcsi, kulturális, szo-
ciális és gazdasági felemelkedéséhez. 
Dr. Visy Zsolt emeritus professzor, a PBK veze-
tőségi tagja, a Magyarország Barátai Alapítvány
tagja, a szoboravatón elmondta, évtizedek óta  szív-
ügye a nándorfehérvári diadal jelentőségének

visszahozása a köztudatba, a békét, a jövőt, a 
magyar, román, szerb kapcsolatok erősítését 
szolgálva. Sikeres programokat tudhatnak ma-
guk mögött, mint kétnyelvű tanulmánykötetek 
kiadása, harang készíttetése, amelyet II. János 
Pál pápának ajándékoztak. A 2000-ben tartott 
országos megemlékezés elindította a rendsze-
res ünneplést, ami 2011-től, amikor a győzelem 
555. évfordulója alkalmából az Országgyűlés  
július 22-ét a Nándorfehérvári Diadal Emlék-
napjává nyilvánította, további ösztönzést kapott. 
Szintén a PBK kezdeményezésre, a Magyar Kor-
mány támogatásával 2019-ben Zimonyban, Hu-
nyadi halálának helyszínén avatták fel egésza-
lakos szobrát, Madarassy István Kossuth-díjas 
szobrászművész alkotását. A szerbek Sibinjanin 
Janko, a románok Iohannes de Hunyad néven 
ismerik és tisztelik a magyar, román, szerb törté-
nelem közös, kiemelkedő hadvezérét.  
A marosvásárhelyi várban nemrég átadott Hu-
nyadi-szobor alkotója Bocskay Vince szovátai 
szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja, akinek szintén nem volt könnyű dol-
ga, hisz Hunyadiról nem maradt fenn képi ábrázo-
lás. A művész célja az volt, hogy a néző a győztes 
fővezért lássa, ezért kezében kardot tart, amely
egyben kereszt is. Az ugyancsak általa terve-
zett, bástya formájú andezit talapzat Dóczy And-
rás szobrászművész munkája. A szobrot Sánta 
Csaba szobrászművész öntötte bronzba.

Méltóbb helyre nem is kerülhetett volna az al-
kotás, amelynek hátterét az a ferences templom 
adja, amelynek tornya Hunyadi János adomá-
nyának köszönheti létét. Az avatáson részt vett 
Dr. Martonyi János professzor, Magyarország 
korábbi külügyminisztere, a Magyarország Bará-
tai Alapítvány kurátora, mint a PBK tagja, vala-
mint a helyi hatóságok elöljárói, egyházi vezetők 
és meghívott vendégek. Soós Zoltán polgármes-
ter beszédében arra biztatta a helyieket, hogy 
miképp egykoron Hunyadi zászlaja alatt a ma-
gyarok és románok egymás mellett harcoltak, 
úgy egyesítsék erőiket napjainkban is Marosvá-
sárhely sikeréért. Az alábbiakban örömmel tesz-
szük közzé Martonyi János professzor szobora-
vató beszédét Hunyadi jelentőségéről, hőstettei-
nek napjainkig ható üzenetéről:FO
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Egyként összefogva,
egyként ünnepelve

■  Hunyadi János mellszobra Marosvásárhelyen  
 

 indenekelőtt köszönet mindazoknak, akik
 ennek a szobornak a létrehozásában, elhe-
lyezésében szerepet játszottak. Akik lehetővé tet-
ték a mai különleges, mind a két nemzet, sőt egész
Európa szempontjából lényeges eseménynek a
megrendezését. És köszönet azért legfőképpen, 
hogy itt lehetek, és ha már itt vagyok – voltakép-
pen ezt a kora hajnali utazást nem azért határoz-
tam el, hogy megismételjem mindazt, ami már 
előttem elhangzott, hiszen a legfontosabb gon-
dolatok Hunyadi Jánosról már jelentős részben 

elhangzottak –, néhány általános következtetést 
kísérlek meg levonni.
Hunyadi János valóban a nemzeti történel-
münk és Európa történelmének óriása. Nélküle 
nagy valószínűséggel sem a magyarok, sem a ro-
mánok, sem más európai nemzetek nem lennének 
ugyanazok, mint amik, mert nélküle máshogy 
alakult volna az európai történelem. Ez az, amit
mindenekelőtt köszönünk Hunyadi Jánosnak.
A származásáról a történészek vitái biztosan to-
vább fognak folyni, de ami engem illet, a szárma-

zásnak, különösen Európának ezen a táján, olyan 
különlegesen nagy jelentőséget nem tulajdonítok.
Mi magyar szempontból Ady Endre soraival értünk 
egyet, aki azt mondta: „Kitárul afelé karom, / Kit 
magyarrá tett értelem, / Parancs, sors, szándék, al-
kalom.” Sok más nagy magyar költőt, József Attilát
is lehetne még idézni.
De térjünk rá inkább röviden arra a néhány pontra, 
amely Hunyadi János életének, hőstetteinek főbb 
üzenete. Először is nagyon fontos az ellenállás, 
a bátorság és az önfeláldozás példája.

■  Prof. Dr. Visy Zsolt 
 

Elnök úr, Polgármester úr, Professzor úr, Szenátor úr,
kedves barátom Visy Zsolt, kedves barátaim!

M

azok akarunk maradni, 
akik vagyunk

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

■  Prof. Dr. Martonyi János
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Ha jön egy gigászi hatalom, amely létében fenyeget
egy nemzetet, el kell dönteni: megalkuszunk, behó-
dolunk, átvesszük a hódító nyelvét, szokásait, élet-
módját, vallását, vagy pedig ellenállunk. Nos, ő az
ellenállást, a harcot választotta, és vezette is.
Az ellenállás és a harc pedig a függetlenséget, 
a belső egyéni és a közösségi szabadságot, a 
nyelvünk, a gondolkodásunk, a kultúránk és
legfőképpen a vallásunk szabadságát üzeni
nekünk. Nem véletlenül ismétlem a vallást, hiszen
Hunyadi János életművének középpontjában a 
kereszténység védelmezése állott, a keresztény 
hité, a keresztény tanításé, amely szerint Isten az 
embert saját képmására teremtette, s mely szerint 
az emberek egyenlők, egyenlő a méltóságuk, a 
szabadságuk és a felelősségük. És persze meg-
kerülhetetlen a kereszténységgel összefüggésben 
az európai kultúra, identitás, az európai életmód, 
a zsidó-keresztény hagyományokra épülő európai 
történelmi örökség. Ettől vagyunk európaiak, és 
ezt Hunyadi Jánosnak is köszönhetjük.
 öltehetjük a kérdést: vajon mi lett volna, ha ő
 nincs, vagy nem választja a harcot, és nem 
lesz belőle hős, nem kerül a történelem legpozití-
vabb oldalára, a hősök és mártírok oldalára? Nos, 
nem tudjuk, egyébként sem teszik föl bölcs történé-
szek soha így ezt a kérdést. De talán nem látnánk 
azokat a dómkupolákat, amelyek, mint Márai Sán-
dor írja, „összekötik az európai keresztény kultúra 
őrhelyeit”. Lehet, hogy nem látnánk a kereszteket 
sem. Sem az utainkon, sem a temetőinkben, sem a 
templomainkon. Az is lehet, hogy nem hallanánk a 
harangszót. És most nemcsak a déli harangszóra 
gondolok, hanem általában véve nem adna keretet

az életünknek a mindennapos harangszó az ün-
nepeinken, a gyászainkban, a temetéseinken.
Márpedig mi azok akarunk maradni, akik vagyunk.
Röviden: nem lennénk azok, akik vagyunk. Márpe-
dig mi azok akarunk maradni, akik vagyunk.
Látni akarjuk a kereszteket, hallani akarjuk a ha-
rangszót; azt a harangszót is, ami bennünk szól, 
ahogy Csoóri Sándor írja a „Harangok zúgnak ben-
nem” című, csodálatos versében. Igen, barátaim, 
ezek a harangok bennünk zúgnak, és nekünk az 
a dolgunk és feladatunk, hogy ezek a harangok ne 
csak most, hanem a jövőben is zúgjanak bennünk, 
magyarokban, románokban, szerbekben, horvátok-
ban, németekben; mindazon népekben, amelyek
Hunyadi János vezérletével együtt harcoltak.
És minden más keresztény és európai ember-
ben is, mert összetartozunk. Összetart minket 
a történelmünk, összetartanak a hagyománya-
ink, a gondolataink, érzéseink, és összetart a 
közös vallásunk.
A mai esemény ezért nagy jelentőségű nemcsak 
a mi két nemzetünknek, hanem egész Európának, 
sőt a világnak is, hiszen a keresztény vallás is uni-
verzális, ezt soha nem szabad elfelejtenünk.
Barátaim, még egyszer köszönöm azt a külön-
leges lehetőséget, hogy itt lehetek ezen a nagy, 
közös ünnepen! ■

Tisztelettel gratulálunk Dr. Martonyi János úrnak, 
aki a 2019-ben alapított gróf Batthyány Lajos-díj-
ban részesült. „Martonyi János jogtudósként, 
politikusként és professzorként is példakép, aki 
mindig az elvek és a törvényesség alapján áll 
éppúgy, mint díjának névadója, Batthyány Lajos 
gróf. Hitvallásának alapja hazafisága, a nemzeti 
identitásra épülő Euro-atlanti elkötelezettségű 
magyarság” – méltatta őt Hoppál Péter államtit-
kár, a Magyar Batthyány Alapítvány díjátadóján 
2022. október 6-án. 
 

F

Kapcsolódó tartalmak:

https://pbk.info.hu/
https://maszol.ro/belfold/Felavattak-Hunyadi-Janos-mellszobrat-a-marosvasarhelyi-varban
https://szekelyujsag.info/hunyadi-janos-mellszobra-a-marosvasarhelyi-varban/

Hunyadi János
és a déli harangszó
„A magyar nép évszázadok óta számon tartja 
a nándorfehérvári diadal emlékét, azt a győzel-
met, amellyel sikerült megvédeni az ország füg-
getlenségét a támadó Török Birodalom ellen, és
amely lehetővé tette a nándorfehérvári győztes
hadvezér fiának, Mátyás királynak a felemelkedé-
sét, a reneszánsz Magyarország felvirágzását.”  1

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

H

1 Részlet Dr. Visy Zsolt „A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban” című tanulmánykötethez írt előszavából
2 I. Mátyás király, születési nevén Hunyadi Mátyás (1443. február 23. Kolozsvár – 1490. április 6. Bécs) Európa egyik legnagyobb uralkodója volt, 1458-tól Magyarország és Horvátország királya, 1469-től cseh
 király, 1486-tól haláláig Ausztria uralkodó főhercege. Matthias Corvinus Rex közkeletű nevén, Mátyás az Igazságos.
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 unyadi János (1407 Kolozsvár – 1456. au-
 gusztus 11. Zimony) családját először Zsig-
mond király 1409-es oklevelében említik, amikor 
az uralkodó Hunyadi apjának, Serbe fia Vajknak 
adományozta Hunyadvár birtokát hűséges szol-
gálatai fejében. Hunyadi életpályája jól mutatja, 
hogy a tehetség akkoriban is áttörhette a szüle-
tési korlátokat. Híressé vált gondolata eltökéltsé-
gét támasztja alá: „Nem beszélek sokat, nem a 
szavak teszik vitézzé az embert. A csatasorban 
ismerszik meg, ki mit ér.” 
Fiatalemberként, Zsigmond király szolgálatá-
ban 1430 táján, Itáliába kísérte az uralkodót, 
ami döntően befolyásolta további életét. Milánó-
ban maradt, a városállam vezető családjának, 
Filippo Maria Viscontinak a zsoldjába állt. El-
sajátította a kor legmodernebb hadművészetét, 
a zsoldosvezér típusú hadvezetést és a török 
harcmodort, amelynek később komoly hasznát 
vette. Szintén 1430 körül házasságot kötött
Szilágyi Erzsébettel, két fiúk született, László 
(1431 körül) és Mátyás2 (1443). 

 táliában jelentős vagyonra tett szert, így több-
 ször nyújtott kölcsönt az örökös pénzzavarral
küzdő Zsigmond királynak, aki zálogként birto-
kokat adott Hunyadinak. Később érdemei alap-
ján is hatalmas birtokadományokban részesült, 
így halálakor mintegy 4 millió katasztrális hold 
tulajdonosa volt, amihez fogható sem azelőtt, 
sem azután nem volt a magyar történelemben. 
Óriási vagyona nagy részét a török elleni há-
borúra fordította. 1435-től számos alkalommal 
győzedelmeskedett.

1444-ben a várnai ütközet a kezdeti sikerek után, 
a törökök győzelmével végződött, I. Ulászló éle-
tét vesztette a csatában, így király nélkül maradt 
az ország. Majd kétéves interregnum kezdődött, 
amelynek során 1446. június 5-én Hunyadi Já-
nost, aki akkor már főkapitány és az országos 
tanács tagja volt, Magyarország kormányzójává 
választották. Később hercegi címet is kapott, 
ám ezt soha nem használta. Győzelmi sorozata 
után, az 1448-as rigómezei csatában vereséget 
szenvedett II. Murád szultán csapataitól.
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3 Dr. Visy Zsolt u.o.
4 Dr. Visy Zsolt u.o.

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

1453-ban Hunyadi elismerve V. László trónigé-
nyét, lemondott kormányzói posztjáról, szolgála-
tai jutalmául a király kinevezte Beszterce várme-
gye örökös főispánjává és címerét kibővítette az 
ún. besztercei oroszlánokkal. 1454-ben Kruse-
vácnál Feriz bég serege felett ismét győzelmet 
aratott. 1456 tavaszára III. Callixtus pápa (1455-
1458) keresztes hadjáratot hirdetett, és június 
29-én elrendelte a harangozást és az imádságot 
nona (délután 3 óra), valamint vesperas (délután 
6 óra) idején, a végső összefogásra buzdítva. 
Vagyis a pápai levél ekkor még nem a déli ha-
rangozásról szólt. 1456 májusában II. Mehmed 
szultán ostrom alá vette a magyar végvárvonal 
kulcspontját.
„A magyarul Nándorfehérvárnak nevezett város, 
a mai Belgrád, a Száva torkolatánál helyezke-
dett el, egy Duna fölé magasodó hegytetőn. A 
hely stratégiai fontosságát már a Római Biro-
dalom is fölismerte, hiszen itt volt Singidunum 
városa és itt állomásozott egy légió is. Később 
Szerbia révén magyar végvár lett. Az erőd szerb 
és magyar neve egyaránt utal a római erődít-
mény fehér mészkőből épült falaira.” 3

 
Az ostrom 1456. július 21–22-én Hunyadi János 
seregének – köztük 200 hajó – és a Kapisztrán 
János  ferences szerzetes által toborzott keresz-
teseknek, valamint a csatlakozó jobbágyoknak a 
fényes győzelmével végződött, a szultán több-
szörös túlerőben lévő serege felett. A győzelem 
hírére III. Callixtus pápa hivatalossá emelte a 
Krisztus színeváltozása ünnepet és új értelme-
zést adott korábbi rendelkezésének, ettől kezd-
ve győzelmi hálaadásként harangoztak.

 harangozás és ima délre való áthelyezését
 és örök időkre való fenntartását VI. Sándor
pápa (1492–1503) rendelte el az 1500-as szent
évben. A delente felcsendülő harangszó a világ
minden tájára elviszi a nándorfehérvári győzelem
hírét, és hirdeti a kereszténység és hazafiság
diadalát.4 Hunyadi János, elsősorban a nándor-
fehérvári győzelem révén, még életében kivívta 
a „törökverő” nevet. A törököket közel hét évti-
zedre visszavető ütközet után pár héttel, a zimo-
nyi táborukban kitört pestisjárványban Hunyadi 
elhunyt. Thuróczy János a kor jeles krónikása 
szerint, amikor II. Mehmed szultán hírét vette

Hunyadi halálának, azt mondta: „Ellenségem
volt, mégis sajnálom halálát, mert Hunyadinak 
nem volt párja a fejedelmek között.”

Emlékét számos utca, tér és szobor őrzi, minden 
év május 21.-én, a Honvédelem Napján adják át 
a róla elnevezett díjat. Életéről tízrészes TV-film-
sorozat készül, amely a tervek szerint 2024-ben 
kerül bemutatásra. 2022. szeptember 6-án Ma-
tolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
rendeletet adott ki „Hunyadi János aranyforintja” 
elnevezésű, 50 ezer forint névértékű arany em-
lékérme kibocsátásáról. ■

■  III. Callixtus pápa elrendeli a déli harangozást (Budavári Nagyboldogasszony Templom, Lotz Károly freskója) 
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Isten éltessen
Magyarország!
AEzer év történelme, öröme, sikere, nehézségei és 

megpróbáltatásai kötnek össze bennünket, magya-
rokat. Közös múltunkat, a jelent és a jövőt is ünne-
peljük Szent István-napján. „Ha esik, ha fúj, szen-
vedélyünk Magyarország!” – írta közösségi oldalán 
Orbán Viktor miniszterelnök augusztus 20-án. 

Az egyik legrégebbi nemzeti ünnepünk az államalapításunkra 
és első királyunkra, Szent Istvánra való emlékezés. I. István 
987–75 körül született és 1038. augusztus 15-én, Szűz Mária 
mennybemenetelének napján hunyt el. A halála előtti napon 
a Szent Koronát és országát Szűz Máriának ajánlotta fel. Ural-
kodásának köszönhetően Magyarország a keresztény Európa 
része lett, érdemeit a keresztény egyház is elismerte azzal, 
hogy 1083. augusztus 20.-án szentté avatta őt. Mária Terézia 
elrendelésére 1771 óta – megszakításokkal – ez a nap, nemze-
ti ünnepünk, amelyet a 2012. január 1-én hatályba lépett Alap-
törvényünk hivatalos állami ünnepként rögzít. Szent István 
az egyetlen uralkodónk, akit a katolikus és – 2000 óta – az 
ortodox egyház is szentként tisztel szerte a világon.

Kevesebb szó szokott esni Szent István feleségéről, a Liudolf-
házból származó Gizelláról (984 Regensburg – 1060 Passau), 
akinek felmenői között volt mind a három Német-római Ottó 
császár. Az ifjú, mélyen vallásos, kolostorba készülő bajor 
hercegnőt Szent Adalbert püspök győzte meg, hogy menjen 
feleségül az akkor még pogány nép fejedelméhez, Vajkhoz, 
és segítsen a keresztény magyar állam megteremtésében. 
997-től ő volt az utolsó fejedelemné, 1000-től ő lett az első 
magyar királyné. Házasságukból több gyermek született, 
ám ami a szülők számára a legnagyobb fájdalom, minden 
gyermekük halálát megérték. Kettő nevét ismeri az utókor, 
Ottóét és a trónutód Imre hercegét. Gizellára férje halála után 
igazságtalan üldöztetés és fogság várt, javait elvették. 1045-
ben visszatért szülőföldjére és Passauban belépett a bencés 
nővérek niedernburgi rendházába. A kolostor apátnőjeként 
hunyt el 1060 körül, amelynek Mária-templomában helyezték 
őt örök nyugalomra. Sírja zarándokhellyé vált, a középkor óta 
rendszeresen megemlékeztek róla halálának napján, május 
7-én. 1911-ben Boldoggá avatták.

 Szent István-napi ünnepségsorozatok au-
 gusztus 20.-án a Kossuth téren, Magyaror-
szág lobogójának felvonásával és tisztavatással 
kezdődnek, ünnepi szentmisével, a Szent Jobb kör-
menettel, kenyérszenteléssel, Mesterségek Ünne-
pével és számos programmal folytatódnak Buda-
pesten, Székesfehérváron és az ország több hely-
színén. Nemcsak a régmúlt idők hősei előtt tisz-
teleg az ország, hanem a mai kor legnagyobbjait 
is méltathatjuk – mondta idei ünnepi beszédében
Novák Katalin köztársasági elnök, a legmagasabb 
állami kitüntetések átadásakor a Sándor-palotában.
Mint bizonyára emlékeznek tavaly Prof. Dr. Vizi E. 
Szilveszter MOBA elnök volt a Magyar Szent István
Rend egyik kitüntetettje. Idén Miklósa Erika ope-
raénekesnek –, aki Marton Éva után a második 
a Magyar Állami Operaház művészei közül –, és 
Rofusz Ferenc rajzfilmrendező részesült a jeles 
elismerésben. 
Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajz-
kutató, az Antall-kormány művelődési és közokta-
tási minisztere a Magyar Érdemrend nagykereszt-
je (polgári tagozat), Benkő Tibor vezérezredes a

Magyar Érdemrend nagykeresztje (katonai tago-
zat) kitüntetést vehette át az Államfőtől.
“Mi, magyarok büszkék vagyunk önökre, szakmai 
teljesítményükre, elhivatottságukra és kiemelke-
dő emberi mivoltukra – mondta a kitüntetettekhez 
szólva Novák Katalin. A nemzet mond köszönetet 
azért, amit eddig értünk, magyarokért és hazán-
kért, Magyarországért tettek.” ■

 
 

■ Novák Katalin államfő és Andrásfalvy Bertalan nép-
 rajzkutató a kitüntetés átadásakor a Sándor-palotában   

Kapcsolódó tartalmak:

https://hungarytoday.hu/hungary-comes-together-to-celebrate-st-stephens-day/
https://ungarnheute.hu/news/stephanstag-mehr-besucher-als-je-zuvor-mit-hunderte-von-program-
men-an-mehr-als-20-veranstaltungsorten-erwartet-37037/

■  Balra fent: 2022. augusztus 20. katonai tiszteletadás mellett, Magyarország nemzeti lobogójának felvonása a Kossuth téren
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 edves Magyarország Barátai, ha szeret-
 nének különleges forrásanyagokhoz jutni, 
Magyarországot támogató tevékenységük során
tényekkel, érvekkel és a legújabb adatokkal szol-
gálni közéleti, társadalmi partnereik számára, vagy 
honismeretüket kívánják gyarapítani; akkor kuta-
tásaik kimeríthetetlen tárháza lesz a lenyűgöző
sorozat: Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA).

Hazánk az, ahol a magyar nem turista – mondta
Kocsis Károly akadémikus, a Magyarország Ba-
rátai Alapítvány Kuratóriumának tagja, az atlasz-
sorozat főszerkesztője a kötetek ismertetésekor, 
a VIII. MOBA Konferencián. Megkértük, hogy 
olvasóink számára is mutassa be az általa veze-
tett nagyszabású projektet.  

„Az új nemzeti atlasz létrehozását – az atlasz 
korábbi kiadásához hasonlóan –, a jelenleg az
Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) 
tartozó CSFK Földrajztudományi Intézet kez-
deményezte és koordinálta, valamint az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet köz-
reműködésével. 2018-tól a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) stratégiai partnerként segíti a mun-
kánkat. A nyomtatott kötetek és a digitális változat 
elkészítését a Magyar Kormány, az ELKH, és a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatta. 
Napjainkban Földünk országainak többsége ren-
delkezik nemzeti atlasszal, ami az adott állam 
„személyi igazolványának” – a zászló, a címer és 
himnusz mellett –, az egyik legfontosabb nemzeti 
jelképnek számít. Enciklopédikus igényességgel 
írt szöveges magyarázatok egészítik ki a térkép-
sorozatokat, amelyek széleskörű szakmai és tu-
dományos összefogással valósulnak meg.

Így történik ez hazánkban is, és történt 1964–
1967, majd 1983–1989 között, amikor az MNA 
első kiadásai napvilágot láttak. 

 agyarország Nemzeti Atlaszának küldetése,
 hogy reprezentálja a magyar államot, bemu-
tassa nemzetünk változó térbeli és időbeli arcula-
tát, segítse az államigazgatás tervezési és döntési
folyamatait, támogassa, sőt része legyen a tudomá-
nyos kutatásnak, hiteles információval lássa el az
oktatás különböző szintjeit, a szakmai érdeklődőket
és a nagyközönséget egyaránt. A hazai földrajz-
tudomány és térképészet mindig is meghatározó 
szerepet játszott a nemzet- és honismeret fejlesz-
tésében, így az atlaszoknak is kiemelt szerepük 
van az országimázs építésében. Ezért is bízunk 
benne, hogy Magyarország Barátai haszonnal fog- 
ják böngészni a sorozatot! A négy kötet témakörei: 
A magyar állam és helye a világban (tervezett
megjelenés 2024); Természeti környezet (megje-
lent 2018); Társadalom (megjelent 2021); Gazda-
ság (tervezett megjelenés 2026).
 
Az „áramszünet idején is működő” nyomtatott atla-
szok mellett, a kor követelményeinek megfelelően 
létrehoztuk az elektronikus változatokat. Az on-
line felületünkön ( https://www.nemzetiatlasz.hu )

T U D O M Á N Y  É S  T Á R S A D A L O M

Hazánk az, ahol
a magyar nem turista 

elérhető és ingyenesen letölthető, sőt interak-
tív lekérdezésekre, valamint egyéni igényekhez 
igazodó adatmegjelenítésre is képes térképek, 
új dimenziókat nyitnak az összefüggések fel-
tárásában. Az interaktív változat segítségével 
létrejöhet az a Nemzeti Kárpát-medencei Térin-
formatikai Rendszer, amely naprakész informá-
ciókat nyújthat hazánk társadalmi, gazdasági és 

természeti környezetéről. Örömmel látjuk, hogy 
egyre többen hivatkoznak köteteinkre, de ami 
ennél is fontosabb, már a tankönyvszerzők is 
ismerik és felhasználják térképeinket.”

„Régi igazság, hogy az a hatás, amelyet egy 
nemzet a világra gyakorol, nem mindig arányos 
a méretével, ahogy sokszor nem esik egybe 

hazája politikai, nyelvi, vagy földrajzi határaival 
sem.” Magyarország Nemzeti Atlasza „nemcsak 
arra ad válaszokat, hogy miként jött létre ez a 
sokszínű és kreatív kulturális közeg, hanem arra 
is rámutat, hogy milyen kihívásokkal szembesül 
a magyar társadalom jelenleg, a XXI. század 
harmadik évtizedére ráfordulva” – olvashatjuk 
Orbán Viktor miniszterelnök úr méltató sorait.

Dr. Kocsis Károly: Magyarország Nemzeti Atlasza

K
■ Prof. Dr. Kocsis Károly 
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„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj” – írta 
Radnóti Miklós. Az atlaszsorozat több mint tér-
képek együttese „a statisztika és a térképészet 
eszközeinek összekapcsolása révén óriási hoz-
záadott érték állt elő, amely a demográfiai és a 
társadalmi folyamatok térbeli változatosságának 
bemutatásán keresztül hozzájárul a folyamatok 
mélyebb megismeréséhez, a jelenségek közötti 
kapcsolatok jobb megértéséhez” – írta ajánlás-
ban Vukovich Gabriella asszony, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal elnöke. 

 

A sorozat eddigi mindkét kötete rangos nem-
zetközi elismerésekben részesült. A Természeti
környezet angol nyelvű változata 2019-ben, To-
kióban a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA)
konferenciáján, az „Atlasz” kategóriában elnyer-
te az I. helyet, megkapta a „szakma olimpiai
aranyérmének” számító „ICA International Car-
tographic Exhibition Award Winner” elismerést. 
2021-ben az ICA firenzei konferenciáján meg-
ismétlődött a korábbi bravúr és több mint 380
pályamunka közül a Társadalom című kötet

angol nyelvű változata elnyerte a közönségdíjat.
Az atlasz szó számos jelentése közül a térkép-
gyűjtemény csak az egyik; például afrikai hegy-
ség, vagy a legfelső nyakcsigolya épp úgy At-
lasz, mint a görög mitológia Titánja. Méltán 
mondhatjuk, hogy az MNA projekt is titáni, az at-
laszok rendkívüli szépségén túl, jól érzékelhető 
a befektetett hatalmas munka.  
 azai és határainkon átívelő tudományos és
 és szakmai együttműködéssel hívtuk életre
az egyes kötetek szerzői gárdáját – mondja Kocsis 
Károly. A Társadalom kötet például 16 szerkesztő, 
42 fejezetszerző, 87 térképszerző, több tucat tér-
képész, szakmai és nyelvi lektor kiváló munkáját 
dicséri. Az egész MNA-projektre vonatkozóan, fon-
tos elvi kérdésként, szükségesnek éreztük Magyar-
ország jelenlegi területén túl, egész hazánk, a Kár-
pát-medence földjének és lakóinak megjelenítését. 
Így Magyarország kb. 3100 településének adatai 
mellett, feldolgoztuk és ábrázoltuk hazánk 12 or-
szágra kiterjedő területének, több mint 39 000 tele-
pülését. Megtisztelő számomra, hogy a szerkesztő-
bizottság elnökeként, a projekt „karmestereként” 
a több száz főből álló „geográfus-kartográfus ze-
nekart” (szerkesztők, szerzők) vezényelhetem.
A 15. század térképein láthatunk üres terüle-
teket, amelyekre három szó van festve:
Hic sunt leones – itt oroszlánok tanyáznak. 
Vannak-e még kutatásra váró, bizonyos szem-
pontokból „feltérképezetlen” területek?
Kutatásra váró területek, témakörök mindig lesz-
nek. A nemzeti atlaszok azonban nem feltétlenül 
a földrajzi, általában tudományos „fehér foltok”
eltüntetésére vállalkoznak, hanem az adott nemzet 

állama, szállásterülete természeti és társadalmi 
környezetéről készítenek „pillanatfelvételeket” és 
magyarázzák a látottakat, azok történeti gyöke-
reit, esetleg a várható tendenciákat is. A nemzeti 
atlaszunk új kiadása azonban már nem elégszik 
meg azzal a hagyományos móddal, hogy két-há-
rom évtizedenként, papírba csomagolt (nyomtatott) 
pillanatfelvételeket (térképeket) készít, hanem a 
világhálós változata (eMNA) révén – az új kiadás 
hagyományosan kiadott négy kötete után – megkí-
sérli az adatbázis, az egyre teljesebbé váló nemze-
ti térinformatikai rendszerünk naprakésszé tételét 
hazánk teljes területére vonatkozóan. Ezzel a ko-
rábbi statikus pillanatfelvételek, (tér)képek „meg-
mozdulnának”, mozgó(tér)képekké válva mutatnák 
be az adott téma vizsgált időszakát.
Professzor úr életében hogyan kezdődött a 
térképek iránti „szerelem”?
Úgy emlékszem, hogy tíz éves korom körül lehe-
tett, amikor a nagymamai ház padlásán számos 
olyan „kincsre” leltem, mely jelentősen befolyásol-
ta későbbi érdeklődésemet, pályaválasztásomat, 
azt, hogy geográfus lettem. Ezek közül kiemel-
ném a „nagyi” elemi iskolai, Kogutowicz-atlaszát, 
melyben rábukkantam a történelmi Magyarország 
néprajzi térképére, melyen elkápráztatott hazánk 
régi lakóinak nyelvi sokszínűsége, az ország 
korabeli nagysága. Csupa olyasmit láttam ben-
ne, ami hiányzott a Népköztársaság nebulóinak 
szánt, hivatalos atlaszokból. Attól kezdve csilla-
píthatatlan vágyat éreztem annak kiderítésére, 
hogy miként jött létre ez az etnikai, nyelvi, vallási 
tarkaság és hogyan, miért hullott szét később a 
Kárpát-medencét kitöltő államunk ősi területe. ■

 „Ki gépen száll fölébe,
annak térkép e táj” 

H

Kapcsolódó tartalmak:
 
https://mta.hu/akademiai_szekfogalok/az-etnikai-alapu-teruleti-autonomiak-multja-es-jelene-a-kar-
pat-medenceben-kocsis-karoly-rendes-tag-szekfoglalo-eloadasa-107595

Dr. Kocsis Károly geográfus, kutatóprofesszor, egyetemi tanár, az MTA rendes 
tagja. Tudományos (etnikai, vallás, népesség és politikai földrajzi, kartográfiai) 
kutatásának és tudománypolitikai tevékenységének középpontjában
a Kárpát-medencei magyarság és a magyar diaszpóra áll.
A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének 
(korábban MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének) igazgatója (2010 óta),
a Miskolci Egyetem MFK Földrajz-Geoinformatika Intézetének professzora
(2002 óta), igazgatója (2007 óta).
2002-ben szerezte meg a “nagydoktori” címét (DSc), 2010-ben az MTA levelező 
tagjának, majd 2016-ban rendes tagjává választotta, a Szent István Tudományos 
Akadémia 2021-ben fogadta rendes tagjai közé. Az MTA nemzetpolitikai apparátu-
sa, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke (2011 óta).
Magyarország Nemzeti Atlasza főszerkesztője, a szerkesztőbizottság elnöke.
Magyar Érdemrend tisztikeresztjének birtokosa (2016 ).
Számos hazai és külföldi tudományos társaság tiszteleti tagja.

■ Prof. Dr. Kocsis Károly a VIII. MOBA Konferencián   

■ Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet (2018) és a Társadalom (2021) című kötetei  
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 indannyian láttunk már narancsokat pira-
 misszerűen egymásra pakolva a piacon,
de valószínűleg csak kevesen gondoltuk, hogy
az elrendezés mögött évszázados matematikai
probléma húzódik. Dr. Maryna Viazovska 37 éves
ukrán tudós, matematikus, a régi kérdést új dimen-
ziókba emelte és megoldásáért megkapta a mate-
matikai Nobel-díjként emlegetett Fields-érmet.
 

Hogyan lehet háromdimenziós gömbökkel ki-
tölteni egy adott teret? A kérdéssel először a hí-
res csillagásznál, Johannes Keplernél találkozunk,

akit egy bizonyos Thomas Harriot azzal kere-
sett meg, hogy tanácsot kérjen, miképp tudná a 
legtöbb ágyúgolyót elhelyezni egy adott helyen. 
Kepler bár 1611-ben megfogalmazta, hogy a 
narancsgúláknak megfelelő elrendezéssel le-
het a legsűrűbb térkitöltést elérni, sejtését nem 
tudta bizonyítani. (A hipotézist 1998-ban iga-
zolta Thomas Hales.) 
Maryna Viazovska professzor, a Swiss Federal 
Institute of Technology Lausanne intézetének, 
az École Ppolytechnique Dédérale de Lausan-
ne (EPFL) számelméleti tanszékének vezetője. 
A tudós a „régi és természetes kérdésre” – 
ahogy fogalmazott –, az optimális megoldást a 
8. és a 24. dimenzióba emelte, amelyek külön-
leges méreteiben a gömbtömörítés rendkívül 
szimmetrikus, a rácsmintázatok közel állnak a 
tökéletességhez. Szakértők szerint a megoldás 
és bizonyítás, amelynek során Viazovska a ma-
tematika más területeire is támaszkodott, külö-
nösen elegáns és eredeti. A gömbcsomagolás 
gyakorlati haszna régóta ismert az informá-
cióelméletben, a kvantumszámítógépeknél és 
hibajavító kódok elméletében, de kulcsszerepet 
játszhat az energiafelhasználás és számos hét-
köznapi probléma megoldásában.
Viazovska elmondta, Ukrajna megtámadása 
jelentősen megváltoztatta mindnyájuk, így az 
ő életét is. „Ukrajna a szülőhazám, és látni, ho-
gyan pusztul el, mennyi emberélet elveszett…
rendkívül nehéz. Napjainkban az ukránok fize-
tik a legmagasabb árat a hitünkért és szabad-
ságunkért.”

Reményét fejezte ki, hogy a díjjal örömet szerez 
hazájában, de ahogy fogalmazott, a rengeteg 
szenvedés közepette, most kevés a jelentősége. 
A díjat már a háború előtt neki ítélték, így a dön-
tés valóban tudományos. Viazovska nemrégiben 
egyik előadását Julia Zdanovksának, egy harkovi 
fiatal ukrán matematikus-informatikusnak ajánlot-
ta tiszteletadásul, aki egy orosz rakétatámadás-
ban életét vesztette. „Ha valaki hozzá hasonló 
meghal, az olyan, mintha a jövő is meghalna”– 
mondta Viazovska. ■

A Fields-érmet 1936-ban alapították, és négyévente ítélik oda 
egy, vagy több 40 év alatti matematikusnak. A hivatalos át-
adására a Nemzetközi Matematikai Kongresszuson kerül sor, 
amelyet idén Oroszországban tartottak volna, ám a háború 
miatt Helsinkiben került rá sor 2022. július 5-én. A további 
kitüntettek Hugo Duminil-Copin francia matematikus Genfi 
Egyetem, June Huh koreai-amerikai matematikus Princeton, 
és James Maynard brit matematikus Oxfordi Egyetem.

Univerzális optimalitás

M

Kapcsolódó tartalmak:
https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=23&v=V8icZM14v6Q&feature=emb_
logo&ab_channel=EPFL
https://actu.epfl.ch/news/an-epfl-mathemati-
cian-is-awarded-a-fields-medal/

A tudós és kétgyermekes édesanya Dr. Maryna Viazovska 
számos elismerés birtokosa: 
Salem Prize (2016)
Clay Research Award (2017)
SASTRA Ramanujan Prize (2017)
European Prize in Combinatorics (2017)
New Horizons in Mathematics Prize (2018)
Fermat Prize (2019)
European Mathematical Society Prize (2020)
Fields Medal (2022)

■ Fields-érem elő- és hátlapja  

■ Dr. Maryna Viazovska  
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2022. február 24-e óta senki nincs biztonságban 
Ukrajnában, folyik Oroszország háborúja, amely-
ben családok ezrei kényszerülnek otthonuk el-
hagyására. A magyar nép és a Magyar Kormány 
álláspontja egyértelmű: elkötelezettség a béke 
mellett. A magyarok 92 százaléka azonnal véget 
vetne háborúnak és tárgyalóasztalhoz ültetné az 
érintett feleket – derült ki a Századvég októberi 
közvélemény-kutatásából.1
Számos hazai és nemzetközi szervezet is bekap-
csolódott a segítségnyújtásba, akár a helyszínen is; 
az egészségügyi szolgáltatásokat, az élelmezést, 
a tiszta vízhez való hozzáférést, az immunizációt, 
az oktatást, a gyermekek és családjaik védelmét 
szolgálva. A napról-napra nehezedő helyzetben ki-
emelkedő szerepet vállal az Ökumenikus Segély-
szervezet, amely augusztus elején nyitotta meg új
intézményét Budapest szívében. Az Ukrajnai Me-
nekülteket Támogató Központ célja a háború bor-
zalmai elöl menekülők hosszú távú segítése. A kéz-
zelfogható támogatások mellett –, élelmiszer, higi-
énés eszközök, ruházat, gyermekápolási termékek –,
kiemelt hangsúlyt helyeznek a szolgáltatásokra,

amelyek az átmenetileg Magyarországon tartózko-
dókat, illetve a jövőjüket Magyarországon tervező 
menekültek integrációját segítik.
 évai Anikó asszony, Orbán Viktor miniszter-
 elnök felesége 25 éve segíti jószolgálati nagy-
követként az Ökumenikus Segélyszervezet mun-
káját „szóval és tettel egyaránt, a pulpitus mögül
és gumicsizmában” – ahogy olvasható a segély-
szervezet honlapján. Korábbi szavai: jelen va-
gyunk és segítünk, mára jelmondattá váltak. 
Annak idején a Covid alatt sem állt le a munka, a
járványhelyzetben is ugyanazért a célért dolgoz-
tak: ételt az éhezőknek, otthont az otthontala-
noknak, esélyt  az esélyteleneknek! „A maszkok
mögött is megmaradt a segélyszervezet emberi
arca, az igazi törődés” – fogalmazott Lévai Anikó.
Amikor az orosz-ukrán háborúról kérdezték, fontos
mondatban fogalmazta meg azt, amit mindany-
nyian érzünk: „Azt gondoltam, az én életemben
ilyen nem fordulhat elő.”  Röviddel a háború kitörése
után száztonnás segélyszállítmányt indított Ukraj-
nába a segélyszervezet. Lévai Anikó márciusban 
átment Kárpátaljára, a menekültekhez. Tapaszta-
latairól mély együttérzéssel beszélt, anyaként, 
nagymamaként is átérezve a helyzetet.

Beregszász és Lviv után Kijevben nyitotta meg 
harmadik ukrajnai irodáját az Ökumenikus Se-
gélyszervezet. A humanitárius központ megnyitá-
sával új szakaszba lépett a segélyprogram. A köz-
pont a magyar segélyszervezet munkája mellett 
helyet ad az egyházi hátterű segélyszervezeteket 
tömörítő nemzetközi szövetség, az ACT Alliance 
Ukrajnában szerepet vállaló tagszervezeteinek 
is. Elsőként a nagy múltú finn segélyszervezet, 
a Finn Church Aid csatlakozott. A közös ukrajnai 
szerepvállalásról Budapesten májusban aláírt 
együttműködési megállapodáson részt vett Lévai 
Anikó, jószolgálati nagykövet is. „Még nagyobb 
türelemre, empátiára, segítőkészségre lesz szük-
ség, az erőnket pedig úgy osszuk be, hogy (a 
háború) nem lesz rövid.” Lévai Anikó asszony bár  
mára visszavonult a nyilvánosságtól, „A legbefo-
lyásosabb magyar nők listáján” (Forbes magazin)
négy éven át (2015–2018), a közéleti lista élén, a 
legbefolyásosabb magyar nő címet viselte. ■ 

Kapcsolódó tartalmak:
https://www.miniszterelnok.hu/?oldal=levai-aniko  
https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/?gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEi-
wAh2ZSP_isrhOVVYLI-nLCOPs9muA04A0YLImVAWq-j0ygKXmKJ1iDmye4ZxoCGa4QAvD_BwE

Határtalan segítség

L

■  Lévai Anikó  az Ökumenikus Segélyszervezet jószol-
 gálati nagykövete 

1 https://szazadveg.hu/hu/2022/10/27/a-magyarok-tobbsege-tuzszunetet-es-beketargyalasokat-surget~n3241?fbclid=IwAR1sXiEsr2N_kyGQ7bK9-JUBMqfsLC6lZwvK0bJLLH-YpncGUygEiDIot-w

■  Lévai Anikó menekült gyerekek között a Segély-
 szervezet ukrajnai menekülteket segítő központjában 
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 agyarországon, a Guardian Glass1 oroshá-
 zi síküveggyárában készült az a Guardian
Clarity™  antireflektív üveg, amely megmentette
Leonardo híres festményét a közelmúltban, egy 
klímaaktivista támadásától. A speciális üveg egy 
százalék alatti antireflexiós értékének köszönhe-
tően szó szerint láthatatlan, tükröződésmentes 
és golyóálló. Mögötte a világhírű mű tökéletesen 
és színhelyesen látható, de kárt nem lehet tenni 
benne. További védelmet jelent, hogy a klímasza-
bályozott burkolatban egyedi LED-lámpák világít-
ják meg a műalkotást, minimálisra csökkentve az 
infravörös és ultraibolya sugárzást. 

A bizarr eset során a Louvre falai között egy 
klímaaktivista tortát dobott a Mona Lisára, majd 
szétkente az üvegen. A fiatal férfi gondosan ki-
tervelte az akciót, idős kerekesszékes nőnek ál-
cázva magát. Tettét a látogatók megörökítették, 
a felvételeken az is jól látható, hogy senki nem 
próbálta őt megakadályozni, mindenki a telefon-
jához kapott, hogy rögzítse az esetet. 

Napjainkban évente átlagosan 6–8 millió láto-
gatója van a világ leghíresebb festményének.
A 77 cm magas 53 cm széles remekművet
Leonardo da Vinci 1503 és 1506 között festhet-
te, 1516 körül fejezte be. Nyárfatáblára, olajjal 
készült. La Gioconda kiléte sokáig olyan titokza-
tos volt, mint a mosolya. Leonardo ugyanis nem 
szignálta, dátummal sem látta el művét, és soha 
nem mondta el, ki volt a modell.

Mára bizonyított, hogy da Vinci édesapja kapcso-
latban állt Francesco del Giocondo selyemke-
reskedővel, aki 1495. március 5-én vette nőül a 
nála 11 évvel fiatalabb Lisa Gherardinit. A portré
készítésekor Lisa 24 éves lehetett.
A festmény valójában 1911-ben került a világ figyel-
mének a középpontjába, amikor a Louvre egy ko-
rábbi alkalmazottja (Vincenzo Peruggia) ellopta.
Tettét azzal indokolta, hogy vissza akarta sze-
rezni Olaszország nemzeti kincsét, amit Napóleon
eltulajdonított. Tévedett, mivel 1518-ban I. Ferenc
francia király (1494-1547) megvásárolta a műre-
meket, amely évszázadokon át díszítette az
uralkodói lakosztályokat, így Napóleonét (1769–
1921) is. 1956-ban két vandál támadás is érte a
művet, egy őrült savat öntött rá, majd később egy 
bolíviai férfi kővel dobta meg. 

 ajnos a világ galériáiban hasonló támadá-
 sok sorozatosan előfordulnak. Pár hete 
környezetvédők Jan Vermeer van Delft holland 
festő híres, ’Leány gyöngy fülbevalóval’ című 
alkotását vették célba a hágai Mauritshuisban. 
A Just Stop Oil csoport egyik aktivistája meg-
próbálta kopasz fejét a festmény előtti üveg-
hez ragasztani. A hónap elején brit tüntetők 
egy leveskonzervet dobtak Van Gogh ikonikus, 
Napraforgók című festményére. III. Károly brit 
király viaszszobrát a londoni Madame Tussauds
panoptikumban csokitortával kenték össze.
Claude Monet szénaboglyákat ábrázoló festmé-
nyét Potsdamban krumplipürével öntöttek le. 

A Mona Lisa a világ legismertebb, legtöbbet 
látogatott remekműve, róla született a legtöbb 
tanulmány, a legtöbbet másolták, hamisították 
és karikírozták. Értéke szó szerint felbecsül-
hetetlen, épp úgy, mint Leonardo életművének 
hatása és öröksége az egyetemes művészetre, 
tudományra és kultúrára. ■

Az üveg, ami védi a Mona Lisát 
M

1 A Guardian Glass a világ egyik legnagyobb üveggyártója, 1932-ben kezdte működését a detroiti autóiparban, szélvédőgyártóként. Azóta sok egyedi terméket és innovatív megoldást jegyeznek. 
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 ilághírű magyarok, világra szóló magyar talál- 
 mányok. Repes az ember szíve-lelke a büsz-
keségtől, így egybegyűjtve látni a sok csodát, 
amit a tehetséges magyarok adtak a világnak, a-
mivel napjainkban is hozzájárulnak tudomány-
hoz, művészethez, kultúrához, az élet minden te-
rületéhez. A magyar ipartörténet legendás hely-
színén, Budapesten a Millenáris B csarnokában, 
január végéig mindennap látogatható az Álmok 
Álmodói 20 élményalapú, interaktív kiállítás a 
magyar tudományról. 600 magyar innováció, ma-
gyar tudósok, akik mertek nagyot álmodni. A leg-
híresebbek élete és munkássága részletesen is 
bemutatásra kerül, látványos installációk szem-
léltetik tudományos tevékenységüket. A tudo-
mány örömét és szórakoztató élményét is nyújt-
ja a kiállítás a látogatóinak. „Felfedezni valamit 
annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és köz-
ben arra gondolni, amire még senki” – idézik a 
Nobel-díjas biokémikus Szent-Györgyi Albert 
gondolatát.
A címben szereplő szám arra utal, hogy a mostani,
a két évtizeddel ezelőtti, hasonló témájú kiállítás 
kibővített, látványosabb és modernebb folytatása.
Hat nagy szekcióból és kisebb részekből áll: 

 A tér tudománya a matematikát és a rá
 épülő tudományokat mutatja be, a teret és
 világot, amelyben élünk.

 A mobilitás megismerteti a közlekedési
 hálózatok rendszerét és jövőjét, a világhírű 
magyar tervezőmérnökök, fejlesztők, dizájnerek 
lélegzetelállító találmányain keresztül.
 Az orvoslás mára összeért a technológiai
 fejlődéssel. Magyar orvos-tudósok szen-
zációs megoldásai: életmentő találmányok, vi-
lághírű gyógyszerek, kiemelkedő orvostechnikai 
fejlesztések láthatók. 
 Energia, ipar, magyar kutatók, tudósok,
 akik kiaknázták a természet gigantikus ere-
jét és az emberiség, koruk és a jövő nemzedékek 
javára fordították őket. 
 Infokommunikáció, a tudás, ismeretek
 átadásának és rögzítésének, a kommuni-
kációnak az új korszaka, amelyben a magyar láng-
elméknek kitüntető szerep jut. 
 Agrárium, növekvő népesség, növekvő
 igények, fenntarthatóság, hatékonyság kihí-
vásai, és az új megoldások, eszközök, technoló-
giák, amelyekkel a magyar tudósok hozzájárultak 
a fejlődéshez. 
„Ha én találtam is föl, abból még nem következik,
hogy azt is tudom, miként alkalmazzák majd a talál-
mányomat, és hogy az milyen következményekkel
jár.” Teller Ede atomfizikus, a „hidrogénbomba atyja” 
Aki személyesen nem tud ellátogatni, annak is is
ajánljuk a kiállítás weboldalát, amelyen több ezer(!)
magyar tudós életrajza, találmánya, róluk szóló

írások, számos kép, videó és hanganyag is meg-
található (magyarul és bizonyos részek angol
nyelven). Külön öröm, hogy a Magyarország 
Barátai Alapítói közül felfedezhetjük Oláh 
György Nobel-díjas kémikus portréját.
https://tudastar.almokalmodoi.hu/biographies/all
https://tudastar.almokalmodoi.hu/inventions/all
https://tudastar.almokalmodoi.hu/articles/all
Interaktív térképek segítenek eligazodni a tudó-
sok születési helyéről, a találmányok létrehozásá-
nak helyszínéről.
https://tudastar.almokalmodoi.hu/interactive-map
/magyar-feltalalok-es-tudosok-szueletesi-helyei
https://tudastar.almokalmodoi.hu/interactive-map
/magyar-talalmanyok-letrehozasi-helye
Miközben a kiváló tudósokat érdemeiknek megfe-
lelően tiszteljük, bízunk benne, hogy Mark Twain
gondolata is megváltoztatható: „Ezer ember kel-
lett a távíró vagy a gőzgép, fonográf, telefon, vagy 
bármi más fontos dolog feltalálásához – az utolsóé 
a dicsőség, az összes többit meg elfelejtjük.” ■

A kiállítás,
amit látni kell

V

■ Álmok Álmodói 20 kiállítás 

■ Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kiállítás megnyitóján februárban 
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„To be Hungarian: proud delight!” (poem by Sándor Sajó, Magyarnak lenni 1919)

„Magyarnak lenni:
büszke gyönyöruség!”

(Sajó Sándor,
Magyarnak lenni 1919))
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