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 römmel ajánlom kedves olvasóink figyel- 
 mébe a Magyarország Barátai Alapítvány
megújult magazinját. Tíz évvel ezelőtt, az Alapít-
vány működésének kezdetén Insider, majd 
Friends of Hungary magazin néven adtuk köz-
re az első számokat. Ekkor még nem léteztek a 
remek, naprakész, online hírportáljaink; a Hun-
gary Today és az Ungarn Heute. Hét évfolyamon 
át, havonta adtunk hírt a magyarságot érintő leg-
fontosabb kérdésekről. A lapszámokat postai 
úton juttattuk el a világ különböző pontjain élő ol-
vasóinkhoz, a Magyarország Barátai Közösség 
tagjaihoz és a partnerszervezetek központjaiba. 
A magazinok sikerére jellemző, hogy a kiadott 
ötszáz példány, több ezer érdeklődő kezébe 
juthatott el, lévén lelkes olvasóink fénymásola-
tokat készítettek róluk.
Az idők változásával és a fák védelmének érde-
kében, újrainduló magazinunk online formát ölt,
nevében szójátékkal utalva az e-formátumra.
Emblémájának indítógomb jellege szintén a meg-
újulást, újraindulást szimbolizája. Célunk azon-
ban változatlan; a Magyarország Barátai Alapít-
vány küldetésével és ars poeticájával  összhang-
ban, hiteles tájékoztatást nyújtani Magyarország
véleményformáló barátainak, bemutatni a ma-
gyarság sikereit, eredményeit, amelyekre méltán
lehetünk büszkék.

Aktualitások helyett, szeretnénk időtálló hírekre
koncentrálni, amelyek később is értéket jelen-
tenek. Fontos missziónknak tartjuk a politikai
indíttatású álhírek cáfolatát, az olvasóink szá-
mára első kézből nyújtott, hiteles tájékoztatást.
Megújuló rovataink a magyar közélet, gazdaság,

tudomány, kultúra és sport eseményeit szem-
lézik, a hazai gasztronómia hagyományait és új-
donságait idézik. Nem utolsó sorban pedig, hírt 
adunk Alapítványunk életéről. Periodikánk mottó-
jául a 20. század fordulóján élt honszerető költő
és pedagógus, Sajó Sándor verssorát válasz-
tottuk „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség.”

Bízom benne, hogy a Magyarország Barátai
Alapítvány által Önöknek átnyújtott magazin-e
elnyeri tetszésüket, és ha nem is fénymásolt,
de elektronikus formában szívesen osztják
meg a magyarság iránt elkötelezett ismerőse-
ikkel, barátaikkal. ■

Verseghi-Nagy Miklós

a Magyarország Barátai Alapítvány
ügyvezető igazgatója 
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 der János köztársasági elnök Magyar-
 ország legmagasabb állami kitüntetését,
a Magyar Szent István-rendet adományozta
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszternek a Magyarország 
Barátai Alapítvány elnökének 2021. augusztus 
20-án. A Sándor-palotában tartott ünnepségen 
jelen volt és gratulált Orbán Viktor miniszterelnök
és Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke. 
Vizi professzor kétszeres Széchenyi-díjas farma-
kológus, orvos, egyetemi tanár, Professzor Eme-
ritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, 2002–2008 között elnöke, a Szent István
Tudományos Akadémia rendes tagja.
A legmagasabb elismerést a központi és perifé-
riás idegrendszer ingerületávitelével kapcsolatos
kutatásaiért, az agy analóg kommunikációs rend-
szerének felfedezéséért kapta. Idén az elismerés-
ben ketten részesültek, Lovász László Abel- és 
Wolf-díjas, Széchnyi- és Bolyai-nagydíjas mate-
matikus, egyetemi tanár volt a másik kitüntetett,

aki 2014–2020 között töltötte be a MTA elnöki
tisztét. Nemzetünk legrangosabb elismerését
kutatói pályafutásukért, a magyar tudomány jó
hírnevét világszerte erősítő eredményeikért,
oktatói munkásságukért, valamint a tudományos
ismeretterjesztésben vállalt kimagasló szere-
pükért kapták. Áder János köztársasági elnök
beszédében elmondta „hagyományaink szerint
nemzeti ünnepünkön a Magyar Szent István-rend
átadásával a legkiválóbbaknak adjuk meg a kel-
lő tiszteletet, ma azoknak, akik Eötvös Loránd 
méltó utódai voltak a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöki posztján. Méltó utódok, kiváló tu-
dósok, jó magyarok.”

Majd Eötvös Loránd szavait idézve hozzátette: 
„Ha igazi tudósok, és ami kell, jó magyarok
akarunk lenni, akkor a tudomány zászlaját oly
magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk
határán túl is megláthassák és megadhassák
neki az illő tiszteletet.” 
Vizi E. Szilvesztert méltatva a Köztársasági El-
nök kitért arra az időszakra, amikor az Oxfordi 
Egyetem Gyógyszertani Intézetében kutatta 
az idegsejtek működését. Eredményei áttörést 
hoztak az idegsejtek közötti kommunikáció 
megértésében és egészen új utakat nyitottak a 
gyógyszerkutatás előtt.

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter 
nemzetünk

legmagasabb
elismerésében

részesült

Á

„Ezzel kapcsolatos tanulmánya klasszikussá vált,
a kezdeti elutasítást követően számos elisme-
rést kapott, tudományos kutatók hivatkozási
alapja lett. Köszönetet érdemel Vizi E. Szil-
veszter professzor mindazért, amit az elmúlt 
években tett, de azért is, hogy mindig a közöst, 
a szülőföld közjólétét szolgálja.” Vizi professzor 
a Szent István-rend jelmondatát idézte publi-
cum meritorum praemium a köz szolgálatáért 
adományozott elismerés, majd hangsúlyozta, 
egy tudós embernek feladata, hogy szolgálja 
a köz érdekeit. A tanulás, a tudás megszer-
zése az egyén érdeke, de a tudás alkalmazása,
az ismeretek átadása már közérdek.

Vizi E. professzor a Magyarország Barátai Ala-
pítvány Alapítói közül a harmadik – Lámfalussy 
Sándor közgazdász, jegybankár, akit az euro

atyjának is neveznek, valamint a világhírű opera-
énekes, drámai szoprán Marton Éva után  –, aki 
megkapta a rangos elismerést. ■
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Büszkék vagyunk, hogy a Magyarország  Barátai Alapítvány Tagjai közül 2021-ben többen is elisme-
résben részesültek, gratulálunk a kitüntetetteknek:
https://friendsofhungary.hu/allami-kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-koztarsasagi-
elnok-marcius-15-en 
Együtt örülünk Karlócai Orsolyával, az Alapítvány korábbi ügyvezetőjével, aki Magyar Ezüst Érdem-
kereszt díjat kapott (és jelenleg legkisebb gyermekével van otthon). 
https://hungarytoday.hu/e-sylvester-vizi-laszlo-lovasz-order-of-saint-stephen/
https://ungarnheute.hu/news/professor-e-sylvester-vizi-und-laszlo-lovasz-erhalten-den-ungar-
ischen-sankt-stephan-orden-die-hoechste-auszeichnung-ungarns-85406/

■  Vizi E. Szilveszter és Lovász László, Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel,
 a Magyar Szent István-rend kitüntetésének átvétele után.
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 Magyarország Barátai Alapítvány 2014 óta
 minden évben – kivéve 2020-at, amikor a 
pandémia ezt nem tette lehetővé –, Budapesten
tartja világtalálkozóját. A konferenciák fontos
mérföldkövei az Alapítvány életének, amelyet
kulturális programok színesítenek. A magyar köz-
élet kiemelkedő szereplőivel való találkozások 
és előadások segítik a vendégek tájékozódását
a hazai politikai- és gazdasági élet fejleményeiről.
A rendezvények jelentőségét bizonyítja, hogy
Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor
miniszterelnök rendszeresen fogadja és köszönti
a Magyarország Baráta Közösség hazaérkező
tagjait. Így volt ez a VII. Magyarország Barátai 
Konferencián 2021. szeptember 17–19. között is.
Több mint húsz országból, kétszáznál is több ven-
dég érkezett Budapestre. Az idei valódi ünnep
volt nemcsak a kényszerű kihagyás, hanem az
Alapítvány fennállásának 10 éves jubileuma al-
kalmából is. Az Alapítvány tagjai látogatást tettek 
az amerikai, brit, német és osztrák nagykövet-
ségeken, majd – a hagyományokhoz híven –,

Áder János és felesége Herczegh Anita asszony
fogadta őket a Sándor-palotában.
„A csudák ideje lejárt, de elég csudaerő rejlik 
magában az emberben; ész és szilárd akarat mit 
nem vitt már véghez?” – idézte köszöntőjében 
Áder János az 1848-as Batthyány-kormány egy-
kori igazságügy-miniszterét, Deák Ferencet.
Majd méltatta az Alapítvány tevékenységét:
„A Magyarország Barátai Alapítvány is hasonló 
gondolatra szerveződött. Közös célért össze-

kapcsolni mindazokat, akik hisznek a személyes 
hitvallás, a közvetlen tapasztalat, az elismert tel-
jesítmény sorsformáló erejében. Hogy találkoz-
zanak, akiknek a szívügyük Magyarország.  
Hogy együtt gondolkodjanak, együtt fejezzék 
ki ragaszkodásukat, együtt hallassák a hang-
jukat. Sosem feledve az egyén felelősségét, az 
egyén feladatát azért, hogy  hazánkról hiteles, 
méltányos és az eredményeinkhez hű kép alakul-
hasson ki a világban.”

 örténelmünk egyik legkiemelkedőbb alak-
 járól, I. (Szent) István királyról kapta nevét
a rend, akit a keresztény magyar állam megala-
pítójaként is tisztelünk.  Először 1741-ben Koptik
Odó dömölki apát javasolta egy Szent Istvánról
elnevezett nemesi lovagrend létrehozását. Ké-
sőbb, 1760-ban Esterházy Ferenc gróf tett javas-
latot Mária Terézia német-római császárnőnek,
magyar és cseh királynőnek, egy civil érdem-
rend létrehozására. Az előterjesztést  többszöri 
módosítás után Mária Terézia elfogadta és

Esterházyt nevezte ki a rend kancellárjává.
A Szent István-rend (Insignis Ordo Sancti 
Stephani) alapítására a királynő legidősebb fia,
József főherceg (a későbbi II. József) római
királlyá történő koronázásának napján, 1764.
május 5-én került sor.
A rend magyar jellegének hangsúlyozására a ki-
rálynő magyar viseletben jelent meg és  kíséretét
is kizárólag magyar nemesek alkották. A Szent
István-rendet 1946-ban, a köztársaság kikiáltása-
kor megszüntették, majd 2011-ben megújították.

Hazánk legmagasabb állami kitüntetése a Ma-
gyarország érdekében tett legkiemelkedőbb,
különleges érdemek, kimagasló életművek, 
nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elis-
merésére szolgál, amit a köztársasági elnök 
adományoz (aki tisztségénél fogva maga is 
kitüntetett). A rend ünnepe augusztus 20. Szent 
István király emléknapja, latin jelmondata publi-
cum meritorum praemium - a köz szolgálatában 
szerzett érdemek jutalma, jelvénye pedig ugyan-
olyan, mint Mária Terézia korában volt. ■

A Magyar Szent István-rend története

T

VII. Magyarország Barátai
Konferencia | 2021.  
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„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet
igazi hatalma.” – írta a legnagyobb magyarként
is emlegetett gróf Széchenyi István Hitel című
művében.
 rre a gondolatra utalt beszédében az Ala-
 pítvány elnöke, Vizi E. Szilveszter rámutat-
va a tagok véleményformáló erejére és nyilatko-
zatainak súlyára. Hangsúlyozta, kevés olyan nem-
zet van, amely annyi kiemelkedő eredménnyel
büszkélkedhet a tudomány, kultúra, vagy a sport
területén, mint a magyar, amire „a világ minden
magyarja büszke lehet”.
A látogatás utáni programokra a Budavári Palota-
negyed szívében, a régi pompájában tündöklő, új
funkciót kapott Lovarda épületében került sor.
Vizi E. Szilveszter köszöntőjét követően Orbán
Viktor miniszterelnök intézett beszédet a jelen-
lévőkhöz, zárt körben. 
Az estét Hampel Katalin neves divattervező 
stílust és magyar tradíciót ötvöző modelljeinek 
bemutatója zárta.

A konferencia második napján többek között
Gál Kinga és Trócsányi László, a Fidesz európai
parlamenti képviselői tartottak előadást aktuál-
politikai kérdésekről. Átadásra kerültek a rangos
Magyarország Barátai Díjak, az idei díjazottak: 
Gáal-Schott Anikó – akit a „Magyarország hídja 
a washingtoni közösséghez” névvel is illetnek 
–, Haynalné Kesserű Zsuzsánna, a Magyar-
országért Argentínában dolgozó újságíró és 
az „Europa”-Klub, az ‘56-os menekültek által 
alapított bécsi magyarok kulturális központja.
„Köszönjük Magyarország barátainak, hogy a 
nehezebb utat választva, az éppen aktuális poli-
tikai és média fősodorral szemben is kiállnak 

hazánkért s a tényeken alapuló, egymás iránt 
tiszteletet mutató nemzetközi diskurzus fon-
tosságáért!” – zárta az eseményről készült FB 
bejegyzését Orbán Balázs, a Miniszterelnökség 
parlamenti és stratégiai államtitkára. ■

 ennállásának 10 éves jubileuma alkalmá-
 ból a Magyarország Barátai Alapítvány ün-
nepi almanachot jelentett meg, amelynek dísz- 
példányait Vizi E. Szilveszter elnök nyújtotta át
a konferencián Áder János köztársasági elnök-
nek, Orbán Viktor miniszterelnöknek,  az előadók-
nak és díszvendégeknek. A hazafiság nem a hol-
léttől függ című, művészi  kivitelű album képet ad
az Alapítvány nemzetközi küldetéséről értéke-
iről, sikereiről, dekádnyi múltjának eseménye-
iről. ■  https://youtu.be/t14_BcSaYJg
Az 500 példányban nyomtatott almanach eljut
az Alapítvány tagjaihoz és partnereihez. Online
formában az alábbi linken érhető el:
■ https://friendsofhungary.hu/a-hazafisag-nem-
a-hollettol-fugg-patriotism-does-not-depend-
on-one-s-whereabouts

Áder János köztársasági elnök köszöntője:
https://www.keh.hu/beszedek/2909-Ader_Janos_koztarsasagi_elnok_koszontoje_a_Magya-
rorszag_Baratai_Alapitvany_altal_szervezett_konferencia_resztvevoinek_adott_fogadason&pnr=1

További cikkek:
https://ungarnheute.hu/news/staatspraesident-an-freunde-von-ungarn-mit-talent-willen-und-glau-
ben-werden-wir-nicht-nur-die-epidemie-besiegen-sondern-auch-einen-neuanfang-schaffen-70912/

https://hungarytoday.hu/trocsanyi-eu-european-union-friends-of-hungary/
https://hungarytoday.hu/fidesz-gal-european-union-friends-of-hungary/
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 világjárvány második évének tava-
 aszán, sajnos reményei ellenére sem 
tudta megtartani szokásos éves konferenciá-
ját az Alapítvány, ezért úgy döntött, hogy a 
személyes találkozást szeptemberre halaszt-
va, online konferenciát szervez. Áder János 
köztársasági elnök, valamint a magyar kor-
mány nemzetpolitikáért felelős vezetői:
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi
Árpád János államtitkár tartottak előadást az 
Alapítvány tagjai számára. Az előadásokat 
követő fórumok lehetőséget adtak a világ 
különböző pontjain élő közösségeknek a be-
mutatkozásra, információcserére. A 2021. má-
jus 17–18. között, több mint kétszáz érdeklődő 
részvételével lezajlott konferencia nagy sikert 
aratott és jelentős sajtóvisszhangot váltott ki. 
Vizi E. Szilveszter elnök köszöntőjében hang-
súlyozta: „Az Alapítvány elkötelezett a ma-
gyarság összetartozásának erősítése mellett.” 
Fontos, hogy a világ megismerje a magyarok 
sikereit, épp úgy, ahogy a magyarok világban 
aratott sikereit is meg kell ismernünk itthon. 
Áder János videó-üzenetben üdvözölte az Ala-
pítvány tagjait, majd kiemelte „a világjárvány 
mindennapos változásai megtanítottak min-
ket arra, hogy alkalmazkodóképesek legyünk, 
hogy nagyobb problémákkal is megbirkózzunk.”

„A magyar állam célja és rendeltetése a magyar
nemzet megőrzése és a magyarok életminő-
ségének javítása” – mondta beszédében Semjén 
Zsolt az online konferencia második napján.
„Magyarnak lenni nem származás kérdése, ha-
nem elkötelezettség egy évszázadok óta virág-
zó kultúra iránt” – fogalmazott Potápi Árpád
János, hangsúlyozva, a magyarok joggal lehet-
nek büszkék arra, hogy a magyar nemzet egy-
sége egyre erősebb. 
Az online konferencia új műfajt teremtett az Ala-
pítvány életében, a sikerre való tekintettel a jövő- 
ben is megrendezésre fog kerülni, temészetesen
a személyes találkozók mellett. ■ 

Magyarország Barátai Online
Konferencia  | 2021

A

■  Hampel Katalin divattervező bemutatója. Előadók balra fent: Sasvári Sándor, jobbra lent: Sáfár Mónika.
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Tények a „korrupt magyar kormány”
bélyeghez | 2010 előtt és után

 kampány elkezdődött. Olvasva a hazai
 és a nemzetközi sajtót, figyelve az ellen-
zék eszköztárát, a szavazókra gyakorolt egyik
legnagyobb hatású elem a „korrupt Orbán-
kormány”. Ez kezd beégni az emberek tu-
datába. Az általánosítás, a tények nélküli 
megbélyegzés káros a társadalomnak, nem 
demokratikus és igazságtalan. A tények alap-
ján kijelenthető, hogy a 2002–2010 közötti
Gyurcsány-Bajnai időszak alatt Magyaror-
szágon a korrupció mértéke sokkal nagyobb 
volt, mint 2010 után. 

Egy társadalomban a korrupció nem csak a nagy
beruházásoknál kezdődik és nem is ott végződik.
Az apróbb, de nagyon elterjedt szabálykerülés
társadalmi hatása összemérhető a nagy értékű-
ekkel. Ha a két korszakot tárgyilagosan össze-
hasonlítjuk, a jelentős különbség kimutatható.

F A C T – C H E C K

Tizenhat évvel később megbecsülhető a kü-
lönbség. A változásban van szerepe a min-
denkori kormánynak is.
■ Pénzügyi szolgáltatások, bankszféra: a la-
kosságnak kárt okozó szabálytalanságok, a  devi-
zahitelek esetében, olyan kereskedelemben szo-
katlan lépések, amelyeket a nyugat-európai fi-
ókjaiknál soha nem tettek volna meg. Mindez
már önmagában is kimeríti a korrupció  fogalmát.
Ezek korrekciója a jobboldal szabályzása, ener-
gikus és szakszerű, nemzetközileg is elfogadott
módon történő fellépésének köszönhetően  meg-
szűnt. Kijelenthető, hogy a pénzügyi szolgáltató
szektor 2010 óta kitisztult.
■ A pénzügyi szektor másik szegmensében,
a kétezres években egyes brókercégek műkö-
dése, a piramisjátékok törvénytelenségei na-
gyon sok családot tettek tönkre.

2012 után a jobboldali kormány ezeket szabály-
zással, ellenőrzéssel egyszer és mindenkorra 
megszüntette.
■ A hazai magán- és gazdasági szereplők a 
baloldal nyolc évében minden probléma nélkül 
használták az offshore bankokat és cégbejegy-
zéseket, amely már önmagában a korrupció  lé-
tezésének biztos jele. Az Orbán-kormány olyan
törvényi, szabályozási sorozatot produkált, ami-
vel megszüntette ezeket a lehetőségeket, így 
ez ma már csak nagy kockázattal járható út.
A bankok magán vagy vállalati pénzmozgásaira 
vonatkozó jelentési kötelezettségei, a gazdaság 
kifehérítésére tett kormányzati előírások. 
■ PPP beruházásokat kizárólag a baloldal 
regnálása idején kötöttek. 20 éves futamidejű 
szerződések magán beruházásként, összessé-
gében 400-500 milliárd forintértékben, ahol ki-

Tételes különbségek | A World Value Survey 2005. évi felmérésében megkérdezték az egyes 
országok polgárait, hogy adott kérdésekben mi a véleményük, miként cselekszenek polgártársaik?

Meghökkentő adatok, még akkor is, ha ezek az értékek az utca emberének érzését fejezik ki.                  

mutatott, hogy a megtérülés a piaci viszonyok 
többszöröse, a csatolt szolgáltatások átlagban 
30%-kal felülárazottak. Sőt, a beruházások 
zöménél a versenyt is mellőzték. A százas
nagyságrendű beruházások folytatásait 2010-
ben a kormány leállította. A működtetési  költség-
csökkentés érdekében ezeknek a beruházások-
nak a többségét a kormány visszavásárolta.
■ Az adókerülés, az adócsalás és a korrupció 
testvérek. A rendszerváltástól kezdődően az
adózási morál nagyon alacsony szintje a társada-
lom folyamatos megbélyegzése lett. Sőt, nem is 
olyan rég, volt olyan idő, amikor az adócsalás 
kimondottan sikk volt. Az Orbán-kormány 2010 
után drasztikus programot hirdetett, szükséges 
törvénymódosításokkal és az elektronikus tech-
nológia hatékony alkalmazásával, az adószin-
tek megfelelő meghatározásával jelentősen 
kifehérítette a gazdaságot. Más országok által 
is utánzott módon, igen jelentősen, alacsony
szintre csökkentette ezt a korábbi gondot. Ezek
az intézkedések a szabályosság biztosításával 
és a harmonikusan illesztett adóreformmal együtt 
az adóbevételeket is komoly mértékben növelték.   
■ A pártfinanszírozás problémáját a Transpa-
rency International minden kétezres évekbeli 
jelentésében a korrupció egyik legfontosabb, 
legerősebb tényezőjeként joggal kérte számon. 
A korrupció a közbeszédben már a pártfinan-
szírozás szinonimájává vált. A baloldali kormá-
nyok többször ígérték ennek megoldását, de 
még a csillapítása érdekében sem tettek soha 
semmit. 2010 után a jobboldali kormány az új

választási törvénnyel együtt lényegében meg- 
szüntette a pártfinanszírozás korábbi súlyos 
problémáját. 
■ A különböző hatósági szinteken, az engedé-
lyezések olykor a hétköznapi szereplőket is kor-
rupcióra kényszerítették. Az üveg konyakkal, 
doboz bonbonnal megszerzett gyors, olykor 
szabálytalan engedély, a mélyen fertőzött tár-
sadalmi jelenség szimbóluma volt. Az adminisz-
tráció folyamatos egyszerűsítésével, a határidők 
rövidítésével, a kötelezettségek jelentős csök-
kentésével, az Orbán-kormány alapjában felszá- 
molta ennek a szegmensnek, a kis értékű, de 
jelentős mennyiségű szabálytalanságait. 
■ 2010 után a felsorolt tényeken túl, több kor-
rupcióellenes, kormányzati intézkedés született, 
amelyek hatását tárgyilagos megközelítésben 
mérni is lehet, sőt, többnyire nyilvánosan is meg-
találhatóak ennek bizonyítékai. 
a. A karhatalmi szervezeteken belül  jelentősen
  javult a korrupció, a szabálykerülés mértéke.
b. Új törvényekkel és szabályokkal átláthatóbbá
 tervezettebbé vált a bíróságok működése.
c. A felsőoktatásban lényegében megszűnt a két-
 ezres években kétségbeejtően elterjedt, vizs-
 gák és diplomák pénzért vásárlásának gya-
 korlata.
d. A hálapénz teljes kivezetése elkezdődött.
e. A gyógyszerkassza elektronizálása lényegé-
 ben megszünteti az indokolatlan közkiadáso-
 kat, a felelőtlen gyógyszerhasználatot.
■ Végül: a giga állami beruházások (autópályák,
  vasút, utak, 4-es metró stb.) mindkét periódus

alatt előfordultak. Így utólag, ha eltekintenénk 
a 4-es metró korrupciójától és annak hatalmas 
mértékétől, még akár egyenlőségjel is tehető 
lenne a két nyolcéves időszak közé. Azonban az 
építőipar érintettsége miatt, a baloldal idősza-
ka alatt többnyire a külföldi cégek szedték meg 
magukat, míg a jobboldali időben a hazai tőke is 
gyarapodott. Olyan fontos finomságok is idetar-
toznak, mint az, hogy 2002–2009 között hangos 
volt a hazai építőipar attól, hogy a külföldi fővál-
lalkozók „szívatták” a magyar alvállalkozókat, 
velük termeltettek és kivitték az extra profitot, 
amelynek következménye számtalan kis cég 
bukása, illetve a nagymértékű lánctartozás volt. 
Az a hír járja, hogy a hazai fővállalkozóknál 
nincs szívatás és a kormány a lánctartozást is 
megfelelő törvényekkel hamar felszámolta.  
A rendszerváltás első húsz évében a kormányok 
összesen nem tettek annyit a korrupció ellen, 
mint a jobboldali kormány 2010 után, miközben 
elkövettek hibákat is. A korrupció és a különféle 
szabálykerülés mértékének csökkenése, a társa-
dalom erkölcsi szintjének javulása, nagyobb tár-
sadalmi értéket jelent, mint az esetleges hibák,
elmaradt intézkedések következményei. ■

A cikk írója Fodor István Széchenyi-díjas villa-
mosmérnök, a Magyarország Barátai Alapít-
vány kurátora, az Ericsson Magyarország ko-
rábbi elnöke, a Sólyom László köztársasági el-
nök által életre hívott négytagú Bölcsek Taná-
csának tagja, aki társszerzője az oktatás és
korrupció témában megjelent Szárny és Teher 
című kötetnek.

FACT-CHECK

A

  csehek németek osztrákok svédek magyarok
 adócsalás 12 % 12 % 8 % 8 % 82 %
 szemetelés < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % 78 %
 lakott területen
 belüli gyorshajtás < 10 % < 15 % < 10 % < 10 % 70 %
 korrupció < 25 % < 25 % < 25 % < 25 % 50 %
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Demográfia
és fenntarthatóság 

 rdemes és fontos úgy tekinteni a népe-
 sedéspolitikára, mint a jövő versenyké-
pességének egyik meghatározó tényezőjére.
Az ország fenntartható fejlődéséhez, stabil
gazdasági növekedéséhez elengedhetetlen
a demográfiai tendenciák pozitív alakulása.
Az elmúlt évtizedekben a nyugati világot sújtó 
népességcsökkenés nem kapott kellő figyel-
met és az az álláspont vált uralkodóvá, hogy 
a demográfiai válságra a migráció jelenti
a kizárólagos gyógymódot. Ezzel szemben a
magyar kormány 2010-ben más megközelítést
alkalmazva, egy új, sikeres, alternatív modellt 
kínált, amely a belső erőforrásokra támasz-
kodva képes megújítani a közösségeket. 

| TÉNYEK |

■  Magyarország a világon elsőként a családok 
megerősítését és a demográfiai válság leküzdé-
sét, központi kormányzati törekvéssé tette. Az el-
múlt több mint 10 évben Európa legszélesebb 
körű családtámogatási rendszere épült fel 
hazánkban. A GDP közel 5 százaléka fordítódik 
családtámogatásokra, de a 2022-es évre már a 
GDP 6,2 százalékát, mintegy 3500 milliárd for-
intot irányoz elő a kormány a családokra, ami 
nemzetközileg is kiemelkedő – nyilatkozta a Ma-
gyar Nemzetnek Novák Katalin családügyekért 
felelős tárca nélküli miniszter. 

A családpolitikai rendszert többek között olyan 
egyedülálló kezdeményezések fémjelzik, mint 
a négygyermekes édesanyák élethosszig tartó 
adómentessége, vagy a 10 millió forint összegű 
kamatmentes, szabad felhasználású babaváró 
támogatás, amelynek visszafizetése alól gyer-
mekek vállalása esetén akár teljes egészében 
mentesülhetnek a fiatalok.
Tíz év alatt a magyar családpolitika, a „magyar
modell” referenciaponttá vált a világban, bizo-
nyítva, hogy a családközpontú kormányzás ké-
pes eredményeket produkálni. A gyermekvállalá-
si kedv és a házasságkötések száma az EU-
tagállamok között a legnagyobb mértékben emel- 
kedett, a válások száma pedig hatvan éves mély- 
ponton van. A magyar modell, és a magyar család-
politika fejlődésével párhuzamosan Magyaror-
szág, a nemzetközi családbarát (family-friendly)
kezdeményezések központjává vált.
A kezdeményezés egyik kiemelt eleme a Buda-
pesti Demográfiai Csúcs, amely 2015 óta minden
második évben az a fórum, ahol pro-family poli-
tikusok, egyházi vezetők, szakértők, a média,
a vállalati szektor és a tudomány képviselői
megvitatják a családokat érintő legfontosabb
kérdéseket. Az idei csúcstalálkozó központi té-
mája a demográfia és a fenntarthatóság volt.
Az esemény Novák Katalin miniszter asszony

 

köszöntőjével és a történelmi egyházak veze-
tőinek áldásával vette kezdetét.
A IV. Budapesti Demográfiai Csúcson 2021.
szeptember 23–24. között a Várkert Bazárban,
nyolc uniós tagállam vezető tisztségviselői, 
tizennyolc ország közel hetven előadója és 
több száz érdeklődő vett részt. A jelenlévők 
arra a következtetésre jutottak, hogy „a család-
nak nincs alternatívája” és egyetértettek, hogy 
nincs fenntartható jövőbeli fejlődés a születések 
számának növekedése nélkül  – mondta Novák 
Katalin. A résztvevő állam- és kormányfők közös 
nyilatkozatban álltak ki a családtámogatások 
fontossága mellett, hangsúlyozva, hogy ők ezt 
az álláspontot képviselik Brüsszelben is.

FACT-CHECK
A csúcstalálkozó első napjának záróbe- 
szédét Orbán Viktor miniszterelnök tartotta.
„Egy ilyen konferencia önmagában is  elköte-
lezettséget, érték-elkötelezettséget  jelent.”
Majd hozzátette „meggyőződésem, hogy
a népességfogyás egyenletének egyetlen
helyes és járható megoldása létezik: az ál-
lamnak segítenie kell a családalapítást és a 
családok boldogulását. Az államnak az a fel-
adata, hogy elhárítsa az akadályokat a csa-
ládalapítás elől. Mi, magyarok tíz évvel ezelőtt 
öt területet azonosítottunk, és erre az öt pil-
lérre építettük föl a magyar családpolitikát. 

■ Az első, hogy a gyermekvállalás egy család 
 számára anyagi értelemben is előny legyen
 és ne hátrány. 
■ A második, hogy a családokat lakáshoz,
 és ez fontos: saját tulajdonú lakáshoz kell
 segíteni.  
■ Harmadszor, hogy a családpolitikánkat az 
 édesanyákra kell alapoznunk. 
■ Negyedszer: nemcsak családpolitikát kell
 csinálni, az egész ország működését család-
 baráttá kell változtatni. 
■ És végül az ötödik pillér, hogy meg kell véde-
 ni a jog eszközeivel is, meg kell védeni a csa-
 lád intézményét és a gyermekeket.”
Majd hozzátette: „aggodalommal figyeljük a Nyu-
gaton szélsebesen teret hódító újmarxista, új-
baloldali, Amerikában mondják: woke mozgalmak
térfoglalását is. Itt, Közép-Európában más a  hely-
zet. Mi ismerjük a marxista gondolat természe-
tét, negyven évig kellett együtt élnünk vele.

Mi be vagyunk oltva a woke-vírus ellen. A tör-
ténelmünk úgy véd bennünket a kulturális bal-
oldaltól, ahogy a vakcinák védenek a korona-
vírustól.” 
„Két hete járt itt a Szentatya. Bátorított bennün-
ket a családpolitikában, azt mondta, ne torpan-
junk meg. Mi nem is adjuk fel, és Brüsszellel 
meg fogjuk vívni a gyermekvédelemről szóló 
csatát” – mondta Orbán Viktor.

A család és a házasság intézményét ünneplő
Budapesti Demográfia Csúcsot méltatta a prog-
ramon résztvevő Mike Pence, aki 2017–2021 
között, a Trump-kabinetben az Amerikai Egye-
sült Államok alelnöke volt.

A demográfiai előrejelzéseket nem kell tényként 
elfogadni, azokat meg lehet változtatni – zárta 
a csúcstalálkozót Novák Katalin, aki többször is 
díszvendége és előadója volt a Magyarország 
Barátai Alapítvány konferenciáinak. ■

https://kormany.hu/beszedek-interjuk/
miniszterelnok/orban-viktor-beszede-a-iv-
budapesti-demografiai-csucson
https://budapestidemografiaicsucs.hu/
https://hungarytoday.hu/family-has-no-
alternative-says-novak-closing-
demographic-summit/
https://ungarnheute.hu/news/der-
demografische-winter-bedroht-die-
industrielaender-und-auch-ungarn-90540/
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 ogalmazta meg a tudományos módszer
 lényegét Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas
tudós. A professzor nyomdokain halad a világ-
hírű magyar kutató Karikó Katalin. Minden
magyar ember számára nagy öröm és büszke-
ség, hogy egy magyar kutató ilyen közel került
a legmagasabb tudományos elismeréshez – 
fogalmazott Freund Tamás Széchenyi-díjas
agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke Karikó Katalinról szólva. Véleménye sze-
rint a magyar kutatónak sokkal nagyobb esélye
lesz egy-két éven belül a Nobel-díjra, mint
idén volt. Felfedezése a rák immunterápiájában
is áttörést hozhat. (Nem ő az első, aki nem „azon-
nal” kapott Nobel-díjat, gondoljunk csak Szent- 
Györgyi professzorra, akit 1934-ben már jelöl-
tek az orvosi Nobel-díjra, de csak 1937-ben
kapta meg.)
A túloldali fotón a Gyémánt és arany – Zorán 
dalára utal, amelyből az élet nehéz helyzeteiben 
Karikó Katalin erőt merített. 

F

„Nem azt kérdezzük, hogy 
kinek van igaza, hanem azt, 

hogy mi az igazság.”  

gyémánt 
és arany

Szükség van példaképekre | Az UNESCO egyik
jelentése rámutatott, hogy bár világszerte egyre
több nő választja a tudományos pályát, a kutatók-
nak csupán 33%-a, a Nobel-díjasoknak 4%-a nő.
 
„Glamour girl”-nek jelöltek, én nemet mondtam 
hiszen ez áll legmesszebb tőlem, de Zsuzsi szerint
szükség van a fiataloknak “ilyen” női példaképre 
hát végül kötélnek álltam és így lettem 2021 egyik
“glamour girl”-je” – írta dr. Karikó Katalin a Face-
bookon. („Zsuzsi” – Francia Zsuzsanna kétszeres 
olimpiai bajnok evezős, Karikó Katalin lánya.) ■

Kapcsolódó cikkek:
https://hungarytoday.hu/mrna-pioneer-karikos-
most-important-advice-to-uni-students/
https://hungarytoday.hu/head-of-science-
academy-katalin-kariko-nobel-prize/
https://ungarnheute.hu/news/katalin-kariko-der-ei-
gentliche-preis-ist-die-entdeckung-selbst-17653/
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Karikó Katalin (Szolnok, 1955. január 17.–) az Amerikai Egyesült Államokban
élő magyar kutatóbiológus, biokémikus, a szintetikus mRNS alapú
vakcinák technológiájának szabadalmaztatója.
A mainzi BioNTech cég alelnöke, 2009 óta a University of Pennsylvania (UPenn)
Perelman School of Medicine adjunktusa. Tudományos eredményei lehetővé
tették a 2020 tavaszán kirobbant Covid19-pandémiával való gyors szembenézést. 

Kiemelve néhányat a 2021-ben kapott legmagasabb elismerései közül:
Bolyai János alkotói díj, Doctor honoris causa–Szegedi Tudományegyetem
díszdoktori cím, Emberi Méltóságért kitüntetés, Forbes 50over50,
Grande Médaille – a Francia Tudományos Akadémia legnagyobb elismerése,
Hawking Lecture Cambridge, Janssen Award, Jedlik Ányos-díj,
John Scott Award, Keio Medical Science Prize, Lasker-díj, Semmelweis-díj,
Széchenyi-díj, Szeged díszpolgára,
Time 100 most influential people of 2021,
2022: Breakthrough-díj, Deutscher Immunologie-Preis,
Franklin Medal, L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award.

Életrajz forrása: Wikipédia
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 integy folytatását is képezhetik az előző
 oldalaknak a tudomány és a hit kapcsolatát 
vizsgáló gondolatok, az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus tiszteletére kiadott könyv
kapcsán. 
A világkongresszus a pandémia miatt a tervezett-
hez képest egy évvel később, 2021. szeptember 
5–12. között került megrendezésre Budapesten. 
Utoljára 1938 májusában adott otthont Magyar-
ország Eucharisztikus Világkongresszusnak, 
így óriási jelentőséggel bírt az esemény, épp 
úgy, mint Ferenc pápa látogatása, aki ez alka-
lomból a záró napra hazánkba érkezett. 

A Pápa programjában szerepelt találkozó a
Magyar Köztársaság Elnökével és Miniszterel-
nökével, az egyházak vezetőivel, majd a Hősök
terén az Úrangyala imádság után a Szentatya
ünnepi homíliája zárta a katolikus világesemény 
szentmiséjét.
A Szent István Társulat kiadásában megjelenő
Hit, tudomány és  társadalom  című kötet tartalma, az
eredetileg Erdő Péter bíboros és Áder János köz-
társasági elnök támogatásával megvalósuló kon-
ferencia témája lett volna, megrendezését azon-
ban a világjárvány megakadályozta. A felkért
előadók; tudósok, filozófusok, teológusok vállal-
ták, hogy írásba foglalják gondolataikat. Ezeket
a tudományos dolgozatokat Vizi E. Szilveszter,
a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke
és Freund Tamás az MTA jelenlegi elnöke szer-
kesztette kiváló kötetté, értékes hozzájárulásként
a világkongresszushoz. 
Vizi E. professzor, nemcsak szerkesztője, de egyik
szerzője is a könyvnek, amelyben többek között: 
Németh Norbert, a római Pápai Magyar Intézet 
rektora; Arsenios Kardamakis, Ausztria görög
ortodox metropolitája, Magyarország és Közép-
Európa exarchája; Falus András Széchenyi-díjas
magyar immunológus; Balog Zoltán református
püspök, a Magyarországi Református Egyház 

zsinatának lelkészi elnöke; Köves Slomó, az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) vezető rabbija szerepel szerzőként.
A könyv megvilágítja hit, tudomány és társadalom
hármasát, bemutatja az embert, mint istenkere-
ső lényt, akiben ott van a teremtett világ és terem-
tő akarat megismerésének és megóvásának 
vágya, az igazság szenvedélyes keresése, az
élet és az élet értelmének vizsgálata. A szer-
zők sokféle nézőpontból vizsgálnak kérdéseket: 
ellenkezik-e a tudomány és a vallás? Tudja-e 
pótolni a tudomány a hitet? Hogyan jelenik
meg a hit a társadalomban, miképp tudja szol-
gálni annak javát? Mi történik a természetben 
ott, ahol nem az emberi alkotásokat látjuk? 
Mi a teremtő akarata a világban, létezik-e 
sorscsapás, isteni büntetés? Mi a tanulsága
a világjárványnak?
A kötet rendkívül gazdag tartalma és a tanulmá-
nyok témaválasztásának sokfélesége legfőbb
üzenetként egyirányba
mutatnak; a meghallga-
tás, megismerés, pár-
beszéd, a világunkról,
ömagunkról való közös 
gondolkodás fontossá-
gának irányába. 

Hit, tudomány és
társadalom  
M

 xkluzív kerekasztal-beszélgetést folytatott
 a Kossuth rádió azonos című műsorában 
a Hit, tudomány és társadalom című kötet meg-
jelenése alkalmából Erdő Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek; Balog Zoltán
református püspök, a Magyarországi Református
Egyház zsinatának lelkészi elnöke; Köves Slomó,
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) vezető rabbija és Vizi E. Szilveszter agy-
kutató, a Magyarország Barátai Alapítvány elnö-
ke, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke.

 

Vizi E. Szilveszter úgy fogalmazott, hogy egy 
természettudós számára az istenség megköze-
lítése azt jelenti, József Attilát szabadon idézve, 
hogy Isten minden dologban tetten érhető. 
(József Attila: Isten)
 

Egységet ad
a hit és a tudomány

találkozása 

E

Erdő Péter úgy vélekedett:
„A hitnek világosságánál művelt tudomány egy 
nagyon különleges érték, mert egységbe fogja 
a világunkat.” „…A tudománynak szüksége van 
arra a bizalomra, amiből alázat következik.
A hit, amit én bizalomnak nevezek, vagy bizalom, 
amit én hitnek nevezek. Alázattal keresem
a valóság megértését, közben felelősséggel 
tartozom azért, amit ez ügyben megtettem.” 

„A tudós egzakt dologra törekszik, a hit viszont 
úgy pótolja a dolgokat, hogy gondolkodást, 
filozófiát tesz hozzá.” – mondta Köves Slomó 
vezető rabbi. 

 „A hitben közvetett úton tudunk eljutni
az igazsághoz. A tudós az eszközrendszerével
közvetlenül.”
A hit és tudomány kapcsolatára utalva Vizi E. Szil-
veszter az Ószövetség Tízparancsolatból hozta 
példaként azt a hetet, amelyik a társadalomban,

a kis- és nagyobb közösségekben, az egymással 
való kapcsolatot jelenítik meg. Ezekben, az em-
beri gondolkodás fejlődésének eredményekép-
pen, akarva-akaratlanul megjelenik a tudomány, 
mint alkotó erő, mint a világot megváltoztató erő, 
és befolyásolja az egyén gondolkodását is.

„Mint természettudós, a tudomány segítségével 
jutottam el oda, amit Kálvin az Institutio
Christianae religionis első oldalain megfogalma-
zott; a természetben fellelitek az Istent.
A tudós eljut oda, hogy felismeri, a világban ott 
van a rendezettség, ami maga az Isten.” ■

A beszélgetés visszahallgatható:
https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/04/18/hit-tudomany-es-tarsadalom/
A korábban, 2006-ban megjelent kötet, melyben Erdő Péter bíboros,
Schweitzer József korábbi főrabbi és Vizi E. Szilveszter agykutató a Hit,
erkölcs és tudomány kérdéseit vizsgálja, angol és német nyelven is elérhető
https://www.amazon.com/Faith-Morality-Science-Cardinal-P%C3%A9ter/dp/
1644262355
https://www.amazon.co.uk/Glaube-Wissenschaft-Gespr%C3%A4che-
Grundfragen-menschlichen/dp/3732901459

„A természettudós számára is ez a nagy
felismerés. Minél jobban elmélyed a teremtett 
világ, a környezetének a tanulmányozásában,
annál inkább realizálja, észreveszi azt
az egészen fantasztikus rendezettséget,
amelyet a genetika és a fizika legújabb
eredményei is bizonyítanak.”
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 arton Éva operaénekes, világhírű drámai
 szoprán, a Magyarország Barátai Alapít-
vány Alapító Testületének tagja. Felbecsülhetet-
len értékű tudásának átadása mellett, az elmúlt
években elhivatottan szenteli idejét a saját fej-
lesztésű, nevét viselő nemzetközi énekverseny-
nek, amely kiemelkedő helyet vívott ki a világ
legrangosabb zenei megmérettetései között. 

A Marton Éva Nemzetközi Énekverseny komoly
hozzájárulást jelent hazánk számára, hogy a vi-
lág zenei életének figyelme Magyarországra,
Budapestre irányítódjon. A nagyszabású verseny 
szervezésében részt vesz férje, Dr. Marton Zoltán
sebészorvos is, aki közel hat évtizede társa és 
menedzsere Marton Évának.

A verseny 2014-es indulása mérföldkőnek számí-
tott, amelyre sok év előkészítés után kerülhetett
sor, miután Batta András zenetörténész, korábbi
rektor segítségével a Zeneakadémia befogadta
az eseményt. 2018-ban a verseny felvételt nyert
a rangos Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetsé-
gébe (WFIMC) is. 2020-ban a pandémia miatt
a negyedik verseny megrendezésére csak
idén augusztus 29 – szeptember 5. között
kerülhetett sor.

 ól mutatja a világhírű verseny rangját és el-
 ismertségét, hogy 2020 tavaszán rekord-
számú jelentkező, 47 ország 255 ifjú tehetsége 
küldte el felvételeit a selejtezőbe. A 70.000 
eurós összdíjazású megmérettetés kiváló le-
hetőség az énekesek számára, hogy a világ 
legnagyobb operaénekesei, művésztanárai és 
impresszáriói előtt bemutathassák tudásukat, 
növeljék nemzetközi ismertségüket és építsék 
karrierjüket. Marton Éva vezetésével az előzsűri 
116 jelentkezőt hívott meg az élő fordulókra, 
amelyre a versenyzők egy Liszt-dal és hét ária 
előadásával készültek. A zsűri döntése értelmé-
ben az elődöntők és középdöntők után, tizenket-
ten kerültek a megmérettetés fináléjába, köztük 
Fürjes Anna Csenge magyar versenyző, vala-
mint egy különleges hangfaj képviselője Rodri-
go Sosa del Pozzo venezuelai kontratenor.
Marton Éva oldalán a zsűriben a nemzetközi 
operaélet számos kulcsszereplője foglalt helyet, 

magyar részről Meláth Andrea, a Zeneakadémia 
Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szil-
veszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.
A IV. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny 
gáláján a legtehetségesebbek a Zeneakadémia 
Nagytermében léptek fel, amelynek falai között 
Marton Éva kivételes karrierje elindult.
A gálakoncerten a Magyar Állami Operaház Ze-
nekara közreműködött, Kocsár Balázs főzene-
igazgató vezényletével.  
A gálaesten a 30 ezer eurós első díjat, és a kö- 
zönségdíjat Sonja Šarić szerb szoprán kapta, a 
20 ezer euróval járó második helyen Azat Malik 
kazah bariton végzett, a 10 ezer eurós harmadik

díjat Jihoon Son dél-koreai tenor, a szintén 10 
ezer eurós, a Magyar Művészeti Akadémia támo-
támogatásával létrejött Marton Éva Különdíjat 
pedig Deniz Uzun török-német mezzoszoprán/
alt vehette át. 

IV. Marton Éva
Nemzetközi Énekverseny  
M

„Amikor a hosszú hónapok elzártsága
és egy év halasztás után végre találkozhattam 
a versenyzőkkel, a szívem azt súgta, hogy meg 
kell mutatnom nekik, micsoda öröm, micsoda 
régen várt élmény, hogy együtt lehetünk,
és újra átélhetjük a pillanat művészetét, mert az 
előadóművész mindig annak a percnek,
annak a pár órának él, amíg a színpadon van.”
– nyilatkozta Marton Éva.

(Végh Dániel interjújában, amely a Szív című
magazinban jelent meg.)

K U L T Ú R A

„Zeneakadémista koromban megfogadtam, hogy 
ha valaha saját tanítványaim lesznek, akkor
az első perctől kezdve önállóságra, önbizalomra 
fogom őket tanítani. A tanár általában kisebb 
művészt akar faragni a tanítványából, mint saját 
maga. Ez hiba! Szárnyakat kell adni, hogy minél 
hamarabb megállják a helyüket az életben.” 
(Marton Éva) ■
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Kapcsolódó tartalmak:
https://www.martoneva.hu/
https://martoncompetition.hu/
https://hungarytoday.hu/record-artists-participate-4th-annual-eva-marton-singing-competition/
https://ungarnheute.hu/news/serbische-sopranistin-gewann-eva-marton-gesangswettbew-
erb-79930/

újra átélhetjük
a pillanat művészetét
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■  Az első- és közönségdíjas
Sonja Šarić Szerbiából

■  A verseny díjazottjai balról jobbra:
 Deniz Uzun, Azat Malik, Sonja Šarić, Jihoon Son

Marton Éva Budapesten született,
tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneakadémián 1968-ban operaénekesi
diplomával fejezte be.
Négy évig a Magyar Állami Operaházban működött, majd 1972-ben
Christoph von Dohnanyi a frankfurti színházhoz szerződtette.
A világ valamennyi számottevő operaházában fellépett,
így a bécsi Staatsopertől a New York-i Metropolitan Operáig,
a milánói Scálától a londoni Covent Gardenig, a moszkvai Bolsoj szinháztól
a buenos airesi Teatro Colonig.
Széleskörű repertoárja szinte egyedülálló, a Verdi, Puccini, R. Strauss,
Wagner szerepek mellett otthon van a verismo világában is.
Az évek folyamán következetes munkával fejlődött ki
korunk egyik legnagyobb drámai szopránja,
aki immár több mint 30 éve a világ legjobbjaihoz tartozik.
Amerikában a New York Times 1981, 1982, és 1986-ban
az év énekesének, illetve művészének választotta.
A bécsi Staatsoper örökös tagja és Kamaraénekese,
a Kossuth és a Bartók-Pásztory díj mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal kitüntetés tulajdonosa.
A Szegedi Tudomány Egyetem Díszdoktora,
a Corvin-lánc és a Prima Primissima díjak birtokosa.
2007 szeptembere óta egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
énektanszékének vezetője, 2013 szeptemberétől Professzor Emerita,
a Magyar Állami Operaház főigazgatójának művészeti főtanácsadója,
a Corvin-lánc Testület elnökhelyettese, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja.
2014 novembere óta a Nemzet Művésze.
2016. augusztus 20. óta a Szent István Rend birtokosa.
2017-ben a Kennedy Center Művészeti Arany Medáljával tüntették ki.
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 ár a 2020-as tokiói nyári olimpia és pa-
 ralimpia elhalasztásakor látszott, hogy 
2021 bővelkedni fog a kiváló sportesemények-
ben. A kimagasló teljesítmények és lenyűgöző 
eredmények, a kitűnő sportolók, a mögöttük álló 
edzők, sportvezetők, támogatók, családtagok 
és országok közös sikere. A pandémia hullámai 
között, szigorú járványügyi szabályok mellett 
megrendezett eseményeken páratlan magyar 
sikerek születtek, amelyek büszkévé tettek 
minden magyart és magyarbarátot. A sporttel-
jesítmények a kitartó munka, tehetség, komoly 
fizikai- és lelkierő eredményei, amelyek az elért 
helyezéstől függetlenül tiszteletre méltóak. Az 
olimpiákon való részvétel azonban minden spor-
toló életében különleges helyet foglal el, a leg-
jobbak-legjei között lenni rendkívüli elismerést 
érdemel.

Tokió első magyar aranya Szilágyi Áron kardvívó
bámulatos teljesítményének eredménye, aki pa-
rádés vívással védte meg olimpia címét. Ami ko-
rábban férfi kard egyéniben senkinek nem sike-
rült a világon, triplázott. Ő lett az első, aki három 
egymást követő olimpián is aranyat tudott nyerni.

A 31 éves világ- és Európa-bajnok, olimpiai baj-
nok a magyar vívósport 38. ötkarikás aranyérmét 
hozta haza. Tokióban ő volt az első magyar 
versenyző, akinek a tiszteletére felvonták a ma-
gyar zászlót és eljátszották a magyar himnuszt.

TÖRTÉNELMI TRIPLA

S P O R T

M

Olimpia a pandémia
hullámai között 

A közmédia idei Jónak lenni jó! kampánya a Co-
vid-árvák megsegítését tűzte ki célul. Jószolgálati 
nagykövetként a kétszeres olimpiai bajnok párbaj-
tőrvívó Nagy Tímea és a háromszoros olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok kardvívó Szilágyi Áron 
segíti munkájukat. Szép szimbólumként Szilágyi 
Áron azt a tokiói olimpián hordott és használt 
sisakját ajánlotta fel, amely őt védte a vágások 
és sújtások ellen, bízva abban, hogy a befolyó 
összeg a gyermekeknek adhat majd védelmet. 
■ https://www.facebook.com/watch/?v=2267
86949557421
A Regőczi Alapítvány a kampámy idei kedvez-
ményezettje, amelynek kuratóriumi elnöke
Herczegh Anita asszony, Áder János köztársa-
sági elnök felesége. A szervezet nemes  misz-
sziója, hogy támaszt és gondoskodást biztosít-
son a koronavírus-járvány idején árván, vagy
félárván maradt magyar gyermekeknek. 

 okió az elmúlt 25 év legsikeresebb olimpi-
 ája volt Magyarország számára, hat arany-,
hét ezüst-, és hét bronzéremmel. Sportágakra 
bontva, a legeredményesebb a kajak-kenu volt 
50 ponttal, ezt követte az úszás 36 ponttal és a 
vívás 19 ponttal. Magyarországot az olimpián 22 
sportágban 173 sportoló képviselte, akik össze-
sen 20 érmet szereztek. Csodálatos egyéni és 
csapatteljesítményeket láthattunk, született olim-
piai és egyéni csúcs, voltak újonnan feltűnő csil-
lagok és megindító búcsúk.
 
Cseh László 36 éves úszólegenda, ezzel az 
olimpiai döntővel zárta csodálatos verseny-
pályafutását. Még a győztes Wang Shun is fejet
hajtott a hatszoros olimpiai érmes, világ- és Eu-
rópa-bajnok úszó előtt, aki életének ötödik olim-
piáján, hetedik helyen végzett a 200 méteres 
férfi vegyesúszásban. Cseh azt nyilatkozta, 
hogy békével a szívében fejezi be pályafutását 
és civil életére fog koncentrálni. A tisztelet jele-
ként szeptember óta az ő nevét viseli a török-
bálinti uszoda.

Lőrincz Tamás 35 éves világbajnok, négyszeres 
Európa-bajnok magyar birkózó, már korábban 
bejelentette visszavonulását. Pályafutása utolsó 
szőnyegre lépését Tokióban olimpiai arannyal 
zárta. Ezzel 17 év óta az első, összességében 
a magyar birkózósport 20. olimpiai bajnoka lett. 
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■  Középen Cseh László úszólegenda,
 lent Lőrincz Tamás olimpiai bajnok CS

EH
 L

ÁS
ZL

Ó 
FO

TÓ
 | 

KO
VÁ

CS
 T

AM
ÁS

 | 
M

TI
  ▪

 L
Ő

RI
NC

Z 
TA

M
ÁS

 F
OT

Ó 
| I

LL
YÉ

S 
TI

BO
R 

| M
TI

 



druk wide medium 

fakt slab

2726

1948-ban a II. Világháború sérült katonáit sport-
versenyekkel szerette volna gyógyítani Sir Lud-
wig Guttman. Ez a londoni olimpiával párhuza-
mosan megrendezett sportverseny vált a mai 
paralimpiák ősévé, amelynek 1988 óta minden 
nyári olimpia rendezője helyszínt biztosít.

Így volt ez Tokióban is, ahol a XXXII. Nyári Olim-
piai Játékok mellett megrendezték a XVI. Nyári 
Paralimpiai Játékokat. Magyarország 16 érem-
mel – hét arany, öt ezüst és négy bronzzal –,
a hazai parasport legsikeresebb eseményét zárta. 
A sportolók sikere hozzájárult a magyar parasport 
nagyobb ismertségéhez és elismertségéhez.
Nem kellett sokat várni az első paralimpiai
aranyéremre, Veres Amarilla 28 éves kerekes-
székes vívó, már a második napon olimpiai baj-
nok lett. 

Az eredményes sportolók és sportszakemberek 
állami kitüntetéseinek átadására 2021. október 
15-én az Országház Kupolatermében került 
sor, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott 
beszédet. Egy korábbi interjúban az olimpia 
kapcsán, amely a Nemzeti Sportban jelent meg 
Szöllősi György tollából, a következőket mondta 
a Miniszterelnök.

A következő nyári olimpiai játékokra 2024-ben 
kerül sor Párizsban, ahol a nemzetek össze-
mérhetik tudásukat és élsportolóik által is bizo-
nyíthatják tehetségüket. ■ 

http://olimpia.hu/tokyo-2020-magyar-eredmenyek
https://hparalimpia.hu/tokyo2020
https://hungarytoday.hu/hungary-tokyo-2020-olympics-medals-performance/
https://hungarytoday.hu/hungary-olympics-tokyo-2020/
https://ungarnheute.hu/news_tags/tokio-2020/

A párbajtőrözők friss egyéni bajnoka így
nyilatkozott a döntő után:
„Ez egy nagy csapatmunka volt, egyedül nem 
sikerült volna. Edzőm, Kovács Iván taktikáját 
sikerült valóra váltanom.
Másrészt pedig elkapott a flow és egyszerűen 
csak élveztem a vívást, ennek a kettőnek
a kombinációja volt az, amit lehetet látni.”

„Magyarország esetében az olimpia
megkérdőjelezhetetlen tradíció.
Hiszen mit tud hozzátenni egy tízmilliós
ország az emberiséghez?
A gazdaságban a lehetőségeink korlátozottak, 
tehetségben azonban a határ a csillagos ég,

■  Veres Amarilla kerekesszékes olimpiai bajnok vívó

A mellékelt linkeken tájékozódhatnak az összes magyar sikerről,
a nagy pillanatokról és a győztesek arcképcsarnokáról.

■  Olasz Anna nyíltvízi úszó, aki négy másodperccel
 maradt el az olimpiai aranytól

 vek munkája sűrűsödik másodpercekbe
 az olimpiákon, minden pillanat kegyetlen
harc a tizedekért, századokért, amit jól példáz a 
világ- és Európa-bajnok ezüstérmes Olasz Anna, 
aki négy másodperccel maradt el az olimpiai
aranytól. Teljesítménye várakozáson felüli büsz-
keség a női nyíltvízi úszók maratoni versenyszá-
mában. A 27 éves szegedi sportolónak ez a leg-
jobb ötkarikás eredménye. Belegondolni is döb-
benetes az elképesztő hajrába; közel két órás, tíz 
kilométeres úszás után, (a nyílt vízen, 28 fokban, 
29 fokos vízben, párás időben) a négy másod-
perc különbség, a negyedik helyet jelentette.  

É

 zorosan kapcsolódik az olimpia eszmé-
 jéhez a fair play, a becsületes játék, a tisz-
taság, tisztelet, egyenlőség, lojalitás, az ellen-
féllel szemben tanúsított sportszerű maga-
tartás szellemisége. A tokiói olimpia sportszerű, 
fair play-díjat érdemlő pillanata volt a 25 éves 
Kozák Luca gátfutó gesztusa, aki bár kiesett 
a 100 méteres döntőn, felsegítette Yanique 
Thompson jamaicai sportolót, mikor elesett és 
másodpercekig feküdt a gát alatt. Kozák támaszt 
nyújtva odalépett hozzá, majd a jelenlévők elis-
merő tapsa mellett, együtt sétáltak le a pályáról.

S nem a számosság, hanem a minőség számít,
meg a versenyképesség, az eltökéltség,
a bátorság.”
„…S ha megnézzük az olimpiai bajnokainkat,
egytől egyig fantasztikus egyéniségek voltak, 
egészen vissza Hajós Alfrédig.
Az egyik legnagyobb hiánya a mostani
időszaknak, hogy még mindig nem építettük
meg az olimpiai hőseink múzeumát,
ahol nem tárgyakat mutogatunk,
hanem embereket, életutakat idézünk fel.
Fantasztikus egyéniségeink vannak
minden bajnokunk önmagában
egy hősköltemény.
Nagy adósság, dolgozunk rajta,
hogy ezt megcsináljuk a következő ciklusban,
ha a Jóisten és a választók is úgy akarják.”
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■  Kozák Luca segít Yanique Thompson jamaicai
 sportolónak
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 orem ipsum dolor sit amet, coni
 tetur adipiscing elit. Aenean 
a tempor tortor. Vivamus orci orci, dictum ut 
posuere in, porta vel ipsum. Etiam porttitor 
orci eros, vitae cursus sem efficitur vel. Ut vel 
urna at lorem euismod bibendum. Sed aliquam 
suscipit gravida. In fringilla tellus urna, nec fini-
bus nunc pulvinar nec. Vivamus eleifend ligula 
urna, vitae accumsan nisl venenatis vitae. Cur-
abitur eget odio in lorem facilisis ultricies. Nunc 
porttitor sagittis nibh, ut porttitor erat imperdiet 
vitae. Nulla vitae rhoncus leo, quis facilisis tor-
tor. Donec convaPhasellus mattis nisl sit amet 
dapibus pretium. Morbi id nibh eu orci fermen-
tum tristiquerci varius natoque peuzinatibus et
nis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Nunc eget commodo leo, sit amet fringilla 
justo. In nulla sapien, tincidunt vel maximus sit 
amet, ultrices non turpis. Aliquam id dapibus 
eros, at lobortis dui. Etiam pulvinar sodales 
quam, id hendrerit quam tincidunt et. Prae-
sent ligula lectus, convallis vel enim convallis, 
molestie cu. Fusce imperdiet libero a aliquet 
tincidunt. Duis sed leo et ex interdum sagittis. 
Integer dapibus leo at ultricies posuere. Nunc a 
massa eget era Duis sed let pharetra hendrerit.
Duis consectetur metus lacus, sed ullamcorper 
risus varius vel. Integer ultrices lectus at vestikl

bulum vulputate. Curabitur accumsan sodales 
lectus, nec laoreet tristique. Curabitur faucibus 
pretium metus ut ultrices. Sed faucibus cursus 
arcu sit amet interdum. In tempus porta velit 
vel viverra. Maecenas ut leo eu lacus gravida 
plaectetur moikus kuminus it etiketus lacucerat.
Integer tincidunt tellus in ex, at placerat magna 
accumsan. Nulla est dolor, volutpat et nunc a, 
pretium vestibulum enim. Aliquam venenatis 
fermentum congue. Vivamus nibh neque, volut-
pat consequat eros vitae, dapibus lacinia diam.
urabitur sodltrices a quam ales, maurisink idik 
hendrerit consectetur, elit nunc eleifend massa, 
vel dapibus enim mauris vitae metus. Donec 
pellentesque sapien a orci commodo, eget 
congue odio efficitur. arcu libero. Pellentesque 
urna diam, auctor non hendrerit nec, ultrices a 
quam. In laoreet aliquam magna, quis mollis 
turpis. Donec nec venenatis odio. Fusce pel-
lentesque velit tellus, in tempor purus eleifend  
consectetur, elit nunc e consectetur, elit nunc 
e consectetur, elit nunc e consectetur, elit nunc 
evenenatis. 

orci vestibulum rhoncus. Vestibulum a elit feu-
giat, lobortis erat ut, laoreet eros.
Mauris dictum tristique dui, non rutrum orci vo-
lutpat quis. Curabitur finibus dui at bibendum al-

iquam. Etiam vitae lectus dolor. Fusce pharetra 
lectus augue, faucibus malesuada ligula ege

 rançois-Marie Arouet a francia felvilágo-
 sodás egyik legnagyobb alakja, akit em-
lékezetünk leginkább írói nevén őriz: Voltaire. 
A név eredete homályba vész, egyesek szerint 
a gyerekkori becenév, a „le petit volontaire” (a 
kis akarnok) rövidítése. Egy biztos, Voltaire 
nagy rajongója volt a tokaji bornak. Voltaire és 
Tokaj kapcsolatának dokumentumait gyűjtötte 
egybe dr. Ambrózy Ágoston, akinek 1934-es 
könyvecskéjét a Tokaji Múzeum őrzi.
Voltaire bár többször megjárta a Bastillle-t, sok-
szor volt vendége fejedelmi asztaloknak is, így 
kora jelentős borszakértőjének számított. Ám a 
neves francia boroknál is nagyobb elismerés-
sel  említette a tokajit. Voltaire és Nagy Frigyes 
levelezésében olvashatunk a királyi udvarban 
fogyasztott jó magyar borról, a “tüzes és édes” 
tokajiról. 

Tokaj-Hegyalja – Tokaj-hegyaljai történelmi bor-
vidék kultúrtáj néven –, 2002 óta az UNESCO 
Világörökség része. 

„vinum regum,
rex vinorum”

T Ö R T É N E L E M  É S  H A G Y O M Á N Y

F

A tüzes és édes
tokaji

Voltaire ateista nézeteiről volt ismert,
mégis azt írta:
“Ha tokajit iszunk, meg kell győződnünk,
hogy van Gondviselés felettünk,
mert annyi gyönyört, mint ez az ital,
csak egy végtelen jóságú Isten nyújthat.”
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 lőször került magyar borászat a világ 100
 legjobbja közé, a Szepsy-birtok a 62. helyen
végzett. A World’s Best Vineyards-díjat megala-
pító brit William Reed vállalat idén harmadszor
választotta ki a világ legjobbjait. A pontozást kö- 
zel 800 sommelier, borszakíró, borkereskedő vé-
gezte. A rangos elismerésben részesülő Szepsy-
borászat világmárkát épít, ami mind Tokaj, mind 
az ország számára számos előnyt hordoz.
A Magyarország Barátai Alapítvány Great Hun-
garICON portré-videósorozatában   –  amely a 
nemzetközileg is kiemelkedő magyar teljesít-
mények mögötti munkát és alkotókat mutatja
be  – , idősebb és ifjabb Szepsy Istvánnal készült
interjú. A világhírű szőlőbortermelő apa és borász
fia hagyományokról, hozzáállásról és jövőkép-
ről beszél a filmben.
■ https://www.youtube.com/watch?v=j5UK-
7g4uq-k&ab_channel=FriendsofHungary

Család és Tokaj, bor és történelem összeforrtak.
A Szepsy-család az 1500-as évek óta termel bort
Tokajban. Nemesi címüket és címerüket a Habs-
burg-házból származó Rudolf császártól kapták.
Egyes feljegyzések szerint Szepsi Laczkó Máté, 
Lorántffy Zsuzsanna (Rákóczi György erdélyi
fejedelem feleségének) udvari papja, majd ké-
sőbb bényei (Erdőbénye) prédikátor készített elő-
ször aszúbort, a fejedelemasszony újhelyi Ore-
mus szőlőjének terméséből, hogy húsvétra meg-
lepje úrnőjét. A történeti adatot hitelessé teszi,
hogy forrása Kazinczy Péter, a fejedelemasz-
szony jószágigazgatója.

Később azonban történészek olyan iratokra
bukkantak, amelyek a Garai-családnak tulajdo-
nítják az aszúkészítés elsőségét. Az viszont
vitathatatlan, hogy amikor XIV. Lajos francia
király megkóstolta a tokaji bort, szavai szálló-
igévé váltak: „le vin des rois et le roi des vins”
– „vinum regum, rex vinorum” azaz a „királyok
bora, a borok királya”.

Szepsy a világ 100 legjobb 
borászata között 

A Szepsy pincészet jelenleg 52 hektár megmű-
velt szőlőterülettel rendelkezik 6 település 22
dűlőjében, Mád központtal. Évente átlagosan
38.000 palack szárazbor, 7.000 palack aszú és
12.000 szamorodni típusú bor készül. Hogy mi
rejlik a számok mögött?

Hogyan lehet a világ élvonalába kerülni?

E

Kapcsolódó tartalmak:
http://www.szepsy.hu/
https://hungarytoday.hu/hungarian-winery-among-the-worlds-top-100-for-the-first-time/
https://ungarnheute.hu/news/ungarisches-weingut-zum-ersten-mal-unter-den-top-100-der-
welt-70963/
Tudta miből lesz az aszú és a tokaji miért „puttonyos”?
https://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%BAbor

„Volt egy víziónk, hogy Tokajt a történelmi
borvidékek között az első helyre tegyük,
és ha lehet, akkor mi ebben egy vezető pozíciót 
foglaljunk el. Minden egyes lépésünk az elmúlt 
30 év alatt ezt támasztotta alá.
Az erőt az eltökéltség adja, hogy megvalósítható 
ez az álom, hogy megint a világ élvonalába 
tartozzunk.” – mondja id. Szepsy István.

„Óriási identitást ad, ha valaki tokaji emberként 
éli az életét, olyan kulturális tevékenységet
lehet itt végezni, ami biztonságot ad a követ-
kező generációknak is. A 21. század globalizált 
világában is meg tudsz maradni annak, amik 
őseid voltak.” – vallja ifj. Szepsy.

 „Az elmúlt 10 évben háromszor sikerült aszút 
készíteni. Milyen lelkierő kell ahhoz, hogy
az ember elviselje, most nem termett semmi?
Csak úgy lehet elviselni, ha az ember nagyon 
kötődik a szőlőhöz. Igazából nem a tudás, amit 
hozott ez a 400 év, hanem a hozzáállás. A szőlő 
a társunk és a megvalósításban a partnerünk.
Az ásványok, a növények, az állatok, az ember 
mind egy platformon van, nem használhatjuk 
ki az egyiket, vagy másikat, harmóniában kell 
élnünk.” – mondja id. Szepsy.

Id. Szepsy István, a tokaji borászlegenda 1951-ben született Bodrogkeresztúron.
A rendszerváltás után egyik alapítója és ügyvezetője lett a Royal Tokaj Wine Kft.-nek. 
1997-ben társával, Anthony E. Hwanggal létrehozták a Királyudvart,
ami 100 hektárjával a világ egyik legnagyobb édesbor-termelő birtoka lett.
1999-ben megkapta a Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét
a magyar borkultúra újrateremtésében, a tokaji bor hírnevének terjesztésében
végzett tevékenységéért.
2001-ben a tokaji borvidékről elsőként, a Magyar Bor Akadémia
az „Év Bortermelőjének” választotta. Stephen Brook, a világ legtekintélyesebb 
szakírója a Wine People című könyvében a világ leghíresebb borászai között említi. 
2009-ben „Borászok Borásza”, 2012-ben a minőségi bortermelés fejlesztéséért,
a tokaji borágazat érdekében végzett több évtizedes, határainkon túl is nagyra 
becsült munkássága elismeréseként a Magyar Érdemrend közép-kereszt polgári 
tagozata kitüntetést kapta a Köztársasági Elnöktől.
2013-ban World Wine Symposiumon átvehette a „Les Seigneurs du Vin” díjat,
a borászok Oscar-díját, 2014-ben a szakma legnagyobb elismerésében részesült, 
Walter Scheel Érmet kapott.
2020-ban a Magyar Bor Akadémia a borszakma Kossuth-díjaként is emlegetett
életműdíjat adományozta id. Szepsy István több, mint fél évszázados munkásságáért.

Idősebb Szepsy István szerint „A minőséget 
nagyban befolyásolja az emberi hozzáadott 
érték, a szeretet energia, ami átmegy a szőlőbe. 
Mert egyébként mi lenne a különbség?”  ■
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 gasztronómia kedvelőinek figyelme elsősor-
 ban a nagy versenyekre, mint a Bocuse d’Or,
vagy a rangos díjakra, mint a Michelin-csillag 
irányul. Idén mindkettőben születtek magyar si-
kerek, a Bocuse d’Or lyoni döntőjén Veres István 
és a magyar csapat az erős középmezőnyben a 
11. helyen végzett. A hazai Michelin-csillagos ét-
termek sora pedig két új névvel is bővült: a SALT 
és az Essência Restaurant by Tiago & Éva kapta 
a rangos elismerést. Mindkét étterem koncep-
ciója, stílusa egyéni, de a tradicionális magyar 
konyha alapjain nyugszik.

Kevesebb szó esik az ifjúságról, pedig idén ket-
tős magyar világsiker is született. Az 1248-ban 
alapított, rangos Chaîne des Rôttisseurs gasz-
tronómiai világszervezet által rendezett Ifjúsági 
Szakács Világbajnokságra (Jeunes Chefs Rô-
ttiseurs Competition) szeptember 22–27. között 
került sor Párizsban. A verseny a fiatal szakácsok
szakértelmét hivatott ösztönözni és népszerűsí-
teni, a különböző kultúrák hagyományaira építve.
Az idei, és a világjárvány miatt elmaradt tavalyi 
versenyek párhuzamosan zajlottak, rendkívül 
erős nemzetközi mezőnyben, mint például Nor-
végia, Dánia, Svédország, Franciaország, de 
még Dél-Afrikából is érkezett versenyző. Az ifjú-
sági világbajnokság egyik jellemzője a szigorú 
korhatár, a 27 év.

A másik a „meglepetés kosár” (black-box), ami a 
rendező országra jellemző alapanyagokat tartal-
mazza, és csak a verseny kezdetén kapják meg 
a séfek. Így a felnőtt versenyekkel ellentétben, 
nincs lehetőség előre begyakorolt menüsort 
bemutatni, a rendelkezésre álló 3,5 óra alatt 
kell kitalálni, elkészíteni és művészien tálalni a 
három fogást.

Lendvai Levente, a budapesti Arany Kaviár Étte-
rem ifjú séfje ezüstérmes lett a 2020-as mezőny-
ben, Szabó Kevin, a tatai Platán Restaurant & Café
ifjú séfje negyedik helyezést ért el a 2021-es me-
zőnyben. A szaktekintélyekből álló zsűri külön kie-
melte Levente teljesítményét, aki a mezőny legjobb
Soulard kacsa fogását készítette el. Mindkét év
győztese norvég versenyző lett. ■

A

Ifjú magyar
séfek sikere 

MÁK nélkül nincs karácsony
 agyományos karácsonyi, ünnepi ételeink
 mára megújulnak összetételükben, elkészí-
tési módjukban, tálalásukban, sőt bekerülnek a
fine dining éttermek kínálatába is. Hal, káposzta,
pulyka. És a mák? Százféle formában, beigliként,
kifliként, kalácsként, nudliként, gubaként „Min-
denkinek jut belőle, mákos lesz a foguk tőle.” 
(Bartos Erika verse)
A mák fontos vitaminok (foszfor, kalcium, cink) 
ugyanakkor hiedelmek forrása is. Az egyik ilyen
tévhit volt az EU-csatlakozáskor, hogy az Uniós 
szabályozás be fogja tiltani a mák termesztését. 
A mák így komoly fejfájást is okozott, pedig 
általában gyógyító hatásáról ismert. Szerencsé-
re a valóság rácáfolt a rémhírre „Ehetünk, ameny-
nyit csak akarunk, akár mákos tésztában is bal-
laghatunk.” (Lackfi János verse)

A mák filozófiai értelemben az egység és végte-
len szimbóluma, hisz egy mákgubóban ezernyi 
szem rejtőzik egységben. Nyelvünk sok szólás-
ban őrzi: akinek egy mákszemnyi esze sincs, 
az butuska, akinek mákos a haja, az öregszik, 
akinek mákja van, szerencséje van.  
A karácsonyi asztalon a bőséget hozó hal, a jó 
termést biztosító alma, a jóslásra is alkalmas 
dió mellett, a máknak rontásűző szerepe is 
volt. Az elszórt mák elűzi a boszorkányokat és 
rossz szellemeket, hisz szemenként kell felszed-
niük, mielőtt bejutnak a házba. A mákot bőség 
varázslásra is használták, biztosítva a követ-
kező évi jó termést, vagy a házasulandóknak a 
gyermekáldást. Ezernyi mákszem hozzon hát 
bőséget, egészséget és jó szerencsét! ■

Hagyományos receptek a híres írófeleség Móra 
Ferencné szakácskönyvében:
https://kupdf.net/download/m-oacute-
raferencn-eacute-szak-aacute-csk-ouml-
nyve_590a4e7cdc0d602659959e8a_pdf 
Mákos császármorzsa trópusi gyümölcsökkel 
Széll Tamás Bocuse d’Or Európa-bajnok, 
Michelin-csillagos séftől:
https://www.youtube.com/watch?v=b-
tIy8-jSPv4&ab_channel=
LidlMagyarorsz%C3%A1g
Mákos guba és karácsonyi ételek a Hungary 
Today és Ungarn Heute oldalain:
https://hungarytoday.hu/traditional-
hungarian-christmas-dessert-poppy-seed-
makos-guba-recipe/
https://ungarnheute.hu/news/unser-weihnachts-
menue-30826/

H

6000 éves kultúrnövényünk egyszerre élelmiszer 
és misztikus növény; török áfium, amit őseink 
különböző varázslásokhoz, jövendőmondásra,
bódító szernek használtak. Az éretlen mák
gubójából készül a máktej, az ópium,
amit a magyar népnyelv mákonynak nevez.
A mák szép latin neve is mutatja
(Papaver somniferum – álomhozó pipacs),
miért lett az álom és felejtés jelképe.
Arany János allegóriájában az éj istennője 
elaltatja Toldi Miklóst „Álommézet csókolt 
ajakára, akit mákvirágból gyűjte éjszakára.”
(forrás: Vinkó József, Szellem a fazékból)
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Mindenkinek Áldott Karácsonyt! 
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fakt slab

„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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