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Megalakult az ötödik
Orbán-kormány 

A

■ Orbán Viktor (középen) ötödik kormányának tagjai balról jobbra: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rogán Antal a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető
 miniszter, Palkovics László technológiai és ipari miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Lázár János építési és beruházási miniszter, Csák János kulturális
 és innovációs miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy István agrárminiszter, Navracsics Tibor terület-
 fejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Semjén Zsolt általános miniszterelnök-helyettes, a nemzetpolitikáért, 
 nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter.

„A kormány tagjaitól azt várom, hogy a megszerzett bizalmat mego�izzék,
a megelolegezett bizalmat pedig valóra váltsák.” 

Orbán Viktor

M

■ Orbán Viktor miniszterelnök beszéde az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 24.
 Mögötte Kövér László házelnök. 
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 Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a
 Kereszténydemokrata Néppárt a 2022. 
április 3-i választásokon fényes győzelmet ara-
tott, az országos listán a szavazatok 54,13 
százalékát szerezték meg, a lehetséges 199 
parlamenti mandátumból 135 képviselői hellyel, 
a kormánypárt kétharmados többségét biztosít-
va (amelyhez 133 szavazat kell). Május 16-án 
az Országgyűlés immáron ötödször választot-
ta miniszterelnökké Orbán Viktort. A hatalmas 
victory, a törvényes, szabad és demokratikus 
választáson született történelmi győzelem, nem 
hagy kétséget a világban a magyar választópol-
gárok akaratáról és szándékáról. Először fordult 
elő Magyarország történetében, ami a világ-
ban is rendkívül ritka, hogy a miniszterelnök 
ötödször alakít kormányt. Az is először történt 
meg Magyarországon, hogy két pártszövetség 
állt szemben egymással és csak kilenc párt ju-
tott a Parlamentbe. 
A választások után Orbán Viktor első hivatalos
útja április 21-én a Vatikánba vezetett, ahol 
Ferenc pápa az Apostoli Palotában, magánki-
hallgatáson fogadta a Miniszterelnököt. Orbán 
Viktor többek között Bartók Béla műveiből álló 
CD-sorozatot vitt ajándékba, amelyet az alábbi 
szép gondolatokkal adott át a Pápának:
„Minthogy a magyar nyelvet rajtunk kívül kevesen 
beszélik, ezért magyar zenét hoztam ajándékba, 
mert aki ezt hallgatja, az megérti a szívünket”.
Az új kormány megalakítására Áder János lekö-
szönő köztársasági elnök kérte fel Orbán Viktort,
aki 1998-ban vehetett át először kormányalakí-
tásra megbízást.

Alaptörvényünk szerint a minisztereket a minisz-
terelnök javaslatára a köztársasági elnök ne-
vezi ki, a kinevezéssel pedig megalakul az új
kormány. 2022. május 24-én a Sándor-palotá-
ban ünnepélyes keretek között, már Novák
Katalin újonnan megválasztott köztársasági
elnök jelenlétében tették le esküjüket és vették
át kinevezési okmányukat az ötödik Orbán-
kormány miniszterei. Orbán Viktor azt nyi-
latkozta, úgy alakított kormányt, mint a korábbi
ciklusokban; vagyis az elkövetkező négy év
feladatai nyomán határozta meg a szerkezetet
és választotta ki a kabinet tagjait.
Szintén május 24-én a Parlamentben Kövér László
házelnök bejelentette, hogy megalakult az új kor-
mány és köszöntötte annak tagjait.

A Magyarország Barátai Alapítvány tisztelettel
gratulál és kíván sikeres munkát Magyarország 
új kormányának, közreadva Orbán Viktor minisz-
terelnök beszédét, amelyben bemutatta minisz-
tereit az Országgyűlés előtt:
 élyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő-
 társaim! A választópolgárok akaratából
2010 óta a  negyedik, összességében az ötödik 
alkalommal állhatok itt, hogy bemutassam Ma-
gyarország új kormányának tagjait. Bár nem 
először teszek eleget a köztársasági elnök fel-
kérésének, a helyzet mégis páratlan Magyaror-
szág 1990 utáni, több mint három évtizedes 
történelmében. Köszönet a választópolgároknak,
hogy április 3-án a népakaratot soha nem látott 
egyértelműséggel kinyilvánították.
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1990 óta soha nem állt még kormány mögött 
olyan nagy és egységes választói akarat, mint 
amekkora a most hivatalba lépő kabinet mögé 
sorakozott föl. Ez részben megszolgált, rész-
ben megelőlegezett bizalom. A kormány tag-
jaitól azt várom, hogy a megszerzett bizalmat 
megőrizzék, a megelőlegezett bizalmat pedig 
valóra váltsák.
Ez most különösen emberpróbáló feladat lesz, 
mert a koronavírusból még alig lábaltunk ki, a 
szomszédunkban háború zajlik, Brüsszelben 
pedig összezavarodott az iránytű, ezért onnan 
nem számíthatunk segítségre. 32 éve vagyok 
képviselő, és veszek részt a külpolitikai élet-
ben, de még soha nem láttam akkora bizonyta-
lanságot a jövőt illetően, mint napjainkban. Az 
erős választói akarat és a jövő bizonytalansága 
együtt minden korábbinál nagyobb felelősséget 
ró az új kormányra.

 2020 és 2030 közötti évtized a veszélyek,
 a bizonytalanság és a háborúk kora. 2020-21-
ben koronavírus-járvány, 2022 eleje óta háború 
a keleti szomszédunkban. Mindezek következ-
ményeként menekültáradat, soha nem látott 
mértékű energia- és nyersanyagár-emelkedés 
és infláció is tört a világra, földrészünkre és 
hazánkra is. Egy időben fenyeget a XXI. század 
eddigi legnagyobb geopolitikai átrendeződése, 
illetve egy globális energia- és élelmiszerválság. 
Az energia- és élelmiszerválság destabilizálja
a népes, de törékeny országokat, ami újabb há-
borúkat és még a 2015-ösnél is nagyobb népván-
dorlást indíthat útjára. Ez óriási kihívást jelent a 
világ gazdagabbik fele számára, ideértve Magyar-
országot is. Ez egy kirobbanó formában lévő, ra-
gyogóan irányított Európai Unió számára is komoly
feladat lenne. De az Európai Unió ma minden, 
csak nem kirobbanó formában lévő, ragyogóan

irányított szervezet. Inkább
késlekedést  látunk, zavaros
ideológiákat hallok, kapko-
dó és ésszerűtlen dönté-
seket tapasztalok. Magyar-
ország egy ilyen korszak-
ban nem engedheti meg
magának a felelőtlenség, a 
széthúzás és a gyöngeség 
luxusát. Vagyis most igazán
belevaló kormány kell, amely
felelős, amely egyesíti az 
országot, és amely kellő 
erőt mutat.

A veszélyek és különösen a háború kijelöli a kö-
vetkező magyar kormány feladatait: megőrizni, 
sőt megerősíteni a Kárpát-medence és Magyar-
ország fizikai, anyagi és szellemi-kulturális biz-
tonságát. Támogatni a magyar családokat, tő-
keerőssé izmosítani a magyar vállalkozásokat és 
növekedési pályán tartani a magyar gazdaságot. 
Magyarország következő kormányának tagjait 
erre figyelemmel kértem föl a közös munkára.

 isztelt Ház! Tájékoztatom képviselőtársa-
 imat, hogy a miniszterjelölteket az ország-
gyűlés illetékes bizottságai meghallgatták, kine-
vezésüket nagy többséggel támogatták.
Varga Judit miniszter asszonyt az Igazságügyi 
Minisztérium vezetésére kértem föl. Az igaz-
ságügyi miniszternek érvényre kell juttatnia az 
Alaptörvényt, védenie kell az alkotmányosságot. 
Ezért számára vétójogot biztosítok valamennyi 
minisztériumi előterjesztéssel szemben. Deák 
Ferenc tárcája ma a kormány uniós kapcso-
lataiért is felelősséget visel. Ezt senki sem irigyli 
Öntől. A miniszter asszony a brüsszeli viták
során eddig is a magyar nemzeti érdek határo-
zott képviselője volt, és azt várjuk, hogy a jövő-
ben is az legyen. Ez továbbra sem lesz köny-
nyű, ezért sok erőt és kitartást kívánok Önnek!
Pintér Sándor belügyminiszter urat azért kér-
tem föl, mert tizenhat évet szolgáltunk együtt. Ti-
zenhat év alatt minden rábízott feladatot példás 
pontossággal teljesített, ezért feltétel nélküli bi-
zalmamat élvezi. Helyreállította a közbiztonságot,
radikálisan csökkentette a bűnözést, mind a

vagyon, mind az emberi élet ellen irányuló bűn-
cselekményeket látványosan visszaszorította.
A rendőrséget megfiatalította és megújította, 
az állomány visszanyerte becsületét és megbe-
csültségét. A rendőrviccek kora lejárt. A rend-
védelmi szervek a koronavírus-járvány alatt és az 
ukrajnai menekültválság során is elévülhetetlen 
érdemeket szereztek, ezekre a képességekre 
a következő időszakban is nagy szüksége lesz 
Magyarországnak. Miniszter úr megszervezte a 
közmunkarendszert, amellyel nehéz helyzetben 
lévő munkanélküli emberek százezreit segíthet-
tük vissza a munkaerőpiacra. Az önkormányzati 
rendszer átszervezésekor és az egészségügyi 
operatív törzs irányításakor mindannyian láthat-
tuk, hogy megoldja bármely nagy állami szer-
vezetrendszer gyors átszabását. Bár minisztéri-
umát továbbra is Belügyminisztériumnak hívjuk, 
valójában ez már a belügyek minisztériuma. 
A politikában, kedves Barátaim, a tapasztalat 
a legnagyobb érték, az számít igazán. Ezért 
bízzuk rá a legnehezebb területek irányítását. 
Sok sikert kívánok a miniszter úrnak!
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesként to-
vábbra is a történelmi egyházainkat és a Kárpát-
medencei magyar közösségeinket érintő ügyek
előmozdításáért felel. Minden magyar felelős 
minden magyarért. Ha ez így van, márpedig így 
van, akkor Semjén Zsolt miniszteri felelőssége az 
összmagyarság képviselete. Azt várjuk tőle, hogy 
az egységes magyar nemzet Alaptörvényben
rögzített eszméjét váltsa valóra a mindennapokban.
A Kereszténydemokrata Néppárt a kormány szel-
lemi-ideológiai magja, ezért a kereszténydemok-

rata párt elnökét megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm a kormányomban. Sok sikert kívánok!
Csák János miniszter úr minisztériumát  való-
jában jövőügyi minisztériumnak kellene nevez-
nünk. Tárcájához tartozik a családpolitika, a kul-
túra, a felsőoktatás, a szakképzés és az inno-
nováció. Az Európai Unióban Magyarország 
fordítja arányosan a legtöbbet a családok és a 
kultúra támogatására. E területekhez zárkózik 
fel rohamléptekkel a magyar felsőoktatás is, ahol 
az elmúlt harminc év legjelentősebb fejlesztései
indultak meg. Miniszter úr, összetett feladat vár 
Önre. Munkája olyan különleges személyiséget 
igényel, aki ismeri az üzleti világot, nem téved el 
a szellemi viták modern útvesztőiben, egyszerre
fegyelmezett, de közben keresi, miként léphetünk
túl a mai realitások korlátain. Ide igazi Klebelsberg-
karakter kell. Sok szerencsét a nagy kalandhoz!

Varga Mihály miniszter urat kértem föl pénz-
ügyminiszternek. Magyarország a koronavírus-
járvány okozta gazdasági visszaesést az elsők 
között heverte ki. Miniszter úr előrelátó szigora 
tette lehetővé, hogy a költségvetési fegyelem és
a gazdasági növekedés közötti egyensúly fenn-
maradjon. Kanyarban előzve vészeltük át a koro-
navírus-járvány eddig sosem tapasztalt következ-
ményeit. Görögországot és Portugáliát is mege-
lőztük a gazdasági fejlettség tekintetében. Ugyan-
ezt várjuk most, amikor a háború a gazdaságot 
újabb próbatétel elé állította. Miniszter urat arra 
kértem fel, hogy az előttünk álló négy évben, ha
kell, kemény döntések árán is tartsa fenn a költ-
ségvetés és a gazdasági növekedés közötti egyen-
súlyt, amely meggyőződésem szerint Magyar-
ország fejlődésének alapja. A miniszter úrral 1990-
ben együtt lettünk parlamenti képviselők.

T

■ Az új kormány tagjai esküt tesznek az Országgyűlés plenáris ülésén 

A

■ Orbán Viktor miniszterelnök, Novák Katalin köztársasági elnök és Semjén Zsolt általános miniszterelnök-helyettes  
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Megtiszteltetés, hogy 32 éve együtt harcolhatok 
Önnel. Örülök a több évtizedes közös munka 
folytatásának. Sok sikert kívánok!

 isztelt Ház! A következő időszakban nagy
 átalakulás előtt áll az ipar és az energetika. 
Palkovics László miniszter urat arra kértem fel,
hogy folytassa azt a technológiai és iparpoli-
tikai fordulatot, amelyet az előző négy évben 
elindítottunk. Nem kétséges, hogy miniszter 
úrnak jutott a legbonyolultabb kormányzati fela-
dat: illessze a magyar energetikai rendszert az 
új kor kihívásaihoz, kezelje a bizonytalan ener-
getikai ellátási láncokból fakadó veszélyeket, 
kezelje a növekvő fogyasztási igényeket, kezelje 
a megugró globális energiaárak miatt kialakult 
helyzetet, közben csökkentse a gazdaság 
károsanyag-kibocsátását, és hangolja össze a 
gazdasági növekedés és a környezetvédelem 
szempontjait. És mindezt egyszerre! Nem tu-
dom, hogy ez megoldható-e, de ha van valaki, 
aki képes erre, az a Széchenyi-díjas Palkovics 
miniszter úr. Jó szerencsét!
Nagy István miniszter úré az agrártárca. Első
látásra úgy tűnik, aki ezt a feladatot kapja, annak
csak megszületni volt nehéz. Ugyanis az elmúlt
években nagyot léptünk előre. Az ország 20
millió embert képes ellátni élelmiszerrel. Az 
egekbe szökött gabonaárak sok területen gondot 
okoznak, de a magyar agrárium jelentős részének 
inkább hasznot hoznak. A nemzeti vidékfejlesz-
tési támogatások rakétasebességgel növeked-
nek majd. A magyar gazdák végképp leküzdhetik 
azt a hátrányt, ami a kommunizmus alatt kelet-
kezett a nyugat-európai agrárvilággal szemben.

De az éremnek van másik oldala is: küszöbön áll 
egy komoly globális élelmiszerválság, amelynek 
a hatásait a miniszternek kell majd kivédenie. 
A magyar agrárium külkereskedelmi pozícióját 
tovább kell erősíteni. Vagyis a miniszteri bársony-
szék nem lesz olyan kényelmes, mint amilyen-
nek első látásra tűnik. Miniszter úr, a magyar 
vidék számít Önre. Isten hozta a kormányban!
Navracsics Tibor személyében egy régi har-
cost köszönthetek a kormányban. Köztudott, 
hogy komoly belpolitikai, uniós és közigazgatá-
si tapasztalattal rendelkezik, ezért arra kértem 
föl, hogy tudását ismét állítsa a kormány szol-
gálatába, és vállalja a területfejlesztésért és 
az uniós források lehető leghatékonyabb fel-
használásáért felelős miniszteri posztot. Nem 
túl hálás feladat. Még sohasem láttam olyat, 
hogy a képviselők vagy a polgármesterek mege-
légedtek volna a fejlesztésekkel. Navracsics Ti-
bor 2006 után éveken át frakcióvezetőként szol-
gált. Aztán miniszterként döntő szerepet játszott 
abban, hogy a 2010-et követő években sikerült 
újjászerveznünk az egész magyar államot. Fél 
évtizeden át az Európai Unió bizottságának 
magyar biztosa volt. Neki van a legtöbb esélye,
hogy a brüsszeli bürokraták és a magyar 
képviselők malomkerekei között ne őrlődjön föl. 
Isten hozta újra a kormányban, Miniszter úr!
Biztonság, védelem, elrettentés, honvédség, had-
sereg. A következő években ezeket a szavakat 
halljuk majd a leggyakrabban.
Honvédelmi miniszternek Szalay-Bobrovniczky
Kristóf urat kértem föl. A hazánk szomszéd-
jában zajló háború bizonyítja, micsoda felelőt-
lenség volt egész Európában, hogy a hadsereget

és a honvédelmet háttérbe szorították, sőt 
időnként a létjogosultságát is megkérdőjelez-
ték. A mostani háború igazolta: helyesen döntöt-
tünk, hogy évekkel ezelőtt elindítottuk a Zrínyi
haderőfejlesztési programot. Ha sikerül megva-
lósítani, akkor néhány éven belül Magyarország
nemcsak a térség egyik legütőképesebb hadsere-
gével rendelkezik majd, de hadiipari központtá
is válik. A feladat fontosabb, mint az elmúlt 
harminc évben bármikor. Sok sikert kívánok a 
miniszter úrnak!
 gy demokráciában döntő tényező a kormány
 és a polgárok közötti folyamatos kapcsolat-
tartás. Ez nehéz föladat. A munkát adatvédelmi
jogszabályok tömegei, az állampolgárok érthető
érzékenysége és az ellenzék folyamatos támadá-
sai is nehezítik. Ez most sem lesz másképp. 
Rogán Antal miniszter urat arra kértem fel, 
hogy oldja meg ezt a feladatot. A kormányzati
döntések mögött húzódó elvek és célok a demok-
ratikus közvélemény egésze számára legyenek
megismerhetőek. Ebben a háborús évtizedben 
különösen fontos, hogy a velünk egyetértőknek 
és az egyet nem értőknek is világos legyen, mit
miért teszünk. A következő időszakban az ország
függetlenségét és Magyarország szuverenitását
számos támadás éri majd. A szuverenitás védel-
me a miniszterelnök első számú kötelessége.
Ebben a munkában elsősorban Miniszter úrra
számítok majd. Köszönöm, hogy igent mondott
a fölkérésemre.
Lázár Jánost az Építési és Beruházási Minisz-
térium vezetésére kértem föl. Ezt igazából Or-
szágépítési Minisztériumnak kellene neveznünk.
Korábban ez a feladat a minisztériumok között 

fölparcellázott, tehát széttagolt terület volt. Mára 
a széttagoltság hátránnyá vált. A növekvő nyers-
anyagárak, a háború gazdasági hatásai, a vár-
ható európai recesszió, a beruházók óvatossága
alaposan megbonyolítja majd az életünket. 
Miniszter úr feladata nem kisebb, mint a beru-
házásokra fordított állami erőforrások hatékony 
felhasználása, az építésügyi szabályok megújí-
tása, valamint az épített örökségünk védelme és 
a polgári jó ízlés képviselete az építkezéseknél.
Lázár János korábban sikeres frakcióvezető, állam-
titkár és miniszter is volt. Most is jók az esélyei.
Isten hozta ismét a kormányban!
Nagy Márton lesz a gazdaságfejlesztésért  fele-
lős miniszterünk. Mindannyian tudjuk, hogy az 
európai gazdaság nagy bajban van. Ha Magyar-
ország fejlődni akar, akkor új, unortodox, innovatív
lépésekre lesz szükségünk. Kiszabadulás a devi-
zacsapdából, az adópolitikai fordulat, az árstopok
intézményei mind ilyen megoldások voltak. Re-
mélem, hogy maradt még belőle a tarsolyunkban.
Ezeket kell bevetnie a miniszter úrnak. Azt várom, 
hogy az ország fejlődését a magyar észjáráson 
alapuló, innovatív gazdaságpolitikai javaslatok-
kal segítse, még annak kockázatát is vállalva, 
hogy ezek között lesznek szép számmal olyanok, 
amelyekkel már a közeljövőben sem csak baráto-
kat szerez magának. A miniszter úr korábban a 
jegybank alelnöke volt, tehát a jég hátán is megél. 
Erre a tudására most szükség is lesz. Munká-
jához bátorságot, erőt és jó egészséget kívánok!
Szijjártó Péter miniszter urat arra kértem fel,
hogy továbbra is a tőle megszokott fáradhatat-
lansággal képviselje a magyar nemzeti érde-
keket. Erősítse meg kapcsolatainkat a szövet-

ségeseinkkel, s keressen újabb kereskedelmi 
és beruházási lehetőségeket. Azt kérem, hogy 
játsszon minden hangszeren, legyen okos, mint 
a kígyó, és szelíd, mint a galamb, de leginkább 
érje el azt, amit kell. A jövőben Szijjártó miniszter
úr felel a Paks 2 beruházásért is. Ez a munka így 
együtt több embert is kívánna, de a miniszter úr 
az elmúlt években bizonyította: egyszerre több 
helyen is tud lenni. Sok sikert kívánok!
Öregeket a tanácsba, fiatalokat a csatába – ezért 
kértem fel négy éve Gulyás Gergely miniszter 
urat, aki azóta sem volt hajlandó megöregedni.
Feladata a stratégiai tervezés, ezért neki nem- 
csak minisztériumokat, hanem egy egész or-
szágot kell látnia. Azt várom tőle, hogy hangolja 
össze a minisztériumok működését, képviselje a 
tisztelet és az együttműködés kultúráját, alakít-
sa ki ennek technikáit. Ez a munka sohasem ér 
véget, erre kap újabb négy évet. Ez a minisztérium
egyben a kormány villámhárítója is, ezért arra 
kérem őt, képviselje bátran a kormány érveit 
a Magyarországról szóló szellemi természetű 
vitákban, itthon és külföldön egyaránt. Sok sikert 
kívánok a miniszter úrnak!

 isztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Kép-
 viselőtársaim! Mint az új kormány névsora
is mutatja, az előttünk álló veszélyekkel teli 
éveknek egy erős és ütőképes, válságálló és 
világos jövőképpel rendelkező kormánnyal  vág-
hat neki Magyarország. Mi, a magyar kormány 
tagjai, a ránk nehezedő feladat súlyával arányos 
felelősséggel, határozottsággal és alázattal vál-
laljuk a magyar nemzeti érdekek képviseletét,
a magyar szabadság és szuverenitás védel-
mezését. Számítunk a képviselő hölgyek és 
urak támogatására. Kérem Önöket, segítsék a 
munkánkat.
A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország 
mindenek előtt! Hajrá, Magyarország, hajrá, 
magyarok! ■

Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda
https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-besze-
de-a-miniszterek-bemutatasan-2/
Kapcsolódó linkek:
https://hungarytoday.hu/ministers-of-fifth-orban-
government-sworn-in/
https://ungarnheute.hu/news/minister-der-5-or-
ban-regierung- legten- ihren-eid-ab-neue-re-
gierung-offiziell-gebildet-45441/

E
■ Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter átveszi kinevezési okmányát Novák Katalin köztársasági
 elnöktől, mellette Orbán Viktor miniszterelnök a Sándor-palotában   
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Az alábbiakban részleteket olvashatnak, Áder 
János Magyarország korábbi, elismert és sikeres 
köztársasági elnökének a Magyarország Barátai 
Alapítvány számára adott interjújából, amelyet 
2022. május 4-én Nagy-Vargha Zsófia készített. 
A teljes cikk német és angol nyelven, a lenti lin-
keken érhető el. 
 politika lehet keresztény, de korunknak nem
 ez a divatja – vallja Magyarország leköszönt 
Köztársasági Elnöke. A vitát és a párbeszédet
részesíti előnyben, de úgy véli, hogy a politikai 

diskurzus minősége jelentősen romlott a vas-
függöny leomlása óta. Áder János az elmúlt tíz 
évben aktívan dolgozott a nemzeti érdekek és 
a magyar értékek képviseletén. A beszélgetés 
során, azonban  jövőbeli tervei is szóba kerültek. 

Tíz évvel ezelőtt, közvetlenül a megválasztása 
után mondott beszédében a nemzeti összetarto-
zás kérdését emelte ki. Mennyire érzi úgy, hogy 
az elmúlt 10 évben személyesen sikerült ilyen 
egységet létrehoznia és megerősítenie?

Ez a beszéd több mindenről szólt, a nemzeti 
érdekek és értékek képviseletétől az eredmé-
nyek elismeréséig és mások tiszteletéig. Ha 
kérdésére egy mondatban kellene válaszolnom, 
azt mondanám: 2012. májusi vállalásomhoz hű 
maradtam és azt nagymértékben teljesítettem. 
Három példa erre:
Elköteleződés a határon túli magyarokkal.
A több mint 400 éves hagyománynak számító 
Csíksomlyói Zarándoklaton egyik elődöm sem 
vett részt államfőként. A Covid két évét leszámít-
va, mi mindig ott voltunk a feleségemmel; együtt 
mentünk fel a hegyre és együtt jöttünk le a zarán-
dokokkal. Jelenlétem egyértelmű üzenet volt 
az erdélyi és a világ számos pontjáról ideér-
kező magyarságnak: a nemzeti összetartozás 
fontosságát hangsúlyozta.
Történelmi megbékélés. Voltak és vannak törté-
nelmi traumák, amelyek 1945 óta nem gyógyultak 
be. Ezért is örülök annak, hogy 2012-ben első 
vendégem a Szerb Köztársaság akkori elnöke, 
Tomislav Nikolić volt, akivel megállapodtunk; mind
a magyar titkosrendőrök és katonák által Újvidéken
(Novi Sadban) elkövetett mészárlások ártatlan 
szerb áldozatairól, mind a jugoszláv partizánok 
által a második világháború végén meggyilkolt 
ártatlan magyar áldozatokról történő méltó meg-
emlékezésről.  A megbékélés részeként a Szerb 
Országgyűlés hatályon kívül helyezte a magyarok 
kollektív bűnösségéről szóló korábbi határozatát, 

tíz évvel ezelőtti vállalásomhoz 
hű maradtam és azt
nagymértékben teljesítettem

én pedig a Szerb Parlamentben a magyar állam 
nevében bocsánatot kértem mindazért, ami Újvi-
déken (Novi Sad) történt 1942-ben.
Holocaust. Az emlékév során, kegyelettel 
emlékeztünk meg a holokauszt áldozatairól kü-
lönböző helyszíneken, így Auschwitzban, Maut-
hausenben, a Yad Vashem Emlékközpontban és 
a Budapesti Zsinagógában. Beszédeimben vilá-
gossá tettem, hogy zsidó honfitársaink elpusztí-
tása pótolhatatlan veszteség a magyar nemzet 
számára.

Áder János köztársasági elnök minden évben 
több száz szórványmagyart fogadott rezidenciá-
ján, akik néhány napra (hagyományosan május 
elején) tértek haza Magyarországra, hogy beszá-
moljanak határon túli magyarságuk érdekében 
végzett munkájukról. A Magyarország Barátai Ala-
pítvány szervezi ezeket a világtalálkozókat, ahol a 
Köztársasági Elnök üdvözli a világ minden tájáról 
érkező magyarokat. A legutóbbi alkalommal Áder 
János méltatta a szervezet munkáját, mondván: 
„Az Alapítvány összegyűjti mindazokat, akik hisz-
nek a személyes elkötelezettség, a közvetlen 
tapasztalat és az elismert teljesítmény meghatá-
rozó erejében.” Az Elnök köszönetét fejezte ki az 
Alapítvány tagjainak elkötelezettségükért és egy 
olyan tisztességes országkép előmozdításáért, 
amely Magyarország valódi vívmányait terjeszti 
az egész világon. 

Jó néhány politikust nagy felelősség terhel azért, 
hogy nemcsak a Parlamentben, hanem a Parla-
menten kívül is romlott a közbeszéd minősége. 
Valahányszor indokoltnak éreztem, figyelmeztet-
tem is a szereplőket. Sajnos nem volt túl nagy ha-
tása. Április 3-án azonban a választók elmondták 
véleményüket erről a stílusról.

Nincs befolyásom arra, hogy mi jelenik meg a 
médiában. Még arra sem, hogy a saját vélemé-
nyem hogyan jelenjen meg. Az újságíróknak nagy 
szabadságuk van abban, hogyan és mit írjanak. 
sokan visszaélnek vagy félreértelmezik ezt 
a szabadságot, mert úgy gondolják, hogy a 
politikusok, politikai szervek és közintézmé-
nyek munkájának értékelése sértések, meg-
alapozatlan vádak és álhírek keltését jelenti, 
ahelyett, hogy megfelelő információkkal lát-
nák el a választókat, bővítenék ismereteiket, 
lehetővé tennék az összefüggések feltárását, 
megismerését. (…) 

Az Ön és utódjának Novák Katalinnak a pályájá-
ban közös, hogy mindketten a politika lövészárka-
inak világából kerültek az elnöki székbe. Milyen 
tanácsot adna vagy adott volna neki, amit 10 év-
vel ezelőtt Ön is szívesen fogadott volna?

 politika ugyan olyan mesterség, mint bár-
 melyik más. De erre a „szakmára” sehol nem 
képeznek senkit. Ennek a mesterségnek az alap-
jait mindenki a saját kárán sajátítja el. A tudást és 
a tapasztalatot át lehet adni, de minden élethelyzet 
és minden politikai karrier más. A köztársasági el-
nökség egyedülálló szakma. Az elnöknek vannak 
munkatársai, de nincs körülötte politikai csapat.

Megosztottam tapasztalataimat Novák Katalinnal, 
(Magyarország jelenlegi köztársasági elnökével)
elmondtam, mire kell figyelni, milyen buktatók le-
hetnek az úton.

Mik a hosszú távú tervei?

A Regőczi István Alapítványnak minden évben
forrásokat kell gyűjteni. A Kék Bolygó Alapítvány-
nyal pedig elindítottunk néhány nagy projektet, 
amelyet sem elhagyni, sem elhanyagolni nem 
akarok. Mindkét helyen jó, elkötelezett csapat 
dolgozik, a feltételek adottak, hogy a munkánkat 
tovább folytathassuk. ■

Tisztelettel kívánunk további sok sikert Áder János 
úrnak és nejének Herczegh Anita asszonynak! 

A szerző Nagy-Vargha Zsófia, a cikk írásakor az Ungarn Heute főszerkesztője volt, aki az új Orbán-
kormánytól kapott megtisztelő felkérést elfogadva, a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisz-
térium helyettes államtitkára lett. Szívből gratulálunk és kívánunk sok sikert további munkájához!

https://ungarnheute.hu/news/exklusives-interview-mit-dem-scheidenden-staatspraesidenten-ich-
habe-mich-an-meine-verpflichtung-von-vor-10-jahren-gehalten-und-habe-sie-weitgehend-er-
fuellt-35084/
https://hungarytoday.hu/janos-ader-former-hungarian-president/

■ Áder János és Nagy-Vargha Zsófia az interjú során    
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győzelmi jelentés Brüsszelből 

-  rüsszelben 2022. május 30-31.-én tar-
 tották az európai tanács rendkívüli ülé-
sét, amelyen az állam- és kormányfők egye-
bek mellett, a sajnálatos módon közel fél éve 
húzódó ukrajnai háborúról, a vele járó súlyos 
gazdasági válságról, illetve az energiaellátás 
biztonságáról tárgyaltak. Az uniós csúcson 
döntés született az oroszországgal szem-
ben tervezett hatodik szankciós csomagról, 
amelynek fő kérdése volt: megtiltják-e az 
orosz nyers-, és finomított kőolaj importját 
(az orosz bankokat és oligarchákat érintő to-
vábbi büntetőintézkedések mellett).

Az Oroszország elleni első szankciókat még Orbán
Viktor is támogatta, azonban az olajembargóval 
kapcsolatos döntést, a hatodik uniós szankciós 
csomagot, Magyarország a kezdetektől fogva el-
lenezte. Orbán Viktor miniszterelnök rámutatott: 
az elképzelés a magyar kőolajfüggőség miatt 
„gazdasági atombombának” minősülne. Később 
Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősítette, 
15 milliárd eurós kompenzációt kérne Magyar-
ország a terv támogatásáért cserébe, ennyiből 
lehetne ugyanis a magyar energiarendszert levá-
lasztani az orosz szénhidrogénekről.
Az uniós jogszabályok szerint szankciós kérdé-
sekben egyhangú döntés szükséges. Orbán Vik-
tor pedig világosan látta és mérlegelte, hogy a 
szankciók Magyarországnak többet ártanának, 
mint Oroszországnak. A tárgyalásokat úgy alakí-
totta, hogy képes legyen Magyarország energia-
ellátását megőrizni. A Miniszterelnöknek olyan 
megállapodást sikerült elérnie, amely kimondja; 
azok az országok, amelyek az olajat vezetéken 

keresztül kapják, továbbra is – meg nem határo-
zott időpontig –, a régi feltételekkel folytathatják 
gazdálkodásukat. Több tagállam bízott Orbán 
Viktor sikerében, akik számára szintén létfontos-
ságú, hogy ne legyen teljes olajimport-tilalom.
 
„Megvédtük a rezsicsökkentést” fogalmazott 
a Miniszterelnök, sikerült visszaverni az Európai 
Bizottság javaslatát. Majd hozzátette: „Van elég 
bajunk e nélkül is, egekben vannak az energia-
árak, magas az infláció és a szankciók miatt 
egész Európa egy világgazdasági válság szélén 
táncol. Ilyen körülmények között kibírhatatlan 
lett volna számunkra, ha drágább olajjal kell mű-
ködtetnünk a magyar gazdaságot.” A családok 
ma este nyugodtan aludhatnak, a leghajme-
resztőbb ötletet sikerült kivédeni – mondta

a Miniszterelnök Brüsszelben, a csúcstalálkozó 
első napjának éjjelén adott interjúban. Bőven 
akadtak, akik köszönetük kifejezése mellett fel 
is köszöntötték Orbán Viktort, ugyanis az ötöd-
ször újraválasztott Miniszterelnök, az Európai 
Unió vezetői közül a legrégebb óta hivatalban 
lévő politikus és kulcsszereplő, május 31-én ün-
nepelte 59. születésnapját.
 
 józan ész győzelmét jelenti az orosz olaj-
 embargó ügyében hozott európai uniós 
döntés – mondta Kovács Zoltán, Magyarország 
nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért 
felelős államtitkára a BBC-nek adott interjújában 
szintén május 31-én este. Kiemelte: Magyarország
nem akadályozza az Oroszország elleni további 
szankciókat, de azoknak azon a felismerésen 
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kell alapulniuk, hogy az Unió szárazföldi or-
szágai –, Magyarországon kívül Szlovákia és 
Csehország is –, rendkívüli mértékben függenek 
az orosz szállításoktól és nincsenek abban a 
helyzetben, hogy azonnali hatályú szankciókat 
léptessenek érvénybe.

Magyarország különböző irányokból jelentős 
nyomást, sőt zsarolást is érzékelt, utalások 
hangzottak el például ukrán részről arra, hogy 
„valami történhet a csővezetékekkel”. 
zsarolással sem lehet azonban Magyarorszá-
got rászorítani nemzeti érdekei diktálta állás-
pontjának módosítására, ugyanúgy, ahogy a 
nyugat-európai politikusok sem kötnének komp-
romisszumot saját nemzeti érdekeik rovására – 
mondta Kovács Zoltán.

a gazdasági és belpolitikai sikeren túl, a nagy-
világban is sokan dicsérték Orbán Viktort.
a the guardian brit liberális lap a Minisz-
terelnökünkkel készült interjút feltöltötte a 
YouTube-ra, ahol a kommentelők méltatták 
őt: „Végre egy vezető, aki az országának ér-
dekeit az USA külpolitikai céljai elé helyezi.” 
„Milyen ügyes politikus! Kár, hogy nem ő az 
USA elnöke! Mindannyiunk hasznára válna!”
„Ez az interjú nem kapott elég figyelmet a 
mainstream médiában! Nem akarták, hogy az 
emberek hallják! Hihetetlen!!”

Megszaporodtak az ellenzéki kritikák is, itthon 
és külföldön egyaránt. Franz Josef Wagner, a 
Bild kolumnistája egyenesen árulónak minősítette 
Orbánt, az olajembargós magyar álláspont meg-
védése miatt. A német lap az írást megosztotta 
FB-oldalán, amelyre számos komment érkezett, 
de a szerző álláspontjával kevesen értettek egyet.
„A saját népünkre gondolni most már árulás? 
Érdekes tézis. Szeretnék egy ilyen államférfit!” 
„Mielőtt ilyen rágalmazásokat ír az újságíró, Bu-
dapest helyett Berlint kellene nézni… Orbán azt 
teszi, amire az emberek megválasztották.”„Az 
egyetlen, akinek úgy tűnik, maradt józan esze.” 
„Orbán sok területen gondol a népére. Magyar-
országon nagyon biztonságosan lehet élni. Ez itt 
már régen elmúlt!” – írták a hozzászólók.

 igyelmet érdemel, hogy az Egyesült Államok
 pénzügyminisztere, Janet Louise Yellen köz-
gazdász, volt amerikai jegybankelnök, már he-
tekkel korábban figyelmeztette Brüsszelt, hogy
a gazdasági racionalitás értelmében az EU 
azonnali tilalma egyértelműen megemelné a 
globális olajárakat, káros hatással Európára és 
a világ más részeire is.

A Századvég Alapítvány által készített közvéle-
mény-kutatás1 adataiból kiderül: a magyarok há-
romnegyede ellenzi, hogy Brüsszel nyomására 
hazánk elzárja a Magyarországra érkező orosz 
kőolajat és földgázt. 

orbán Viktor már több csatát is megvívott 
és megnyert Brüsszelben, gondoljunk csak 
a migrációs vitában elért sikerére, amikor a 
kötelező kvótát hiúsította meg. Orbán Viktor 
újabb brüsszeli győzelme rámutat; a Magyar 
Kormányt folytonos bírálattal illető hazai és 
külföldi kritikusok ismét tévedtek. A valósá-
got szándékosan elferdítő, egyoldalúan el-
fogult és rosszindulatú rágalmakra a tények 
rendre rácáfolnak. Már nemcsak itthon van 
óriási támogatottsága orbán Viktor politiká-
jának, hanem több európai országban is pél-
daértékűnek számít. A világpolitika szerep-
lői közül is sokan elismerik Magyarország 
Miniszterelnökének sikereit, és belátják; a 
kommentelők hangja, a nép hangja. A nép 
pedig  a jelenlegi szomorú háborús helyzet-
ben is azt a politikust méltányolja és becsüli, 
aki őket védi és képviseli. ■ 

F

■ kovács zoltán államtitkár
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1 https://szazadveg.hu/hu/2022/05/13/tarsadalmi-elutasitottsag-ovezi-brusszel-olajembargos-javaslatat~n2774

kapcsolódó linkek:

https://miniszterelnok.hu/megvedtuk-a-rezsicsokkentest/
https://www.youtube.com/watch?v=gPJPGABkI1k&ab_channel=GuardianNews
https://hungarytoday.hu/press-opinions-eu-oil-embargo-pm-orban/
https://hungarytoday.hu/pm-orban-interview-radio-budget-war-inflation-economic-crisis-embargo/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
sanctions-against-russia-explained/
https://ungarnheute.hu/news/orban-ungarns-haltung-zur-sanktionierung-des-russisch-orthodoxen-leit-
er-ist-bekannt-75800/
https://ungarnheute.hu/news/orban-gasembargo-wuerde-die-gesamte-europaeische-wirtschaft-zerstoer-
en-12757/

 rüsszelben 2022. május 30–31-én tar-
 tották az Európai Tanács rendkívüli ülé-
sét, amelyen az állam- és kormányfők egye-
bek mellett, a sajnálatos módon közel fél éve 
húzódó ukrajnai háborúról, a velejáró súlyos 
gazdasági válságról, illetve az energiaellátás 
biztonságáról tárgyaltak. Az uniós csúcson 
döntés született az Oroszországgal szem-
ben tervezett hatodik szankciós csomagról, 
amelynek fő kérdése volt: megtiltják-e az
orosz nyers-, és finomított kőolaj importját
(az orosz bankokat és oligarchákat érintő to-
vábbi büntetőintézkedések mellett).
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„Örömömre szolgál továbbá, hogy alkalmam nyílik 
ezúttal kifejezést adni mély hálámnak azon orvos 
urak iránt, akiknek beható kísérletei, megfigyelé-
sei és irodalmi tanulmányai lehetővé tették, amit 
sokan képtelenségnek hittek, azt t.i. hogy magyar 
gyógyszerkészítményekkel sikerült legyőzni a kül-
földi behozatal versenyét.” – írta Richter Gedeon 
első kiadványának előszavában (Franklin Társu-
lat 1905). Kitűnő minősítéssel diplomázott, és az 
elsők között ismerte fel a 20. század elején, hogy
a jövő a nagyüzemi gyógyszergyártásé. 1901-ben 
megvásárolta az Üllői úti Sashoz címzett patikát,

amelynek laboratóriumában megalapozta a ma-
gyar gyógyszeripart. Richternek az I. világhábo-
rú kitörésekor 24 gyógyszerszabadalma volt, a 
II. világháború idején már öt földrészen értékesí-
tett, 10 leányvállalatot tudhatott magáénak és 34 
országban volt bizományi raktára. A siker titka 
–, ami ma is jellemzi a vállalatot –, a kiemelkedő 
szakmai tudás, az elkötelezettség az innováció 
és kutatás-fejlesztés iránt, a piac ismerete, és 
a gyár szakmai közösségének megbecsülése. 

Napjainkban a Richter Gedeon Nyrt. közép-eu-
rópai regionális multinacionális gyógyszercég, 
az egyik leginnovatívabb vállalat, magyarországi 
központtal. Specializált tevékenységei között a 
gyógyszergyártás, kutatás-fejlesztés, kereske-
delem és marketing szerepel. Operatív elnöke 
Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnök, aki 
1992–2017 között volt a vállalat vezérigazgatója. 

 tódja Orbán Gábor közgazdász. „A Richter
 az egyetlen olyan hazai –, a nemzetközi pi-
acokon is meghatározó gyógyszercég –, amely 
külföldi szakmai befektető nélkül, magyar irányí-
tással működik. Ennek megfelelően a vállalatve-
zetés a döntéseket a magyar nemzetgazdaság 
érdekeit szem előtt tartva hozza meg. A Richter 
Magyarországon folytatja kutatási tevékenységét, 
itt valósít meg beruházásokat, fizet adót, miköz-
ben több egészségügyi, tudományos és oktatási 
kezdeményezést is támogat, illetve szervez. A 
Magyarország Barátai Alapítvány munkáját is 
egy évtizede támogatja, elkötelezetten a magya-
rok társadalmi, kulturális, tudományos és gazda-
sági sikereinek megismertetése érdekében, hisz 
a vállalat számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy

a világ szemében Magyarország és a magyarok 
az eredményeikhez méltó elismerésben része-
süljenek.” – írta Orbán Gábor vezérigazgatója 
egy, az Alapítványnak címzett levelében. 

 Richter új irodaépületének alapkőletételi 
 ünnepségére március 22.-én került sor a fő-
város X. kerületében, a Gyömrői úton. A központi 
irodaépület 17 400 négyzetméter alapterületű,
6 emeletes komplexum lesz, amely a tervek sze-
rint 2023 decemberére készül el. A beruházás 
tervezett összköltsége 15 milliárd forint.

„A telephely újabb bővítése bizonyítja, hogy a 
gyógyszergyár 150 éve született alapítójának ér-
tékrendje értékálló. Ennek köszönhetően tudott a 
cég 120 éve sikeres lenni, és folyamatosan meg-
újulni. A jelenlegi budapesti beruházással olyan 
modern és fenntartható infrastruktúra kialakítása 
a feladat, mely egyszerre szolgálja a Richter hosz-
szútávú stratégiai céljait, valamint a 21. századi 
munkakörnyezet elvárásait. Az épület tervezése-
kor kiemelt szempont volt az energiahatékonyság 
fokozása, a megújuló energia használata, mely 
fontos része a vállalat fenntarthatósági törekvé-
seinek.” – mondta Orbán Gábor vezérigazgató a 
megnyitón. Újrahasznosított anyagok beépítése, 
valamint az épület energiaellátásának környe-
zetbarát –, a talaj hőjét hasznosító hűtő-fűtő 
berendezései biztosítják majd a környezeti 
szempontok érvényesülését –, a legszigorúbb 
nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, úgy-
nevezett LEED gold minősítés előírásai szerint 
tervezve. Az új komplexum a központi kutató és 
irodaépület (KKI) melletti fejlesztési területen fog 
megvalósulni, azzal összeköttetést biztosítva,

maximalizálva a számos szervezeti egység kö-
zötti szinergiát.
a gyógyszeripar a magyar gazdaság straté-
giai ágazata, teljesítményének további foko-
zása kormányzati célkitűzés – mondta Varga 
Mihály pénzügyminiszter az alapkőletételénél. 
Hangsúlyozta, az elmúlt évtized beruházása-
inak köszönhetően a magyar áruexportban a 
gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek ará-
nya 5 százalék fölé emelkedett. A kormányzat 
egészségipari támogatási programja eddig 87 
milliárd forinttal segítette az ágazatot, 83 be-
ruházás valósult meg. A kapacitásbővítések 
6000 munkahely megőrzéséhez járultak hozzá.
„A gyógyszeripar gazdaságunk egyik húzóágaza-
ta, versenyképességünk emelésének egyik kulcs-
szereplője” – mondta a Pénzügyminiszter, majd 
hozzátette: „az ágazat az elmúlt években válság-
állónak bizonyult, teljesítménye 2019-ben és 2020-
ban is jelentősen emelkedett. 2020-ban a szektor 
bruttó hozzáadott értéke 565 milliárd forintot tett ki, 
ez másfélszerese a 2010. évinek.”

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósá-
gának elnöke zárta le az időkapszulát az alapkő-
letételi ünnepségen. „Ez az új központi irodaépület 
újabb mérföldkő abban a törekvésünkben, hogy 
versenyképes és inspiráló környezetet biztosítsunk 
a magasan képzett munkaerő számára, amivel ha-
zánkban tudjuk tartani a tehetséges pályakezdőket 
és a tapasztalt szakembereket.”– mondta az Elnök. 

A Richter Gedeon Nyrt. 2021-ben 141,180 milliárd 
forint adózott nyereséget ért el, ami 33,1 száza-
lékkal volt nagyobb az előző évinél. A társaság 
éves árbevétele 630,595 milliárd forint volt, ami 
11,3 százalékkal haladta meg az előző évet a 
nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) 
alapján készült, konszolidált jelentés szerint.
„Büszkék vagyunk arra, hogy 2021-ben ismét re-
kord pénzügyi teljesítményt értünk el" – mondta 
Orbán Gábor vezérigazgató. Majd hozzátette,
a megrendelések kiszámíthatatlanul alakultak az 
év során, és a szállítási lánc akadozásai is nö-
vekvő mértékben éreztették hatásukat, mivel a 
járvány korábbi várakozásokkal ellentétben hosz-
szabb ideig maradt része az életnek.”

A költségoldali szükséges változtatásokat vég-
rehajtották, míg a jövő portfóliójának kiépítésé-
hez elengedhetetlen kutatás-fejlesztési (K+F) 
tevékenységeket tovább folytatják. Rekordszá-
mú K+F és törzskönyvezési sikert könyvelhettek 
el tavaly, ami lehetővé teszi, hogy a következő 
időszakban a Richter fenntartsa a forgalom nö-
velésére irányuló törekvését. 
 agyarországon 2021-ben a teljes gyógy-
 szerpiac növekedése 7,3 százalékos volt, 
a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma 2,4 
százalékkal emelkedett a rendelkezésre álló ada-
tok alapján. A Richter a magyarországi piaci sze-
replők rangsorában 4,4 százalékos részesedés-
sel a negyedik helyen áll. A vényköteles patikai 
piacon pedig 7,3 százalékos piaci részesedésével 
a második legnagyobb forgalmazó. A gyógyszer-
gyártást tekintve az EU-ban –, a magyarországi 
piac nélkül –, a társaság árbevétele 423 millió 
eurót tett ki, ami 8,5 százalékos éves növekedés. 
A gyógyszeriparnak ma egymásra rakódó vál-
ságokkal kell küzdenie a világon, miközben te-
vékenysége társadalmi szempontból fontosabb, 
mint valaha. ■

 

u

kapcsolódó tartalmak:

https://www.gedeonrichter.com/hu-hu
https://hungarytoday.hu/richter-gedeon-nyrt-budapest-hungary-pharmacy-medicine-new-building/
https://ungarnheute.hu/news/grundstein-fuer-richters-neues-hauptverwaltungsgebaeude-gelegt-79989/

richter alapkőletétel 
120 éves múlthoz illeszkedő

modern és fenntartható infrastruktúra

■ Richter Gedeon (1872–1944) 
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■ Bogsch Erik elnök lezárja az időkapszulát,
mellette D. Kovács Róbert Antal (Fidesz-KDNP),

Kőbánya polgármestere, Varga Mihály pénzügyminiszter
és orbán gábor vezérigazgató 

■ Varga Mihály pénzügyminiszter  
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 Richter új irodaépületének alapkőletételi
 ünnepségére március 22.-én került sor a fő-
város X. kerületében, a Gyömrői úton. A központi
irodaépület 17 400 négyzetméter alapterületű,
6 emeletes komplexum lesz, amely a tervek sze-
rint 2023 decemberére készül el. A beruházás
tervezett összköltsége 15 milliárd forint.
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a Nemzeti Összetartozás Napja

„Mi, az Országgyűlés tagjai, azok, akik hiszünk 
abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik 
a történelem menetét más forrásokból igyekszünk 
megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egé-
széért, az Alaptörvényben rögzített felelősségünk 
jegyében, a magyarság egyik legnagyobb törté-
nelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot 
szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam 
fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én alá-
írt békediktátumra emlékezve, számot vetve e 
békediktátum által okozott politikai, gazdasági, 
jogi és lélektani problémák máig tartó megoldat-
lanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar 
nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, 
hogy a magyarság számára fontos kérdésekről 
másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve,
hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-
medencében együtt élő népek és nemzetek köl-
csönös megértésen és együttműködésen alapuló 
békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái 
által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a kö-
vetkező törvényt alkotjuk."

Így szól a 2010. évi XLV. törvény preambuluma, 
amelynek elfogadásával az Országgyűlés június 
4-ét nemzeti emléknappá, a nemzeti összetar-
tozás napjává nyilvánította. A nemzeti összetar-
tozás melletti tanúságtételként az Országgyűlés 
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti összetartozása 
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatározó 
eleme.” A törvény a békediktátum aláírásának 90. 
évfordulóján, 2010. június 4-én lépett hatályba. 

 övér László a Magyar Országgyűlés elnöke
 korábban kifejtette, a trianoni diktátum által 
a magyarságnak okozott tragédia „nemcsak nem-
zetközi szerződésekkel többször megpecsételt és 
lezárt történelmi múlt, hanem velünk együtt élő 
folyamatos jelen, ami nem kívánt esetben megis-
métlődő jövővé is válhat.” Úgy vélte, amíg a külho-
ni magyarságnak keserves létküzdelmet kell vív-
nia, hogy megőrizhesse anyanyelvét, kultúráját és 
szülőföldjének otthonosságát, a trianoni döntés 
nem a történelemkönyvek lezárt fejezete, hanem 
a teljes magyar nemzetet érintő, nyitott, jelenbeli 
létkérdés.
A Házelnök hangsúlyozta: a magyar jövő csak ak-
kor lehet biztonságos, ha minden jelen- és jövőbeli

magyar nemzedék szívébe és eszébe vési, hogy 
mindig csak az lehet az övé, amit meg tud védeni. 
A magyarság több mint egy évszázadnyi áldoza-
tos munkája életképessé tette a magyar államot, 
a nemzet határokon átívelő összetartozása pedig 
erősebbnek bizonyult azon erőknél, amelyek azt 
fel akarták számolni.

Az első világháborút lezáró békeszerződés 102. 
éves évfordulóján az Országgyűlés Elnöke feli-
dézte, hogy tavaly a Cselekvő Nemzet Éveként 
hirdették meg a 2022-es esztendőt, de akkor 
még nem sejtették, hogy ez egészen más értelmet
nyer a háború kitörésével. Amikor cselekvő nem-
zetről beszélünk, látnak is egy cselekvő nemzetet, 
amely a koronavírus-járvány miatti problémákat 
maga után hagyva egy emberként mozdul, hogy a 
kárpátaljai magyarokon és ukrán embereken pró-
báljon segíteni. Az Országgyűlés Elnöke megindí-
tónak nevezte azt az összefogást, ami a magyar 
közösségeket jellemzi.

Kövér László egy interjúban 2  úgy fogalmazott: 
„Amíg az anyaország gazdaságilag, politikailag –, 
ideértve a nemzetközi politikában kivívott tekinté-
lyét is – erős, addig erősek tudnak lenni a külhoni 
közösségei is. Ezért is fontos nekünk, hogy a kö-
vetkező négy esztendőben mindent megtegyünk 
annak érdekében, hogy Magyarország egy stabil, 
biztonságos és kiszámítható hely maradjon, hogy 
a segítséget is méltán remélhessék tőlünk úgy 
Kárpátalján, mint a Délvidéken, Felvidéken, Er-
délyben, vagy Burgenlandban.” 

Kiemelte, minden a családban dől el. Majd feli-
dézte, az emigrációban élők között az a mondás 
járta, hogy nem az a magyar, aki magyarul beszél, 
hanem, akinek a gyereke és unokája is magyarul 
beszél… Majd hozzátette, ez túl szigorúnak tűnik, 
hisz nem egyszerű második, harmadik generáció-
ban megtartani a nyelvet, a kultúrát, az identitást 
egy olyan világban, ahol a magyar diaszpórában 
él, nem tömbközösségekben.

 agyarországon pedig az a magyar, aki a
 saját nemzeti önazonosságát, saját kultu-
rális gyökérzetét, a nyelvet és a történelemhez, 
az ősökhöz fűződő tiszteletteljes viszonyulását át 
tudja adni a gyermekeinek és az unokáinak. 
„A magunk által alakítható jövő áll előttünk.”
– mondta Kövér László házelnök. ■

„És nem lehet feledni, nem, soha”  1  

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet..”

Juhász Gyula: Trianon  1

1    Juhász Gyula, Trianon című versét előadja Csurka László
 https://www.youtube.com/watch?v=Z0Fa_vaLwUk&ab_channel=S%C3%B3vid%C3%A9ki

A Magyarország Barátai Alapítvány azzal is hozzá kíván járulni az örök emlékezéshez, hogy minden 
kedves olvasóját a témában való elmélyedésre ösztönöz: Oplatka András (†) történésznek, a Magyar-
ország Barátai Alapítvány egyik alapítójának, valamint mások mellett Ablonczy Balázs történésznek 
a kapcsolódó könyveit, írásait ajánlva.
https://hungarytoday.hu/trianon-hungary-world-war-one/
https://hungarytoday.hu/trianon-treaty-historian-ablonczy-interview-hungary-ww1/
https://hungarytoday.hu/hungarians-history-trianon-review-oplatka/
https://ungarnheute.hu/news/was-wenn-ungarn-den-vertrag-von-trianon-nicht-unterschrieben-hae-
tte-43998/
https://ungarnheute.hu/news/ein-ungar-ist-derjenige-dem-trianon-wehtut-rezension-zum-buch-von-
andreas-oplatka-44938/

2 https://www.orszaggyuleselnoke.hu/esemenyek/-/cikk/63370304
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■ kövér lászló házelnök a Parlamentben   
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 ünkösd idején, az erdélyi csíksomlyói Mária-
 kegyhelyre több százezer hívő zarándokol.
Katolikusok, keresztények –, és más vallások kép-
viselői is, – útra kelnek a világ különböző pont-
jairól, hogy részt vegyenek az ünnepen, a Csík-
somlyói Búcsún. Magyarország több városából
külön zarándokvonat indul.
IV. Jenő pápa 1444. évi körlevelében arra kérte a 
csíki népet, hogy nyújtson segítséget a ference-
seknek a templomépítésben. Viszonzásul, a kor 
szokásának megfelelően, búcsút engedélyezett. 
Ez az első dokumentuma a Csíksomlyói Búcsúnak.

A búcsú hagyománya egy legendás csatával is 
összefügg. Csík, Gyergyó és Kászon katolikus 
lakosságát János Zsigmond erdélyi fejedelem 
1567-ben erőszakkal a Szentháromságot taga-
dó unitárius hitre akarta téríteni. A fejedelem 
pünkösd szombatján hatalmas sereggel érkezett 
Csíkba, azonban István gyergyóalfalvi plébános 
vezetésével a férfiak fegyvert fogtak. Az asszo-
nyok, gyerekek és idősek a Szűzanyához imád-
koztak, a férfinép pedig a Tolvajos-tetői csatá-
ban győzelmet aratott a fejedelem felett.
A történelmi esemény emlékére fogadalmat tet-
tek, hogy minden évben, pünkösd szombatján 
a nép elzarándokol Csíksomlyóra. Hagyomá-
nyosan az egyházközségek keresztaljai, az egy 
plébánia közösséghez tarto-
zók, a településük védő-
szentjét ábrázoló zászlók 
alatt, gyalogszerrel tették 
meg az utat Csíksomlyóra. 
A 19. században az út- és 
vasúthálózat kiépülésével 
egyre távolabbról érkeztek a 
hívők. Igazi zarándokhellyé 
Trianon után vált Csíksom-
lyó. Már nemcsak az Isten-
hitet és az ezért való kiállást 
jelképezte a búcsú, hanem 
a magyarság megmaradá-
sát, összetartását is a Kár-
pát-medencében.

A második világháború után, a kommunista 
hatalom betiltotta a búcsújárást, de ez nem je-
lentette a megszűnését. Újjáéledésére 1990-től 
került sor, ekkortól vált az összmagyarság legje-
lentősebb keresztény ünnepévé. 

 ungarikummá 2020. májusában nyilvánította
 a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsút és a Csík-
somlyói Kegyhelyet a Hungarikum Bizottság, 
elismerve annak egyedi, vallásos és közösség-
építő jellegét. A „hungarikum" gyűjtőfogalom, 
ami a magyarság csúcsteljesítményét jelöli, 
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó 
értéket jelez, ami a magyarságra jellemző tulaj-
donság, egyediség, különlegesség és minőség.

P

PAX ET BONUM! 
BÉKE ÉS JÓSÁG!

■ Csíksomlyói Mária-oltár a kegyszoborral 

A ferences rend obszerváns ága (sarutlan,
 Kisebb Testvérek Rendje - OFM)  az 1440-es
években épített gótikus templommal egy időben, 
kisebb kolostort is emelt Csíksomlyón, mind-
kettő jelentősen megváltozott az idők során.
A templomban található híres Szűzanya kegy-
szobor keletkezését a 16. század elejére teszik. 
A sugárkoszorúval övezett Mária földgömbön és 
holdsarlón áll, amelyen egy emberarc látható. 
Feje körül tizenkét csillagból álló glória, jobb ke-
zében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust 
tartja, mindkettőjük fejét korona díszíti. A 2,27 m 
magas, hársfából faragott, festett és aranyozott 
szobor, eredetileg egy szárnyasoltár központi 
alakja lehetett. Méretét tekintve a világ ismert 
kegyszobrai között a legnagyobb. Az egyház 
1798-ban nyilvánította csodatévőnek. Mária tisz-
telete azonban régebbre nyúlik vissza, a „napba 
öltözött asszony” a kereszténység felvétele óta a 
székely nép fő pártfogója és imáinak tárgya volt.

A kegytemplom értékes tárgyai közé tartozik a 
főoltár bal oldalán található labarum. A latin szó 
az ókori rómaiak bíborból készült, arany sze-
gélyű hadi zászlaját jelentette, ami a győzelem 
jelképe volt. A pünkösdi búcsú egyik fő szim-
bóluma a 30 kg súlyú, díszes kelmével bevont, 
méhkas alakú jelvény, amelyet hagyományosan 
a főpapi kordon előtt visznek a csíkszeredai Se-
gítő Mária Római Katolikus Gimnázium végzős 
diákja. Amikor a papság a jelvénnyel az élen fel-
ér a Kis-Somlyó-hegyen lévő Salvator-kápolna
elé, eléneklik az „Egészen szép vagy Mária”
népéneket, majd folytatódik tovább a körmenet. 
Csíksomlyó kegytemplomában és a szabadtéren,

a Kissomlyó-hegy és Nagysomlyó-hegy közöt-
ti nyeregben tartják a lélekemelő szentmisét a 
Szűzanya tiszteletére. Mivel a kegytemplom 
nem képes befogadni a több százezerre nőtt 
búcsúi tömeget, ezért 1993-ban a nyeregben 
Makovecz Imre tervei alapján megépítették a 
Hármashalom-oltárt. 
A járvány két éve utáni első körmenet 2022. pün-
kösdjén, mintegy 350 000 zarándok részvételé-
vel zajlott. Az egyházi méltóságok és a hívők ez-
úttal a békéért imádkoztak. Az ünnepi szentmise 
kezdetén Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, 
a Román örmény katolikus ordináriátus apostoli 
kormányzója, valamint az erdélyi ferencesek ne-
vében Urbán Erik tartományfőnök köszöntötte a 
jelenlévőket. 
Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka 
Exc. és Ft. dr. Udvardy György veszprémi érsek 
a magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök-
helyettese volt, aki elmondta: „Idei zarándoklá-
sunk vezérmondata, a Ferences Rend jelmondata 
is – Pax et bonum, Béke és jóság – vezeti közös 
találkozásunkat és imádságunkat. A béke a világ 
végső jövője: az új ég és az új föld. A Krisztus 
szerinti békét az Istenhez való megtérés adja.

Ezért Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk.
A béke Isten ajándéka, de a békét teremteni kell. 
Amikor Jézus boldogságmondásai között olvas-
suk: „Boldogok a békességben élők, békessége-
sek” (vö. Mt 5,9), úgy értjük, és helyesen: Boldo-
gok, akik teremtik a békét! Milyen nehéz ez! Látjuk 
személyes életünkben, látjuk társadalmi, világmé-
retekben. Látjuk a testvéreinket is érintő, szomszé-
dunkban zajló háborúval kapcsolatban is. Milyen 
sok, hány és hányféle erő lép fel a béke és a bé-
keteremtő ellen. Pax et bonum! Béke és jóság!
A szentmisén koncelebrált többek között Kovács 
Gergely érsek, Kerekes László segédpüspök, 
Tamás József nyugalmazott segédpüspök, va-
lamint a zarándokvonattal érkezett Varga Lajos 
váci segédpüspök.

Néhány a korábbi évek búcsúinak lélekemelő mottóiból:

„Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok
   a lelki egységet!” 2002
 „Szent Fiadat Boldogasszony kérd e népért!” 2006
„Magasztalja lelkem az Urat!” 2007
„Boldog vagy, mert hittél.” 2013
„Tarts meg minket őseink szent hitében!” 2017
„Legyen nekem a Te igéd szerint” 2018
„Íme, az Úr szolgálóleánya” 2019
„A Szentlélek száll le rád.” 2020
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■ Potápi Árpád János államtitkár
 a Pünkösdi Lovas Zarándoklaton  

■ Csíksomlyói Búcsú, a Labarumot és a kordont viszik a diákok  
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Megindító volt hallani, amikor több százezer to-
rokból csendült fel a magyar és székely himnusz 
a szentmise végén.
■ https://www.youtube.com/watch?v=mqaC-
NNmJQAQ&ab_channel=M%C3%A9di-
at%C3%A9r
2022. június 4-i pünkösd szombati élő közvetítés 
anyaga a Csíksomlyó búcsúról:
■ https://www.youtube.com/watch?v=oR-
3c5aUtpMg&t=5s

Az ünnepségek június elejétől folyamatosan zaj-
lottak. Az alábbiakban Potápi Árpád János-
nak, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkárának erdélyi kőrútjából 
elevenítünk fel részleteket.
Június 2. | Elindult az V. Pünkösdi Lovas Zarán-
doklat Székelyudvarhelytől, hogy több napos 
lovaglás után, a 211 lovas megérkezzen Csík-
somlyóra az imaszalagokkal. Aznap Tamási 
Áron kiállítás nyílt, a székely magyar író születé-
sének 125. évfordulója alkalmából meghirdetett 
emlékév részeként Csíksomlyón, a Magyarság 
Háza és a Magyar Művészeti Akadémia közös 
rendezésében.
Június 3. | Hajnalban 1100 zarándokkal elindult 
Budapestről a Csíksomlyó Expressz és a Szé-
kely Gyors. Az Össznemzeti Zarándokvonatot 
az emlékév okán a Tamási Áron-mozdony húzta. 
Június 4.| A Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából öt erdélyi településen szervezett prog-
ramokat a Magyarság Háza. Az egyik helyszín 
Madéfalva volt, ahol Potápi Árpád János meg-
nyitotta „Az első tíz év – Szemelvények a Magyar-
ság Háza életéből” című kiállítást.

Másnap felavatta a Magyar Kormány támogatásával 
visszavásárolt temesvári Magyar Házat. Beszédé-
ben az Államtitkár kiemelte: „a trianoni döntés után a 
temesváriak választhatták volna a Magyarországra 
telepedést, ehelyett úgy döntöttek, hogy újraszerve-
zik a város magyar életét. Ezért építették fel a Ma-
gyar Házat. A város magyarsága 1989-ben is bizo-
nyított, amikor Tőkés László mellé állva elindították 
a romániai kommunista rendszert megdöntő forra-
dalmat. A Magyar Kormány ezt az állhatatosságot 
kívánta elismerni a Magyar Ház visszavásárlásának 
támogatásával.”
Az erdélyi körút utolsó állomása Torockó volt, 
ahol az Államtitkár beszédet mondott a magyar 
közmédia által nyolcadik alkalommal szerve-
zett Duna-napon. Megnyílt az „Isten, áldd meg 
a magyart” – Magyarok a Kárpát-medencében 
című tárlat is, amely bemutatja történelmünk 
nagyjainak gondolatait archív anyagok felhasz-
nálásával. Egy remek kezdeményezés, a Csoóri 
Sándor Népművészeti Fesztivál kapcsolódott a 
programokhoz június 11-én.
Csíkszeredától Körmendig, a Kárpát-medence 
30 helyszínén, azonos időpontban, sok ezer 
népviseletbe öltözött néptáncos részvételével 
zajlott istentisztelet, majd templom előtti tánc. 

Szintén aznap Székelykocsárdon került sor a 
Fehér Megyei Magyar Napok egyik rendezvé-
nyére, amelyen Potápi Árpád János is részt vett. 
A román többségű, de magyar polgármesterrel 
rendelkező község vezetője, Csegezi Edit Zsu-
zsanna a magyar szórványoktatás megerősíté-
sét tartja fő célkitűzésének. Sikerült létrehozniuk 
egy olyan szórványiskolát, amely 7 településé-
ről, iskolabuszokkal szállít Székelykocsárdra 
naponta 25 gyermeket, többségében román fal-
vakból, ahol mára megszűnt a magyar oktatás. ■

 
 

Kapcsolódó tartalmak: 
Zarándokvonat összefoglaló: https://www.youtube.com/watch?v=OyorBf91Iwg
http://www.csiksomlyo.ro/
https://www.erdon.ro/romania/2022/06/potapi-a-vesztes-20-szazad-utan-nyerjuk-meg-a-21-szazadot-2
https://hungarytoday.hu/archbishop-gyorgy-udvardy-addresses-hundreds-of-thousands-of-pil-
grims-in-csiksomlyo/
https://ungarnheute.hu/news/erzbischof-spricht-zu-hunderttausenden-von-pilgern-in-csiksomlyo54112/

■ VIII. Duna-nap Torockón, a torockószentgyörgyi
 óvodások előadása  

■ Az Össznemzeti Zarándokvonat Tamási Áron-mozdonya 
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Erdélyi ízek

1 http://www.ofm.ro/naphimnusz-2007.12.26
2 https://mek.oszk.hu/08300/08343/08343.htm
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„Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.

És mindennemu gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.”

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz 1 
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É lt egyszer egy ferences szerzetes Csíksom-
 lyón, aki 1693 körül összerendezte kéziratait:
„ez az én könyvetském nem siet az Udvarokban
való nagy Konyhákhoz, a’ hol a’ Szakátsok tsak
magoktól is jó ízű Étkeket tudnak főzni, hanem
tsak leg inkább a’ Betsületes Egyházi Rendeknek,
a’ kik gyakorta Szakáts nélkül szükölködnek, akar
szolgálni.” 1698-ban Misztótfalusi Kis Miklós ko-
lozsvári protestáns nyomdász kiadta a kéziratot, 
így az utókor az ő nevén tartja számon az első 
magyar nyelvű szakácskönyvet:
„A Szakats Mefterségnek könyvetskéjét” 2. 
Számos, máig népszerű étel szerepel benne, 
egyszerűen, egészségesen. Hisz’ a szerzetesi 
konyha abból főzött, ami volt, vagy megtermett. 
A ferences rendet Assisi Szent Ferenc alapítot-
ta 1209-ben, durva csuhában, mezítláb járva, 
ezért a mértékletesség az étkezésben is meg-
nyilvánult. Megszabták a hús, a gabona és a 
zöldségek arányát. Az ég felé törekvő növényt, 
mely közelebb van Istenhez, egészségesebbnek 
tartották, mint a föld mélyére igyekvőt. Legjobb 
étek a gyümölcs volt, mivel a fa koronája szinte 
már a Jóisten lábáig ér. A földet túró disznót nem 
pártolták, de a vízben élő állatokat tisztának tar-
tották, így azokat böjt idején is fogyasztották.

A rangsor élén mi más állhatna, mint az égben 
szálló madarak. A gyógynövények, fűszernövé-
nyek ismerete és használata más szerzetesren-
dekre is jellemző volt. 
A könyvecske első kiadásából két csonka példány 
maradt fenn, az egyiket az Országos Széchenyi 
Könyvtár, a másikat a kolozsvári Akadémiai 
Könyvtár őrzi. A második kiadás 1698-ból szár-
mazik, ennek egyetlen példánya a Szegedi Tu-
dományegyetem könyvtárában található. 
A könyvecske 213 receptet tartalmaz, és két 
részből áll; a húsevő napokra való étkekből és 
a böjti eledelekből.

Fontos részt képeznek a „lév” (lé és mártás) 
leírások, amelyeket halhoz, húshoz is tálaltak, 
kenyérrel mártogattak.
A könyvet a liktáriumokról (befőttekről és lek-
várokról) szóló toldalék zárja, amelyet már a 
nyomdász tett hozzá. A régi szakácskönyvekre 
jellemzően, a felhasznált anyagok mennyiségét 
nem adták meg, és az elkészítés módját is csak 
hozzávetőlegesen. (Például, főzd egy miatyánk-
nyi ideig.) Idézzük a csíksomlyói ferences szer-
zetes első szép receptjét a gyűjteményből:

„Hús-évő Napokra való főtt Étkek
Káposzta Kolosvári módon

Végy szép sós-káposztát, azt szép véko-
nyan aprítsd meg, azonban egy fazékba
egy kövér tyúkot vagy pediglé egy fél lu-
dat, kövér szalonnával forrald-fel, abá-
rold meg, és a’ káposztával tedd-fel, bor-
sot beléje, az-az egy rendet elrakván
borsold-meg, más rendet hasonlóképen, és
jól főzd-meg: bort is tégy belé a’ mennyi 
elég, hogy jobb ízű légyen, és mikor feltála-
lod, borsold-meg.”

Étkezés utánra pedig légyen egy
székely asztali áldás:
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 felsége, II. Erzsébet királynő trónra lépésé-
 nek 70. évfordulóját ünnepelte a világ 2022.
 június 2–5 között. A történelmi esemény alkalmá-
ból Novák Katalin köztársasági elnök szívből jövő
videó üzenetben gratulált:

■ https://fb.watch/dtLZMPNAFU/

„Őszinte tisztelettel és szívből gratulálok Fel-
ségednek platinajubileumához, nemcsak mint
Magyarország köztársasági elnöke, hanem
nőként és három gyermek édesanyjaként is.
(…) Isten áldja a királynőt, a nőt, az édesanyát
és Isten áldja Magyarországot!”

Erzsébet (Elizabeth Alexandra Mary, Londonban
született 1926. április 21-én) édesapja, VI. György
király 1952. február 6-án halt meg, így Őfelsége 
hivatalosan attól a naptól fogva számít Nagy-Bri-
tannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, 
valamint a nemzetközösségi királyságok (Kanada,
Ausztrália, Új-Zéland, Antigua és Barbuda, Bahama-
szigetek, Belize, Grenada, Jamaica, Pápua Új-
Guinea, Niue, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent és a Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek
Tuvalu) királynőjének, aki a Nemzetközösség és 
az anglikán egyház feje, a hit védelmezője (Fidei
defensatrix). VI. György halálát követően a gyász-
időszak miatt 1953. június 2-án került sor a koro-
názásra. Viktória királynő 63 évig uralkodott, így 
II. Erzsébet már 7. éve a leghosszabb ideje trónon 
lévő brit uralkodó, ő a legrégebb óta regnáló női 
uralkodó a világon és ő az egyedüli, aki platinajubi-
leumot ünnepelhet.

Látványos felvonulásokal, egyedülálló esemény-
sorozattal ünnepeltek a britek, még a Stonehenge
ősi köveit is megvilágították Őfelsége arcképeivel.

35 ország bocsátott ki érmét a királynő arcképével.
Az Egyesült Királyságban az összes érme egyik
oldalán a királynő arcképe szerepel, ami 70 éves 
uralkodása alatt ötször cserélődött, utoljára 2015-
ben. A királynőnek az érméken mindig a jobb profil-
ja látható, mivel egy 300 éves hagyomány szerint
minden uralkodó az őt megelőzővel ellentétes
irányba néz. Mivel a királynő édesapja VI. György
balra nézett az érmén, így II. Erzsébet jobbra tekint.
Magyar vonatkozások | Egyes források szerint
az Oxfordi Egyetem egyik első hallgatója Nicolaus
de Hungaria magyar bencés volt, aki Oroszlán-
szívű Richárdtól kapott ösztöndíjat 1193-ben.
III. Béla házassága Anglia királynéjával, Francia 
Margittal is mérföldkő volt a két ország közötti kap-
csolatokban. A brit királyi család erdélyi magyar
gyökereiről szintén sokszor hallhattunk. 

II. Erzsébet ük-üknagymamája Rhédey Klaudia
Clodina Zsuzsanna grófnő volt, aki 1812. szeptember
21-én keresztelkedett az erdélyi erdőszentgyörgyi 
református templomban. Édesapja gróf Rhédey 
László (1775-1835) földbirtokos, diplomata volt;
édesanyja a nagyváradi Inczédy Ágnes báróné.
Klaudia 1830-ban egy bécsi bálon találkozott
Alexander von Württemberg herceggel. A házasság-
gal azonban még öt évet várniuk kellett, amíg a 
szigorú édesapa kikötésének megfelelően, a her-
ceg megtanult magyarul. Klaudia megkapta a „von
Hohenstein grófnő” címet.

Platinum Jubilee of Her Majesty
 The Queen
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Hat évig élhettek boldog házasságban, amikor az
ifjú feleség egy lovasbalesetben elhunyt. Fiuk,
Württembergi Ferenc, Teck hercege feleségül vette
Mária Adelaida cambridge-i hercegnőt, aki anyja
révén II. György brit király dédunokája volt. Első 
gyermekük Maria hercegnő (1867 – 1953) a későbbi
V. György brit uralkodó felesége lett. Az unoka
trónra lépésével von Württemberg herceg morga-
natikus házasságának jogi hátrányai, amelyek az
egyenrangúságot érinteték, ekkor megsemmisültek.
Maria hercegnő apai nagyanyja Rhédey Klaudia
emlékére 1905-ben emléktáblát állított.

II. Erzsébet királynő utoljára 1993. május 4-én 
járt Magyarországon férjével, Fülöp herceggel. 
Ekkor az Országos Széchenyi Könyvtárban ki-
állítást rendeztek a tiszteletükre, többek között 
az Aranybulla és a Magna Charta másolatának 
egymás melletti elhelyezésével bemutatva a két 
ország alkotmányfejlődésének hasonlóságát.
■ https://www.youtube.com/watch?v=LFAHD-
MXWA-0&ab_channel=TiborD%C3%A9nesi

 evésbé ismert magyar vonatkozás, a fiatal
 yorki Hercegnő 1933-as portréja, Philip de 
László, azaz László Fülöp alkotása, aki Erzsébet
szüleinek portréját pár évvel korábban már meg-
festette. Az akkor hét éves II. Erzsébetre László 
így emlékezett: a Hercegnő intelligens és karak-
teres, a félénkségnek semmi jele nem látszott 
rajta. Nagyon érdekelték őt szülei portréi, és 
nagyon humoros megjegyzéseket tett. László 
a képen az ártatlanság megszemélyesítőjeként
ábrázolja Erzsébetet, aranyozott fa széken,

halvány szatén ruhában, derekán fényes
masnival, kezében virágkosárral. Az egyetlen
utalás királyi státuszára a táj hátterében egy
lovas szobor sziluettje, amely III. Györgyöt áb-
rázolja. Az eredeti Cooper Horse, Sir Richard
Westmacott alkotása a windsor-i Great Parkban
látható, amelyről László először vázlatot készített. 

„A nagyvilág művésze vagyok….történelmet festek,
nemcsak egyéneket.” 
Több mint 4000 képet festett, négy amerikai
elnök, két pápa, három canterburyi érsek, az 
összes európai uralkodóház királya és király-
nője modellt ült neki. Az egyetlen élő közülük
II. Erzsébet királynő. God Save The Queen! ■

Philip de László of Lombos 
(1869–1937) a klasszikus, késő 
reneszánsz stílusú portréfesté-
szet utolsó európai mestere volt. 
Laub Fülöp néven született Buda-
pesten, szegény zsidó családban. 
Tanulmányait Székely Bertalan és 
Lotz Károly növendékeként kezd-
te. Tanult a müncheni Képzőmű-
vészeti Akadémián és a Julian 
Akadémián Párizsban. Vezeték-
nevét 1891-ben változtatta Lász-
lóra. 1894-ben kapta első állami 
és uralkodói megrendeléseit. 
1899-ben Ferenc József császár 
ült neki modellt, majd egy évvel 
később XIII. Leó pápa arcképé-
vel elnyerte a párizsi Nemzetközi 
Kiállítás nagy aranyérmét. 1900-
ban megfestette a német császári 
család tagjait, és ekkor vette fe-
leségül Lucy Madeleine Guinnesst, a nagy angol-ír sörfőző 
és banki dinasztia tagját. Hat gyermekük született, először 
Bécsben, majd 1907-ben Londonban telepedtek le. Ekkor 
kapott felkérést a brit királyi család tagjainak megfestésére.

László 1914-ben felvette az angol 
állampolgárságot, ennek ellené-
re az I. világháború alatt egy évre 
internálták. Magyarságára min-
dig büszke maradt, támogatta a 
magyar művészeket, több művét 
adományozta a magyar államnak.
Még életében kiállításai voltak 
Berlintől, Párizson át New York-ig.
Itthon 2019-ben emlékezett meg 
róla a Magyar Nemzeti Galéria 
egy tárlattal. Élete során 22 ki-
tüntetést és 17 érdemérmet ka-
pott, több akadémia tiszteletbeli
tagja volt, valamint a brit Ki-
rályi Művészeti Társaság elnöke.
1909-ben VII. Eduárd király Vik-
tória renddel tüntette ki, majd 
1912-ben Ferenc József nemesi 
rangra emelte lombosi előnév-
vel, ekkortól használta a Philip

Alexius de László of Lombos nevet. Megkapta a Francia
Köztársaság Becsületrendjét, valamint halála előtt néhány
nappal a Corvin-díszjelvényt. 1937. november 22-én hunyt 
el londoni otthonában.

K
Kapcsolódó tartalmak:

https://www.royal.uk/platinumjubilee
https://hungarytoday.hu/hungarian-president-katalin-novak-hungary-congratulates-queen-eliza-
beth-ii-platinum-jubilee/
https://ungarnheute.hu/news/staatspraesidentin-gratuliert-koenigin-elisabeth-ii-zu-ihrem-platinjubi-
laeum-67105/
https://www.delaszlocatalogueraisonne.com/
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Negyvenhét éve
tartó tanulmányút a mérleg egyértelműen pozitív, de egyes fázisai-

ban az életünknek ez nem mindig esett olyan 
nagyon jól.

Egy fiuk született. A kisgyermekes időszakra
hogyan emlékeznek vissza?

Veronika: Az szép, de nagyon nehéz időszak 
volt az életünkben. A férjemnek volt egy ko-
rábbi házassága és onnan egy kislány, ami 
önmagában sem könnyű felállás. És azt is látni
kell, hogy az emberrel minden, ami nagyon ig-
énybe veszi, nagyjából 30 és 50 éves kora között 
történik. Egyszerre van kisgyerek, egyszerre kell 
építeni – esetünkben a semmiből – egy életet, és 
ekkor van intellektuálisan is a teljesítőképessége 
csúcsán. Főleg a fiunk első tíz éve, az ő kisfiúkora 
volt nehéz: mind a ketten rengeteget dolgoztunk, 
de az mindig egyértelmű volt, hogy a családnak 
van prioritása. A fiunk szakkifejezéseket használt 
a vacsoraasztalnál – mert annyit hallotta a szüleit 
a tudományról beszélni –, ami viccesen hatott, de 
azért ezt nem írom a javunkra. Az a nagyon sok 
munka, amit mi beletettünk a szakmánkba, ugyan-
is nem tette a tudományt vonzóvá a gyerekünk 
számára. Ő, amikor eljött a pályaválasztás ideje, 
nem akart orvos lenni és nem akart tudós lenni.
A férjem nem örült ennek, én viszont úgy érez-
tem, hogy nagyon jól döntött: közgazdász lett,
egy sikeres, önálló világgal.

Mit gondolnak, mi volt az a fő erőforrás, ami-
ért Önöknek ebben a sűrű és sok szempont-
ból meghatározó időszakban is sikerült helyt-
állniuk és egymástól sem sodródtak el?

Szilveszter: Fogtuk egymás kezét – ez ilyen 
egyszerű. Sok problémát kellett megoldanunk, 
de mindig együtt tettük.

Veronika: Ugyanakkor tudtunk különválni, ami- 
kor muszáj volt. Például, amikor a fiunk két hóna-
pos volt, hat hétre kiment Amerikába dolgozni. 
De ekkor sem merült fel, hogy nemet mondjunk 
erre a lehetőségre.
Szilveszter: Ennek az az alapja, hogy én mindig 
azt akartam, hogy ő érvényesüljön, ő pedig azt, 
hogy én. 
Veronika: 46 év után ezt már egyszerű így látni, 
de amikor az ember 30 éves, ott van egy kis-
gyerekkel, millió gonddal, egy éppen felépült, 
de még félkész, üres lakásban, akkor ez azért 
nehezebb döntés. 
Szilveszter: És azért ez jövedelmet is jelentett. 
Egyébként a két kezemmel építettem az első laká-
sunkat, Veronika pedig imádkozott, hogy hétvégén

essen az eső, hogy ne kelljen minden hétvégét az 
építkezésen töltenem. Az akkori fiatal értelmisé-
gieknek általában nem volt arra pénze, hogy meg-
vegyen egy kész lakást. Mi egy nyolclakásos tár-
sasházba szálltunk be; minden hétvégén mind a
nyolc tulajdonos ott dolgozott egyetlen szakember,
egy kőműves vezényletével.
Veronika: Mi, lányok pedig mint Kőműves Kele-
mennék, vittük a férjeinknek az ebédet. Később 
aztán eljött az a helyzet, amikor én álltam döntés 
előtt: vagy megyek külföldre dolgozni, és van fej-
lődésem a tudományban, vagy nem megyek, és
akkor feladtam az esélyét is annak, hogy jó kutató
váljon belőlem. A férjem akkor olyan fázisában 
volt a pályájának, hogy nem jöhetett. És akkor 
az lett a kérdés, hogy elmegyek-e Angliába egy 

 indketten alkotó és továbbadó emberek.
 Amellett, hogy kutatóként olyat írtak le,
amit más addig még nem, egyikőjük sem ma-
radt meg a tudomány zárt terében. A széle-
sebb közönséghez is szerettek volna szólni. 
Vizi E. Szilveszter orvos, farmakológus a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnökeként közel 
20 éve elindította a Prima Primissima díjassá 
lett Mindentudás Egyetemét, 2016-ban meg-
kapta „Az év ismeretterjesztő tudósa” címet, 
egy kisbolygót is elneveztek róla.  A Magyar-
ország Barátai Alapítvány alapítója és elnöke. 
Felesége, a szintén orvos és biokémikus 
Ádám Veronika pedig egy önéletrajzi ihletésű 
családregényt írt, amely 2020-ban jelent meg 
„Távolból őrzöm” címmel. Mindig azt akarták, 
hogy a másik érvényesüljön, áldozathozatalra 
pedig bőven adódott alkalom – vallják.

„Ritka csillagzat szükséges ahhoz, hogy 
egy házasság elbírjon két olyan embert, aki 
nagyon sokat ad az életéből a tudománynak 
és az akadémiai életnek” – fogalmazott Ve-
ronika közel 10 éve. A tudománynak köszön-
hetik a megismerkedésüket is?

Veronika: Én frissen végeztem az orvosi egye-
temen, pár hónapja dolgoztam a Gyógyszer-
kutató Intézetben, amikor ott azt mondták, van 
valaki, aki nagyon jó a szakmában és meg kéne 
tőle tanulnom valamit. Vizi E. Szilveszternek hív-
ják, és egy magyarországi, belső tanulmányútra 
kellene mennem hozzá. Azóta sem jöttem ki 
ebből a tanulmányútból.

Szilveszter: Egy év után házasodtunk össze, 
ennek 46 éve. A közös értékrend és a szakma 
mai napig kovász, összetartó erő. 
Veronika: Mi egyébként csak ebben az első 
egy hónapban dolgoztunk együtt, aztán én 
visszakerültem az egyetemre, a szakmai utunk 
nagyon hamar szétvált. Nemcsak azért, mert 
a férjem farmakológus, én biokémikus vagyok, 
ebben valahol az is benne volt – bár ekkor 
még nem egészen tudatosan –, hogy önálló 
szakmai világot szerettem volna. Több olyan 
házaspár ismert a tudományban, ahol a nőnek 
nagyon sokat kellett küzdenie, hogy szuverén, 
egyenrangú kutatónak ismerjék el. Talán ezt 
szerettem volna elkerülni. De ismerjük egymás 
világát, rengeteget beszélgettünk otthon a tu-
dományról – szerintem talán kicsit többet is, 
mint kellett volna. Most már inkább a nagyobb 
ívű szakmai-közéleti dolgokról esik szó, mára 
kicsit „helyre raktuk” magunkat, mert az élet 
annál bonyolultabb, szebb, érdekesebb is, hogy 
csak a saját szakmánkkal töltsük az időnket a 
munkahelyen, útközben és még itthon is.

Milyen tudós szemmel tekinteni a világra?

Szilveszter: A felfedezés, az új megtalálása 
nagyon izgalmas dolog!
Veronika: Eleinte nem tudni, mekkora jelentősé-
ge van annak, hogy odakerül az ember elé vala- 
mi, ami nem volt addig ismert. De hogy meglát-
tam, felismertem valamit, az egy hihetetlen öröm. 
Szerintem ezt csak a tudomány tudja megadni.

Szilveszter: A tudós ember mindig az abszolú-
tot, az igazságot keresi. 
Veronika: Ha a mi szakmánkban valaki eltévesz-
ti az igazságot, véletlenül, mert bemegy egy zsák-
utcába, onnan ki kell jönni. Ha valaki esetleg di-
rekt manipulálná az eredményeket, az meg lelep-
leződik. Itt csak az igazság áll meg, és ettől ez 
egy nagyon szép, tiszta világ. 
Ezt az örömet, ami említettek, mennyire tud-
ják megosztani egymással?        
Veronika: Ez azért nem úgy van, hogy elmegy 
az ember dolgozni, felismert valamit, és otthon 
elmeséli. Hanem egy lassú, sokszor keserves 
folyamat során épül valami, ami egyszer csak 
összeáll. 
Szilveszter: Ami ennek a személyes részét il-
leti, az az, hogy az egyik házastárs olyan mó-
don váljon segítőtárssá a másik számára, hogy 
elismerje őt. Sok karrier azért szakad meg, mert 
nem kapja meg valaki a társától azt a néha csak 
apró, de fontos és időben jövő támogatást, amely-
től úgy érezheti, hogy amit csinál, az nemcsak a 
társának, de a családnak, sőt a társadalomnak 
is fontos. Én úgy érzem, hogy ebben sokat tud-
tam, akartam adni.
Veronika: Igen, nálunk sosem volt meg az a fél- 
tékenység, feszélyezettség, ami sok férfire jellem-
ző, amikor a párja is boldogul egy pályán. Sőt, 
a férjem részéről mintha egyenesen elvárás lett 
volna, hogy csináljak valami értékelhetőt a saját 
szakmámban. Ha visszatekintek a sok évtizedre, 
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évre, két évre a gyerekemmel, a férjemmel pedig 
találkozunk annyit, amennyit a helyzet megenged, 
vagy sem. A férjem volt az, aki azt mondta, hogy 
menni kell. Így a családi Ladával végigutaztam 
Európán, majd át a csatornán, megérkeztem 
Délnyugat-Angliába, ahonnan aztán másnap egy 
nyilvános telefonról felhívtam a férjemet bőgve, 
hogy hazamegyek. Ő pedig nyugtatott. Tehát min-
dennek ára van. Nem tudom, hogy melyikünknek 
volt nehezebb az angliai életünk, az akkor 8 éves 
gyerekemnek vagy nekem, de nagyon biztattuk 
egymást, mindig mondtam neki, hogy ez most 
egyikünknek sem könnyű, de egyszer neked ez 
majd nagyon jó lesz, és tényleg így lett.

Szilveszter, Ön még az Akadémia elnökeként 
elindította a Mindentudás Egyetemét, később 
Az év ismeretterjesztő tudósa címet is el-
nyerte. Miért olyan fontos Önnek a tudás 
átadása a szélesebb közönségnek?

Szilveszter: Kötelességemnek érzem a megszer-
zett tudás továbbadását, ez közérdek. A Minden-
tudás Egyeteme hatalmas siker lett. De volt egy 
tíz éven át tartó televíziós sorozatunk is a Duna 
TV-ben, a Törzsasztal, amely a mindennapi, 

Európa-szintű problémákat, és főleg a magyar
kisebbségsorsot járta körül. 

Veronika egy teljesen új világba merült,  ami-
kor megírta első szépirodalmi könyvét.

Veronika: Nagyon fontos volt az életemben az 
oktatás, hogy folyton kapcsolatban lehettem egy 
fiatal, tudásra vágyó generációval. Kicsit ezt éltem 
meg a könyvírással is: ez egy másfajta tudásnak, 
tapasztalatnak, életszemléletnek az átadása, 
amely hosszú ideig érlelődött bennem. A könyv 
regény, de megélt dolgokon alapszik. Egy olyan 
történet, amely mások életét meséli el: Magyar-
országról indult és Amerikába elszármazott, ott 
sikeres életet élő zsidó emberekét, egyikükkel 
barátság fűz össze. Azt szerettem volna megmu-
tatni, hogyan őrizték meg ezek az emberek a ma-
gyar identitásukat – vagy akár hogyan próbáltak 
meg leszámolni vele, jórészt sikertelenül. 
Szilveszter: Amikor olvastam a kéziratot, ahogy 
készült, azt láttam kibontakozni, hogyan találkozik 
egymással a zsidóság és a kereszténység – ha 
tetszik, az Ó- és az Újszövetség – két orvosnő 
barátságában. Nagyon büszke vagyok a fele-
ségemre mint írónőre is!

Hogyan telik most egy napjuk? Mit tartanak 
fontosnak életük ezen szakaszában?

Veronika: A férjemnek szinte ugyanúgy: reggel 
elmegy és délután hazajön, én a pandémia alatt 
rájöttem arra, milyen fantasztikus itthonról dol-
gozni. Ugyanúgy munkával telik az életünk, ez ná- 
lam most főként az akadémiai feladatokat jelenti. 
És hát a család nagyon fontos! Az a kislány, 
akiről szó volt, nagyrészt velünk nőtt fel, és már ő 
is nagymama. Három fantasztikus gyermeke lett, 
és egy nagyon szép élete. Van egy szűk családi 
mag, 12 fő, akikkel majdnem minden vasárnap 
összegyűlünk nálunk, a nagy asztal körül. 
Szilveszter: Nem kötelező, mégis mindenki jön, 
ez nekik is fontos. Ismerjük egymás problémáit, 
tudjuk, hogy kinek mi a gondja, a kedvenc süte-
ménye, amiből például karácsony előtt a fele-
ségem hatfélét készít.
Veronika: Amikor az ember a rétegeket felrajzolja 
magának, hogyan is épül fel az élete, a család ott 
van mindennek az alapjaként. Ez egy olyan sze-
retetalapú szövetség, amely egyben tart lelkileg. 
Nagyon hálásak vagyunk a férjemmel, hogy an-
nak idején megkaptuk az esélyt a találkozásra. ■

A cikk a Képmás Magazin 2022. májusi számá-
ban jelent meg, szerzője: Streit Nóra.
■ https://kepmas.hu/hu/negyvenhet-eve-
tarto-tanulmanyut-adam-veronika-es-vizi-e-
szilveszter-hazassagukrol-meselnek

A Képmás Magazin kiadója kedvezményes elő-
fizetői ajánlatot készített a Magyarország Barátai 
Alapítvány magazin-e olvasói számára:
■ https://digitalstand.hu/akciok/kepmas40
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 inden túlzás nélkül állítható, hogy az idei, a
 Szépművészeti Múzeum eddigi legerősebb 
éve lesz – mondta Baán László Főigazgató.
Európai viszonylatban is kiemelkedő programmal 
várja látogatóit a múzeum: áprilisban nyílt az élet-
mű kiállítás „Menny és pokol között – Hieronymus 
Bosch rejtélyes világa” címmel; júliustól-októberig
„Henry Matisse – Remekművek a párizsi Pompidou
Központból” című tárlat; majd 2023. februárig az 
első, El Greconak szentelt kiállítás lesz látogat-
ható, amelynek kurátora dr. Leticia Ruiz Gómez,
a spanyolországi Királyi Gyűjtemény igazgatója.

Bosch kiállítást szervezni 
őrültségnek tűnik – nyilat-
kozta Baán László – nagyon 
kevesen is vágnak bele.
A hazai, az elmúlt évtize-
dek három legjelentősebb
monografikus kiállításának
egyike, több év előkészítő
munka eredménye. A né-
metalföldi festő 1450 körül született és 1516-
ban hunyt el, halálának 500. évfordulóján Mad-
ridban és szülővárosában ’s-Hertogenboschban
rendeztek nagyszabású kiállítást. 
Bosch œuvre-je alig több mint 20 festményből és 
ugyanennyi rajzból áll. A világ nagy múzeumai 
valóban csak egy-egy eredetit őriznek, így nehe-
zen adják őket kölcsön. A kiállított több mint 90 
mű, másolatokat, követők és kortársak alkotásait 
is tartalmazza. Közel 50 világhírű intézményből,
pl. Párizs, London, Madrid, New York, Vatikán 
múzeumaiból érkeztek Budapestre az alkotások. 
A főművek között szerepel a Bolondok hajója, a 
Mértéktelenség allegóriája, Kőoperáció és Bosch 
egyik legismertebb művének, a Földi gyönyörök 
kertjének másolata.

Az eredeti még soha nem hagyta el a Pradot. Ám 
egy féltve őrzött másolat is világszenzáció. Már 
Bosch korában is rendkívül keresettek voltak, 
szinte az eredetivel egyenértékűnek számítottak. 
Sokszor a kópiák nem is festmények voltak, ha-
nem ahogy a tárlaton a Földi gyönyörök kertje lát-
ható, különleges, arany-, ezüst-, selyemszállal át-
szőtt falikárpit formájában készült, egy középkori 
brüsszeli szövőműhelyben. A kiállítás a Magyar 
Kormány kiemelt támogatásának köszönhetően 
valósult meg, a vernissage-on Áder János akkori 
köztársasági elnök mondott beszédet, a kiállítás 
kurátora Tóth Bernadett.

Egy géniusz látomásai  
Hieronymus
Bosch
– az évszázad kiállítása
a Szépművészeti Múzeumban

■  Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója
 a Királyok imádása című képnél  

■  Áder János akkori köztársasági elnök beszédet mond 
 a kiállítás megnyitóján 2022. április 8-án
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Remete Szent Antal, az ördög feletti győzelmei és csodái 
miatt a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. Az 
egyiptomi Koméban (ma Qeman-al-Arous) született 251-
ben és 105 éves korában hunyt el. Hírét önmegtagadó éle-
tének és bölcsességének köszönhette, bár írni nem tudott, 
de kopt nyelven megmaradt hét levél, amit ő diktált. Soká-
ig a Líbiai-sivatagban egy sziklasírban élt elvonulva. Ám 
a remetéhez özönleni kezdtek az emberek, akik gyógyul-
ni vágytak, vagy szerzetesi életet akartak élni a vezetése 
alatt. Elmúlt kilencven éves, amikor útra kelt, hogy talál-
kozzon a másik nagy remetével, Pállal, amit Szent Jeromos 
leírásából tudhatunk.

 triptichon témája Remete Szent Antal meg-
 megkísértése a különböző alakban megjele-
nő ördögök által. Középképen a Szent Antal tüze 
legenda bontakozik ki: a tömegesen őrült táncot 
járó, elmebaj tüneteit mutató, görcsös fájdalmak-
ban vergődő betegek, a Remete kolostorában 
csodával határos módon meggyógyultak. Ma 
már tudjuk, hogy a rejtélyes kórt – ergotizmus – 
a gabonán élősködő anyarozs alkaloida tartalma 
okozta, amely a lisztbe őrölve súlyos, látszólag 
járványszerű, valójában tömeges mérgezést 
váltott ki. Mivel a Remete kolostorában tiszta 
gabonából készült a kenyér, ezért történhettek a 
csodás gyógyulások. A fertőzött kenyér nem volt 
rossz ízű, a tünetek is lappangás után jelentkez-
tek, ezért csak évszázadokkal később ismerték 
fel a gabona és a megbetegedés közötti össze-
függést. Addig Isten büntetésének tartották, és 
hitték, hogy a gyógyulásra akkor van remény, ha 
a beteg elzarándokol Egyiptomba, Remete Szent 
Antal sírjához. Melius Herbariumában (1587) 
a bajt Szent Antal tüzének nevezte el. Mivel a 
Szent hathatós közbenjárónak bizonyult, ezért 
sok egyéb betegség esetén is (orbánc, skorbut, 
pestis, stb.) őt hívták segítségül. 

A magyar Békésy Miklós, a Nobel-díjas Békésy
György öccse, 1954-ben Kossuth-díjat kapott az
anyarozs termesztésében végzett kutatásaiért.
Az anyarozsból kivont lizergsavból pedig Albert 
Hofmann szintetizálta először az LSD hatóanya-
gát 1938-ban, ő írta le hatását is, mivel egy vé-
letlen mérgezés következtében az elmebajhoz 
hasonló állapotba került. „Hiábavalónak tűnt az 
akaratom minden igyekezete arra, hogy meg-
állítsam a külvilág széthullását és énem felol-
dódását. Egy démon hatolt belém és átvette a 
hatalmat a testem, az érzékeim és a lelkem fö-
lött. Az anyag, amivel kísérleteztem, legyőzött. 
Elkezdtem élvezni a csukott szemem mögött to-
vább tartó színek és formák hallatlan játékát...”
Akár egy Bosch festmény leírása… ■

B

■  Hieronymus Bosch: Szent János Patmosz szigetén
 

Kapcsolódó linkek:

Baán András főigazgató https://www.facebook.com/szepmuveszeti/videos/4847043975363397/
Tóth Bernadett kurátor https://www.youtube.com/watch?v=2PsTe-Mkiyw
A legjobb kezekben: https://www.youtube.com/watch?v=Xv3rucUzJxE
https://hungarytoday.hu/bosch-exhibition-museum-of-fine-arts-opens-budapest-hungary/
https://ungarnheute.hu/news/staatspraesident-eroeffnet-bosch-ausstellung-im-museum-der-schoe-
nen-kuenste-27939/

„A szörnyűség mestere... a tudattalan felfedezője.” 
– mondta Boschról C. G. Jung. A mester talányos, 
enigmatikus képi világa, földöntúli látomásai, oly-
kor rémisztőek, moralizálóak, vagy humorosak. 
Érdekes belegondolni, hogy kortársak voltak Le-
onardo da Vincivel (1452-1519), mégis külön vi-
lágot képviseltek, és nem valószínű, hogy tudtak 
egymásról. A kiállítás július 17-ig látogatható, de 
Bosch egyik legkiemelkedőbb alkotásának kópiá-
ja a Szent Antal megkísértése Egyiptomban című 
triptichon középképe, egy megállapodás kereté-
ben, még évekig Magyarországon maradhat!  

A legjobb kezekben
 osch nagyhatású műve Remete Szent Antal
 legendaköréhez kapcsolódik (aki nem azonos
a közel ezer évvel később élt Páduai Szent Antal-
lal). A mű már keletkezésekor is lenyűgöző volt,
így fordulhatott elő, hogy a ma ismert másolatok
száma 40. Még Michelangelo is megalkotta a maga 
verzióját. Az eredetit Bosch 1495-1515 között fest-
hette. A tárlaton látható nagyméretű (88 x 71 cm
olaj, fa) táblaképet egyik követője 1550-1600 körül
készíthette. Ez a lisszaboni triptichon középképe,
amit az egyik legkiválóbb replikának tartanak.
Az antwerpeni Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten tulajdona, egy lovag hagyatékaként került
a múzeumba 1841-ben. A Szépművészeti Múzeum
a kiállításon való bemutatás ellentételezéseként
vállalta teljeskörű restaurálását. A két múzeum kö-
zötti komoly szakmai egyeztetések és kiválasztási
folyamatok eredményeként, a megtisztelő feladatot
Czifra Mónika festő-restaurátor a Szépművészeti 
Múzeum művésze kapta, aki magazinunknak elme-
sélte, hogy a kép decemberben érkezett Magyar-
országra, ekkor került a műhelyébe.

Közel kétszáz éves lakkrétek fedte, elbarnult álla-
potban. Három fatáblából áll, amelyek az évszá-
zadok során összeszáradtak, elmozdultak, a festék 
az illesztéseknél lepergett. A restaurálási terveze-
tet az antwerpeni múzeummal közösen alakították 
ki. Hónapokat és sok türelmet igénylő feladat volt 
a tisztítás és konzerválás. Ennek során kerültek 
elő olyan finom részletek, amelyek korábban nem 
voltak érzékelhetők. A lakkréteg eltávolítása után 
készült infra- és makrofelvételek alapján kiderült, 
hogy az alkotó a kápolna homogén sötétjében 
megfestette Krisztus alakját és az oltárra helyezett 
feszületet. A festmény érdekessége, hogy van egy 
hozzáadott elem, ami egyéb másolaton nem sze-
repel, (a tojáshéjba bújó tobzoska), míg más részek 
elmaradtak. Bosch munkásságában a remeték és
szentek, példaképek voltak a hívek számára. Az
őket körülvevő démonok, ördögök, a művész képze-
letének gazdagságát, valamint a boszorkányságot
leíró középkori szöveghagyományokat is idézik.

„Remete Szent Antal kit mindig ronda szörnyek
 kísértettek meg pőre hajadonok helyett”

 (Faludy György)
■ Hieronymus Bosch: Remete Szent Antal
 Megkísértése  /másolat/
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 érlegelések és döntések sorozata, ahol
 mindig több lehetőség közül választhatunk 
–, ez a sakk és az élet egyaránt. Útjának külön-
leges állomásához érkezett az ifjú sakkzseni, 
olimpikon lett Gaál Zsóka, a MOL (Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt.) Alapítvány támogatottja. 15 
évesen olimpikonnak lenni kevés sportolónak, 
kevés sportágban sikerül. „Elmondhatatlanul 
boldog vagyok. Azt gondolom, minden sportoló 
életében az olimpia az egyik nagy álom. Még 
nagyobb erőbedobással fogok készülni, hogy 
megháláljam a bizalmat és méltón képviseljem 
Magyarországot” – mondta Gaál Zsóka.

A Magyarország Barátai Alapítvány kiemelt part-
nerének, a MOL-nak az Alapítványa 2006-ban jött 
létre. Célja, hogy felkarolja a fiatal tehetségeket, 
ezzel a társadalom építését is szolgálva. „Induljon 
életed nagy története” elnevezéssel a művészet,
tudomány és sport területén működtetnek tehet-
ségtámogató programokat, de van gyermekgyó-
gyító és „Helyi érték program”, amivel a helyi
közösségeknek kívánnak lendületet adni. Kiadják
a Mester-m Díjat, hisz’ nincs tanítvány mester
nélkül. Minden évben pályázat formájában hir-
detik meg támogatásaikat, amelyek értékelésé-
ben szakértő zsűri működik közre. A végső
döntést az Alapítvány kuratóriuma hozza meg,
amely mindig jeles tudósokból, elismert gaz-
dasági szakemberekből áll. 
Gaál Zsóka jelenleg a világ legfiatalabb női nem-
zetközi mestere, aki bekerült a 44. sakkolimpi-
ára készülő felnőtt magyar válogatottba. A sport-
eseménynek India ad otthont, Chennai városá-
ban kerül megrendezésre 2022. 07. 28 – 08. 10
között. A magyar utazókeret betűrendben: Gaál 
Zsóka, Gara Tícia, Hoang Thanh Trang, Lázárné
Vajda Szidónia és Terbe Julianna. Szövetségi
kapitány Papp Gábor. 
Gaál Zsóka erősségei között szabályismeretét
szokták kiemelni. A kezdetekre Gaál Sándor,
Zsóka édesapja, aki igazolt sakkozó, így emlékszik 
vissza: „bő egy évtizeddel ezelőtt a bolgár tenger-
parton ültünk a homokban és miközben magyaráz-
tam a sakklépéseket, Zsóka nem akarta elfogadni, 
hogy a bástya nem ’kanyarodhat’ –, erre tíz évvel 
később olimpikon lett.” Zsóka Ajkán született, pá-
lyáját sokan segítik családtagként, edzőként, ba- 
rátként, szponzorként és egy ország szurkol neki.

 ámogatói között tudhatja a kivételes szak-
 mai és emberi nagyságot, Polgár Judit 
nemzetközi sakknagymestert, a sakktörténet 
legjobb női sakkozóját, az egyetlen nőt, aki át-
lépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri 
határt. Polgár Judit értékes szakmai segítségén 
túl, saját alapítványán keresztül anyagi támoga-
tást is nyújt Zsókának.
A Magyarország Barátai Alapítvány abban az 
örömteli helyzetben van, hogy a Great HungarIcons
video-sorozatában, bemutathatta Polgár Judit 
kiemelkedő, nemzetközi teljesítményét.

■ https://www.youtube.com/watch?v=UGscvRr-
LfFg&t=5s&ab_channel=FriendsofHungary

Polgár Judit kilencéves korában nyerte első 
nemzetközi versenyét, tizenkét és tizennégy 
évesen korosztályos világbajnok lett a fiúk kö-
zött, illetve nővéreivel, Zsuzsával és Zsófiával 
női olimpiai bajnokságot nyert. Tizenöt évesen 
minden idők legfiatalabb nemzetközi nagymes-
tere (GM) lett – a férfiak között. Ezt a címet ad-
dig Bobby Fischer birtokolta. A cél az abszolút 
világbajnoki cím volt. Az abszolút kategóriában 
nyolcadik helyig jutott el, ami a nők számára so-
káig behozhatatlanná vált. A nyílt kategóriában 
nyolcszoros sakkolimpikon, 1989-2014 között 
megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, 
ami példa nélküli a sakktörténelemben. Hétszer 
kapott Sakk-Oscar–díjat, közte az évszázad női 
sakkozójának járó Oscart is. Az általa legyő-
zött világbajnokok: Kaszparov, Karpov, Anand, 
Szpasszkij, Topalov, Halifman, Kaszimdzsanov, 
Ponomarjov, Szmiszlov és Carlsen. 

FO
TÓ

 | 
G

AÁ
L 

ZS
Ó

KA
 F

B-
O

LD
AL

A 
| 

M

FO
TÓ

 | 
M

O
HA

I B
AL

ÁZ
S 

| M
TI

S P O R T

Nem véletlen hát, hogy Gaál Zsóka számára nagy 
megtiszteltetés, öröm és motiváció példaképével, 
Polgár Judittal találkozni, tőle tanácsokat kapni, 
vele együtt helyzeteket és jászmákat elemezni. 
Polgár Judit egy korábbi interjújában úgy fogal-
mazott, ami meg tudja lepni a sakkban, az nem 
az emberi kombináció, hanem a mesterséges 
intelligencia „sokkoló ötletei”. Az emberi gondo-
latok kiszámíthatók, de az MI olyan megoldásokat 
ajánl fel, amelyeket több tízmillió, önmaga ellen 
lejátszott játszma tapasztalataiból összegez. Az 
emberi agy ezt nem képes átlátni. Ma már min-
den komoly játékos gépén folyamatosan futnak 
–, ha nem is MI –, de különböző sakkprogramok, 
ami megváltoztatta a versenyzők felkészülési 
rendszerét, de magát a sportágat is. A mester-
séges intelligenciát fejlesztő, Google-hoz tartozó
DeepMind is épp a sakkot használta fel arra,
hogy modellezze, az élet más területein hogyan 
lehet használni ezt a fajta tudást. 
A sakkon keresztül nagyon sok minden megtanít-
ható a gyermeknek – vallja Polgár Judit.

A szabályok tisztelete, a vesztés elviselése, a logi-
kus gondolkodás, a tervezés és az, hogy dönteni 
kell, annak pedig következményei vannak. Egy 
klasszis életében nem a tehetség a legmeghatáro-
zóbb, hanem a hozzáadott munka, a versenyzésre 
alkalmas karakter, küzdőszellem, kitartás, csapat-
munka, a családi élet kezelése, hogy szakmailag 
fejlődni tudjon. A nagymesteri szintről a világklasszi-
sig nagy ugrás van: ott jönnek elő a nüansznyi kü-
lönbségek, ott derül ki, mennyire elszánt az ember, 
mennyire nem számít más, csak ez a cél. Az életben 
bármi mást csinálok, máig megvan bennem a maxi-
malizmus, a kitartás, a küzdőszellem és az alázat. 
2007-ben egy üzletemberrel nemzetközi sakkfesz-
tivált alapított, amely később a Világsakk-fesztivál
nevet kapta. A cél az volt, hogy Budapesten legyen
egy olyan rendezvény, amelyre szerte a világ-
ból eljönnek a sakk szerelmesei. A fesztivál
mára valódi nemzetközi sakkünnep. 
Éves találkozóikon a sportág népszerűsítésén 
túl, bemutatják a sakk szerepét a művészetben, 
kultúrában, oktatásban, sportban. Szeretnék, ha 
2025-re ötmillió ember csatlakozna a világból 
az eseményhez és osztozna a sakk örömében. 
Polgár Judit 2012-ben létrehozta a róla elnevezett 
sakk alapítványt, ami komplex módszerrel segíti 
a gyerekek képességfejlődését a közoktatásban.

 sakkal sok minden modellezhető, fejleszti 
 a memóriát, kreativitást, vizualitást, hogy
csak néhány képességet említsünk. Az általa
alkotott „Képességfejlesztő sakk, mint oktatási
eszköz” kerettanterv bekerült a Nemzeti Alap-
tantervbe, és önálló tantárgyként választható már
az általános iskola alsó tagozatában. Polgár Judit 
számos könyv szerzője és számtalan rangos kitün-
tetés birtokosa. A sakkról a következőket mondta:
„Hatféle figura van, ezek mozgását kell összehan-
golni, vagyis van egy csapat, amit irányítani kell.”
Ilyen egyszerű      ■

Kapcsolódó tartalmak: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Judit
https://www.facebook.com/gaalzsokasakkozo/posts/518590403147053
https://molalapitvany.hu/
https://molcsapat.hu/fiatal_tehetsegek/olimpikon-lett-a-mol-alapitvany-15-eves-sakkzsenije-
bol-2803?fbclid=IwAR2YwoM5zuTymdA0mOCk5r0fey3sqsewSGcRwq1kTG2pHqaSA9xc6I6owlU

Minden lépés útelágazás 
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■  Gaál Zsóka  
 

■  Polgár Judit és Gaál Zsóka  
 

■  Polgár Judit nemzetközi sakknagymester  
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druk wide medium 

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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