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valósításához, kitágítva a világot, ugyanakkor
közelebb hozva bennünket egymáshoz. Lényegesnek tartjuk a jó kapcsolatok ápolását partnerszervezeteinkkel, ami magas színvonalú,
széleskörű, win-win együttműködésekre ad lehetőséget. Fenntartható, működő, folyamatosan
bővülő értékközösséget építünk, éljünk bármely
pontján is a világnak.

„Öt földrész
kerek egymásba
kapcsolódása”

Éves konferenciáink az Alapítvány legjobban várt,
meghatározó programjai. A pandémia okozta kényszerű kihagyás után tavaly ismét nagy sikerrel
rendeztünk meg világtalálkozónkat, amelynek
megvalósítását idén is tervezzük. A személyes
programok mellett az online platformok szintén
remek lehetőségeket kínálnak céljaink meg-

Hálásak vagyunk, hogy számíthatunk világhírű
Alapítóink, Kurátoraink és Felügyelő Bizottságunk
elkötelezett segítségére, Tagságunk elhivatottságára és Partnereink támogatására. Magyarságunk számunkra nem csupán „genetikai adat”
hanem létünk jelentőségteljes meghatározója,
amit szívvel-lélekkel ápolunk, népszerűsítünk
és a jövő generációknak átadunk.
Köszönjük, hogy velünk tartanak! ■
Bényei Katalin
ügyvezető igazgató

Fotó | Szabó vir ág |

Tartalom

edves Olvasóink, őszinte öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Magyarország
Barátai Alapítvány új ügyvezető igazgatójaként
köszönthetem Önöket. Ismeretségünk régi, sokukkal személyes, hisz irodavezetőként 2017 óta
segíthetem az Alapítvány munkáját.
A Kuratórium megtisztelő bizalma alapján én
folytathatom a megkezdett utat, az Alapítvány
hírnevének, hitelességének, értékeinek, ismertségének megőrzését és további növelését hazánkban és a határainkon túl egyaránt. Terveink
között szerepel közösségünk bővítése, minél
tágabb, a magyarság és Magyarország jó hírének
öregbítése mellett elkötelezettek körében. Fontosnak tartjuk a párbeszédet mindazon véleményformálókkal, akiknek módjukban áll a tényekre
építve, gondolataikkal, munkásságukkal segíteni
a magyarság ügyét. A jövőben is fel szeretnénk
használni közösségünk egységének különleges
erejét a magyar sikerek, a magyar kultúra, tudomány, művészet terjesztésére a világban.
Alapvető küldetésünk külföldi tagságunk mozgatórugójának lenni, összefogni az öt földrészen
élő magyar közösségeket és számot adni sikereiről. A diaszpóra szó eredeti, ógörög jelentésének megfelelően szeretnénk „magokat elvetni”
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a magyar
kultúrát építsük, a diaszpórában élő magyarság
ifjú generációinak nemzeti öntudatát mélyítsük.

НАЦІОНАЛЬНА

A Magyar Tudományos Akadémia különös felelősséget érez az ukrajnai és ezen belül a kárpátaljai
magyar tudósok, akadémiai köztestületi tagok, egyetemi és főiskolai oktatók, kutatók, hallgatók és családtagjaik, valamint minden Ukrajnában élő magyar
iránt, ezért az MTA a saját lehetőségein belül –
nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül – minden
támogatást megkíván adni a hozzá fordulóknak.”

Kapcsolódó tartalmak:
https://mta.hu/mta_hirei/informaciok-az-ukrajnabol-menekulo-tudosokat-segito-akademiaiintezkedesekrol-112015
Az MTA Vezetőinek levele: https://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-vezetoinek-levele-az-mtaukrajnai-koztestuleti-tagjaihoz-111990
Aki segítséget szeretne nyújtani:
https://hungarytoday.hu/ukrainian-russian-conflict-humanitarian-aid-help-donate-donationcharity-support-ukraine-war/
https://ungarnheute.hu/news/wie-koennen-sie-fluechtlingen-bzw-menschen-aus-und-in-derukraine-helfen-72881/

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter urat
MD, PhD, MHAS, HonFBPhS
az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia 2005-ben
a rangos Vladimir Ivanovich Vernadsky aranyéremmel tüntette ki

A levelezés során, ismételt válaszában Prof. Dr. Anatoly Zagorodny úr kifejezte, hogy ebben az Ukrajna és az egész
ukrán nép számára nehéz időszakban mélyen megérintette őt Vizi E. professzor úr és tudós társainak
határozott támogatása, továbbá a tény, hogy elítélik az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszióját.
Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia nevében megköszönte a támogatást és a szolidaritást.
„Rendkívül fontos számunkra, hogy tudhatjuk, a háborút, amelyet Oroszország indított Ukrajna ellen,
a világ tudományos közössége a megfelelő módon minősíti. A civilizált világnak meg kell állítania az agresszort.
Az önök támogatása megerősíti győzelembe vetett hitünket. Győzni fogunk.
Hisszük és reméljük, hogy hamarosan béke lesz Ukrajnában.
Együtt erősebbek vagyunk.”
Prof. Dr. Anatoly Zagorodny
az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia elnöke
Akadémikus

Fotó | magyarország bar átai alapítvány |

Meggyőződésünk, hogy nincs elfogadható alternatívája,a harcok azonnali beszüntetésének. Ez az
egyetlen módja a humanitárius katasztrófa megelőzésének és Ukrajna oktatási, kulturális, tudományos és vallási intézményei fennmaradásának.

УКРАЇНИ

Vizi E. Szilveszter elnök úr saját és magyar tudós társai nevében, legmélyebb együttérzését és aggodalmát
fejezte ki a megbocsáthatatlan háború következtében Ukrajnában kialakult tragikus helyzet miatt.
Anatoly Zagorodny elnök úrral folytatott levelezése során az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózattal egyetemben felajánlotta saját és a magyar tudósok segítségét,
leírva annak konkrét formáit, valamint a támogatásban részt vállaló intézeteit.
Biztosította az Ukrán Akadémia Elnökét, hogy szoros figyelemmel kísérik az eseményeket
és feltárják a további lehetőségeket, hogy megfelelő segítséget nyújthassanak ukrajnai
tudós társaiknak, támogatva az ukrán tudományos tevékenység
fenntartását a rendkívüli körülmények között is.

Reményünket fejezzük ki, hogy Ukrajna tudósai,
művészei, köztük a magyar közösség képviselői
a háború után hazájukba visszatérve békében és
méltó körülmények között, saját nemzeti identitásukat megőrizve szolgálhatják az egyetemes
emberi tudományt és ápolják saját hagyományaikat.

Fotó és embléma forr ása | wikipédia |

Kép | Johann Ender: A Magyar Tudományos Akadémia allegóriája.
/ forrás: Wikipédia /

Az MTA egyetértését és támogatását fejezi ki
a hazai, illetve más nemzeti és nemzetközi szervezetek kezdeményezései iránt, amelyek a háború elöl menekülőket, köztük gyermekeket,
szétszakított családokat, valamint a tudomány
és a kultúra képviselőit segítik. Reménnyel és
tisztelettel tölt el bennünket az orosz tudósok
és tudományos újságírók bátor és határozott
fellépése is a háború befejezése mellett.

НАУК

Az alábbiakban Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter úrnak, a Magyarország Barátai Alapítvány Elnökének – aki 1996–2002 között a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, majd 2008-ig elnöke volt, több külföldi tudományos akadémiának, köztük az Európai Tudományos Akadémia
(Academia Europaea, London), a Belga Királyi Tudományos Akadémia (Académie Royal de Médecine de Belgique) tagja, valamint az Ukrán
Nemzeti Tudományos Akadémia külföldi tagja –, Prof. Dr. Anatoly Hlibovych Zagorodny úrral, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
elnökével 2022 márciusában folytatott levelezéséről olvashatnak.

2022. február 24-én
Oroszország megtámadta Ukrajnát.
Emberek ezrei halnak meg, kényszerülnek elhagyni otthonaikat, egy szörnyű pusztítással
járó háborúban.
Alapítványunk elnöke Vizi E. Szilveszter profeszszor úr 1996–2002 között alelnöke, majd 2008-ig
elnöke volt a Magyar Tudományos Akadémiának,
amelyhez, a Magyarország Barátai Alapítvány
Alapítóin, Kuratóriumán, Tagságán keresztül szintén számos formában kötődik. Álljanak itt a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett gondolatok és a vezetőség által írt levél linkje, a borzalmak elítéléséről, a segítségnyújtás lehetőségeiről.
„A Magyar Tudományos Akadémia elítéli a háborús agresszió minden formáját, és mély együttérzéssel követi az Ukrajnát ért orosz támadás
okozta igazolhatatlan szenvedést és pusztítást.
Az MTA a háborús helyzet következtében Ukrajnából Magyarországra menekülő akadémiai köztestületi tagoknak, tudósoknak, kárpátaljai tudományos felsőoktatási, kulturális és művészeti közintézmények és szerveztek munkatársainak megsegítésére programot indított.

АКАДЕМІЯ
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A magyarokról az igazat
és a magyaroknak is
az igazat mondják
A

Magyarország Barátai Alapítvány Alapítói,
tagjai és támogatói olyan emberek, akik
mögött komoly teljesítmény van, akik saját
vagy második hazájuk erkölcsi és anyagi elismerését élvezik, akikre odafigyelnek, akiknek
véleményére adnak az emberek, akik hiteles
hidat képeznek Magyarország és a világ között.
Célunk, hogy a világban élő sikeres magyarokat,
magyar származásúakat, illetve azokat, akik a magyar kultúra csodálói és a barátaink, összekössük,
megnyerjük, hogy segítsenek kijavítani hibáinkat,
hogy a Magyarországról alkotott, nemegyszer
hamis kép megváltozzon.
Mi hírt adunk magunkról és a világról, objektíven,
tényszerűen, bizonyítékokat nyújtva az angol, német és magyar nyelvű olvasóknak, hallgatóknak,
cáfolva a rólunk szóló, politikai indíttatású hamis
híreket, állításokat. Természetesen helyet adunk
a magyarokkal szemben kritikus véleményeknek
is, szintén objektíven, elfogultság nélkül. A külföldön élő magyarok sikereiről is rendszeresen
beszámolunk, így neveljük egészséges nemzeti
öntudatra a fiatalabb generációkat.

A minket támadó politikai elittől elvárnám, hogy
sokkal nagyobb tisztelettel viseltessen a magyar
nép iránt! Rengeteget adtunk hozzá a világ kultúrájához, a világörökséghez.
Gondoljunk csak bele, hány Nobel-díjasunk van!
Mi vagyunk a világ egyik nagy sportnemzete, ontottuk és ontjuk a zseniket a zenében és az irodalomban. Szenteket, ikonokat adtunk a világnak,
erkölcsi példaképeket. Én mindig hazajöttem Magyarországra, pedig hányszor mondták külföldön,
hogy maradjak, fantasztikus lehetőségeket kínáltak. Nekem azonban itthon a helyem. Ha mindenki
elment volna, mi lett volna ezzel az országgal, a
szovjet köztársaságok egyike lettünk volna? Gróf
Széchenyi István, Akadémiánk alapítója mondta:
tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn! Ha az ország büszkén tekint a
nagyságaira, akár itthon, akár külföldön élnek,
az nem nacionalizmus, az az emberiség kulturális és tudományos örökségének, az értékteremtésnek a tisztelete.

Mindezt a legmodernebb kommunikációs eszközöket felhasználva, a fiatalok által is közkedvelt
közösségi média lehetőségeit kiaknázva teszszük. Sikerességünk bizonyítéka, hogy hírportáljainkat (az angol nyelvű Hungary Today és
a német nyelvű Ungarn Heute, amelyek a hét
minden napján friss hírekkel, információkkal
szolgálják a nemzetközi közönséget) havonta
több, mint 400 ezer látogató keresi fel. Céljaink
megvalósításához járul hozzá online periodikánk
is, a Magyarország Barátai Alapítvány negyedévente megjelenő magazinja.
Magyarországnak sok barátja van. Az átlagemberek kedvelnek minket, legyen szó amerikaiakról, németekről, angolokról, franciákról. Szeretik az országunkat, a kultúránkat, tisztelik a
múltunkat. Kétségtelen azonban, hogy néhány
politikus és a sajtó egy része nem objektív,
amikor hazánkról van szó. Nyugaton egyes politikusok a politikai érdekeiket előtérbe helyezve,
talán csak hovatartozásukat bizonyítandó, nemegyszer saját meggyőződésük ellenére valótlan
dolgokat mondanak rólunk. Így a közvélemény
nem kap valós képet hazánkról.

O
Fotó | Kovács Attila | MTI
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lyan kort élünk, amikor az érték és az érdek
sajnos nem mindig esik egybe, az igazi emberi
kapcsolatokat is sokszor költség-haszon számítások helyettesítik. A gazdaságban sokszor megjelenik a teljesítmény és az érte járó haszon, jutalom (a profit) függetlenedése. A mai világban
sokan a boldogulást keresik a boldogság helyett,
a mának élnek, elfeledkezve a holnapépítés
kötelezettségéről. Tudjuk, hogy egy új, modern
„Noé bárkára” van szükségünk, amelynek

segítségével képesek lehetünk átmenteni a nemzeti értékeket, a magyar kultúra és tudomány
hagyományait, beleértve az európai örökséget a
jövő nemzedékei számára.

A

Magyarország Barátai Alapítvány nem vívhatta volna ki tekintélyét, több mint egy évtizedes tevékenységünk nem lett volna ilyen
sikeres Orbán Viktor miniszterelnök úr, és az
egymást követő Orbán-kormányok következetes
és kitartó eszmei, közéleti és gazdasági pártfogása, támogatása nélkül. Miniszterelnök úrnak
személy szerint is kiemelkedő szerepe van Alapítványunk létrejöttében, épp úgy, mint küldetésünk, céljaink megvalósításának felkarolásában.
A második Magyarország Barátai Konferenciánkon 2015-ben, a következőket mondta:
„Az Írás különlegesen fontos szerepet tulajdonít
annak a személynek, aki egy másik ember
szószólójaként vagy még szebb szóval:
pártfogójaként lép fel.
A pártfogó az az ember, aki mellénk áll,
ha nagy szükségünk van a segítségre, megvéd
minket, amikor nem állhatunk ki magunk az
igazunkért, legtöbbször pedig ezt úgy teszi,
hogy semmilyen haszna sincs ebből,
sőt olykor konfliktust is vállal, hogy pártfogoltját
megvédje. Köszönöm Önöknek, hogy
segítettek elmagyarázni a világnak a magyar
helyzetből és a magyar észjárásból fakadó
sikeres megoldásokat.

Most arra kérem Önöket, hogy vigyék jó
hírünket a világba. Arra kérem Önöket, hogy
mondják el mindenhol, valóra váltjuk és sikerre
visszük a polgári berendezkedés programját.
A következő évek feladata ugyanis
Magyarországon az lesz, hogy berendezzük
azt a polgári Magyarországot, amelyért
a magyar történelem legjobbjai mindig is
dolgoztak. Ez legalább akkora feladat,
habár kevésbé látványos, mint a rendszerváltás
vagy a posztkommunista rendszert elsöprő
kétharmados forradalom megvívása volt.
Biztos vagyok azonban, hogy közös erővel
sikerülni fog. Biztos vagyok abban,
hogy Magyarország barátai büszkék lehetnek
a munka végén Magyarországra,
méghozzá legalább annyira büszkék,
amennyire ma Magyarország büszke
a barátaira.”
Köszönjük Miniszterelnök úrnak és az egymást
követő Orbán-kormányoknak támogatásukat és
elkötelezettségüket a nemzeti összetartozás erősítése mellett, amelynek eredményeként Alapítványunk betöltheti híd szerepét a helyi és külhoni magyarság között. Szívből gratulálunk a legújabb, immáron ötödik választási győzelemhez!
Minden eszközünkkel azon leszünk, hogy hírül
lehessen adni a világnak: van egy nép Európa
közepén, amelyik sikeres és eredményes! ■
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke
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FIDESZ-KDNP hatalmas győzelem
2022. április 3.

„Arra kértünk mindenkit, szavazzanak a békére
és a biztonságot fenntartani képes politikai erőre,
ahogy én is tettem” – mondta Orbán Viktor vasárnap reggel, amikor feleségével, Lévai Anikóval
Budapest 3-as számú szavazókörében leadta
voksát. Újságírók és fotósok hada várta. Arról,
hogy a Fidesznek és az ellenzéknek egyforma
esélye volt-e a választási kampányban, azt nyilatkozta, a választás tisztességes és fair, mindenkinek volt esélye, hogy meggyőzze a választókat. Arra a kérdésre, hogy a választások után
milyen intézkekedések várhatók, a Miniszterelnök
azt válaszolta „az ország érdekeinek megfelelő
döntéseket fogunk hozni.”
asárnap este minden várakozáson felüli, fényes győzelem született, amelyhez gratulálunk!
Több mint tízezer szavazókörben voksolt az ország.
A választásra jogosultak száma közel 7,7 millió fő
volt, az országos részvételi arány 70,21%. A listás
eredmények szerint 100 százalékos feldolgozottságnál, 54,1%, vagyis több, mint 3 millió fő
szavazott a Fidesz-KDNP-re. A mandátumok
megoszlása a következő:

V

szenvedélyünk
Magyarország

■

Választás 2022. április 3. Fidesz-KDNP
eredményváró rendezvénye a Bálnában
– Orbán Viktor győzelmi beszéde
(Mögötte Semjénné Menus Gabriella, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, Kásler Miklós miniszter,
Gyürk András EP képviselőjelölt, Varga Judit miniszter,
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Máger Andrea
tárca nélküli miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszter, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Németh Szilárd államtitkár,
a Fidesz alelnöke, Deutsch Tamás, a Fidesz EP delegáció
vezetője, Benkő Tibor miniszter, Gál Kinga EP képviselő,
Szijjártó Péter miniszter, Kubatov Gábor pártigazgató
és Nagy István miniszter / b−j.)

Ö

sszességében az ötödik, egymást követően
a negyedik ciklusát kezdheti majd meg az
új Orbán-kormány. „Akkora győzelmet arattunk,
hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből
egészen biztosan.” – mondta a Miniszterelnök
győzelmi beszédében 2022. április 3-án este.
A választások előtt is bizakodó volt a hangulat,
hisz sok év munkája előzte meg és alapozta meg
a győzelmet. Az előzetes elemzések bár szoros
küzdelmet mutattak, a többség a Fidesz-KDNP
győzelemre számított.

A választások tétjét a Miniszterelnök röviden úgy
fogalmazta: háború, vagy béke.
Még az időjárás is érezte, hogy különleges a nap,
hisz ritkán fordul elő, hogy április 3-án havazik,
és négy évszak vonul fel huszonnégy óra alatt.
16 év ellenzékben és 16 év kormányon eltöltött
idő után, Orbán Viktor meg tudta valósítani azt,
amit Európában még senki: ő a leghosszabb
ideje kormányon lévő miniszterelnök, akinek a
hivatali ideje a választók felhatalmazása alapján
újabb négy évvel meghosszabbodik.

199 parlamenti képviselőből
135 képviselő
Fidesz-KDNP
DK-Jobbik-LMP-MSZP57 képviselő
Momentum-Párbeszéd
6 képviselő
Mi hazánk
Magyarországi Németek Országos
1 képviselő
Önkormányzata (MNOÖ)
Parlamenti patkó képe:
■ https://www.portfolio.hu/valasztas/2022
Az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás
érvénytelen lett. A végső eredményt április 22-én
közli a Nemzeti Választási Iroda.

Orbán Viktor miniszterelnök győzelmi beszédében köszönetet mondott minden támogatójuknak,
külön köszöntötte a határon túlról segítő magyarokat, hozzátéve: „így kaptunk egy esélyt, hogy mi
is segíthessünk nekik.” Köszöntötte azokat, akik
ma Kárpátalján magyarok: „azt üzenjük, hogy ne
féljenek, tartsanak ki, az anyaország velük van!”
Köszönetet mondott a magyar választópolgároknak, és hangsúlyozta, mindent meg fognak tenni
azért, hogy megszolgálják a bizalmat, amit tőlük
kaptak. „Minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb
szerénységre van szükség és valljuk be, hogy ma
este van is mire szerénynek lenni.”
„Több mint 100.000 önkéntes dolgozott az elmúlt
napokban azért, hogy ma este együtt ünnepelhessünk.” – mondta, kifejezve köszönetét az
önkénteseknek.
„Ez most nem az okoskodás ideje, ez a boldogság
estéje. A ma estével a győzelem szinte minden
lehetőségét kimerítettük. Nyertünk 2010-ben, még
a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 2014-ben,
amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki
pártok. Nyertünk 2018-ban, amikor részleges öszszefogást hajtottak végre, és nyertünk 2022-ben,
amikor teljes volt az összeállás velünk szemben.
Ez a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a
cselszövés, a ravaszkodás a végén mindig a szív
győz. A mi győzelmünk, Magyarország ma esti
győzelme a szív győzelme, mert van egy közös
szenvedélyünk, amit úgy hívnak Magyarország.”
Óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek
mozdultak meg velünk szemben – mondta, nekik
is kell üzennünk valamit: kidobott pénz volt minden
fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak.
A magyar baloldal volt Gyuri bácsi legrosszabb
befektetése, 12 éve csak viszi a pénzt.

„Ez a győzelem, talán azért is marad a legemlékezetesebb életünk végéig, mert ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt. De hiába a
rengeteg pénz és túlerő, nem lehet bennünket
megállítani. Ha mi összefogunk, akkor a legvastagabb falon is át fognunk menni. Nem engedtük,
hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük
Magyarország függetlenségét és szabadságát,
Magyarország békéjét és biztonságát, és bár
még nem ismerem az eredményeket, remélem,
hogy megvédtük a gyermekeinket és a családjainkat is. – mondta a Miniszterelnök.
„Kedves Barátaim, tisztelt magyarok, ne felejtsétek
el, hogy a világban nemcsak ellenfeleink, hanem
barátaink is vannak, és ők is mindent megtetettek
a mi győzelmünkért. Jó szívvel gondolunk rájuk,
akik velünk voltak és segítettek bennünket az
elmúlt hónapokban. Ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez nemcsak a mi győzelmünk, hanem az ő
győzelmük is. Az egész világ láthatta, ma este
itt Budapesten, hogy a keresztény demokrata
politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának,
hogy ez nem a múlt, ez a jövő! Ez lesz a mi
közös európai jövőnk! Az egész világ láthatta,
hogy a magyarok szeretik a hazájukat és mi,
akik ma győztünk, azt vállaljuk, hogy számunkra
mindig Magyarország lesz az első. A Jóisten
mindenekfölött, Magyarország mindenekelőtt,
hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Fotó | koma Péter | MTI

■ Buják, 2022. április 3.
Népviseletbe öltözött nők érkeznek választani

Fotó | Fischer Zoltán | MTI/ Miniszterelnöki sajtóiroda
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Magyar Érdekek
és Magyar Értékek Szószólója

Választás, Victory, Orbán Viktor V. kormánya

S

orra érkeztek a külföldi gratulációk, az első
még a választás éjszakáján Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnöktől. Li Ko-csiang
kínai miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz
államfő táviratban, Narendra Modi indiai miniszterelnök a twitteren, Karl Nehammer osztrák
kancellár, Aleksandar Vučić szerb elnök, Andrej
Plenković horvát miniszterelnök, Petr Fiala cseh
miniszterelnök, Eduard Heger szlovák miniszterelnök telefonon fejezte ki gratulációját Orbán
Viktornak. Edi Rama albán miniszterelnök, Janez
Janša szlovén miniszterelnök, Milorad Dodik a
Bosznia-Hercegovinai államelnökség szerb tagja,
Zoran Milanović horvát elnök és Miloš Zeman
cseh elnök nyilatkozatban gratulált, Marine Le Pen
francia elnökjelölt, Santiago Abascal, a spanyol
jobboldali VOX párt elnöke és Matteo Salvini, az
olasz Liga vezetője pedig facebookon fejezte ki
elismerését a Fidesz győzelme után – mondta
Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. A gratulációk tovább érkeznek.
A világsajtó is a kiemelt hírek között foglalkozott
a magyar választásokkal. Számos vezető angol
nyelvű sajtó adott hírt, a The Times szerkesztőségi vezércikkben írt hazánkról. A német nyelvű
sajtóban a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint
Orbán Viktor miniszterelnök és pártja, meglepően
nagy fölénnyel nyerte a vasárnapi parlamenti
választásokat. A Der Standard arról számolt be,
hogy a parlamenti választások első eredményeire adott reakciók az ellenzéki pártok szövetségének a „tragédiájáról” beszélnek. A Neue
Zürcher Zeitung úgy fogalmazott, hogy az ellenzék hatalomváltásra irányuló törekvése csúfos
kudarcot vallott; A francia nyelvű sajtóban a
Le Figaro „Orbán Viktor készen áll még négy évre”
– címmel jelent meg cikk.

A spanyol és olasz nyelvű sajtó is a nap hírei
között számolt be a győzelemről. A cseh nyelvű
Mladá Fronta DNES nyomtatott kiadásában
így fogalmazott: Orbán ismét diadalmaskodott.
„A magyar miniszterelnököt Orbán Viktornak
hívják és kész. Az elmúlt 12 évben ez egy olyan
egyértelmű tény, mint hogy az Egyesült Államokban dollárral fizetnek, vagy hogy a víz nedves.”
A lengyel nyelvű sajtóban Jarosłav Kaczyński
miniszterelnök-helyettest kérdezték Orbánhoz
és a magyarokhoz fűződő kapcsolatáról.
„Vannak nézeteltérések, de Magyarország olyan
partner, aki soha nem titkolta álláspontját, az együttműködés más területein, például az EU-ban, soha
nem hagyott cserben bennünket.” A politikus kiemelte, a lengyel-magyar barátság nem szakad meg.

A Nemzeti Választási Iroda által bejelentésre
kerülő végleges eredmények után a hivatalos
folyamat szerint a köztársasági elnök fogja öszszehívni a parlamenti pártok vezetőit az alakuló
ülés előkészítésének megbeszélésére. Ezután,
egy következő időpontban, az alakuló üléssel
kapcsolatos politikai megállapodások aláírására
kerül sor. Az Országgyűlés alakuló ülését követően a köztársasági elnök megbízást ad kormányalakításra, majd javaslatot tesz a miniszterelnök
személyére, és megalakulnak az Országgyűlési
Bizottságok is. A kormányprogram benyújtását,
megvitatását és elfogadását követően kerülhet
sor a miniszterelnök eskütételére és az új kormány megalakulására. Az előző választások
során ezen folyamatok végére május-június
környékén került sor. ■

T

íz évvel ezelőtt, 2012 áprilisában Orbán
Viktor miniszterelnök javaslatára Áder János
lett a Fidesz-KDNP államfőjelöltje, majd május
2-án az Országgyűlés köztársasági elnökké választotta. 2017-ben újraválasztották, egy évtizeden át állt a magyar állam élén, volt Magyarország elismert és sikeres Köztársasági Elnöke,
első számú közjogi méltósága.

Fotó | lakatos péter | MTI
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A Miniszterelnök beszéde itt nézhető vissza:
https://www.youtube.com/watch?v=l2lCKstcXq8&ab_channel=M1-H%C3%ADrad%C3%B3
Kapcsolódó tartalmak:
https://hungarytoday.hu/orban-election-victory-fidesz-2022-eu-brussels/
https://ungarnheute.hu/news/orban-wir-haben-einen-sieg-errungen-der-so-gross-ist-dass-man-ihnvom-mond-aus-sehen-kann-aber-von-bruessel-aus-ganz-sicher-24666/

A Magyarország Barátai Alapítvány köszönetét
fejezi ki mindazért a támogatásért, szoros együttműködésért, amelyet Köztársasági Elnök úrtól
mindvégig élvezhetett. Már 2014-ben az Alapítvány első, A magyarság világnemzet – A Worldwide Nation mottójú világtalálkozó kiemelkedő
jelentőségű volt, Áder János és felesége Herczegh
Anita nemcsak fogadta az Alapítvány közösségének tagjait a Sándor-palotában, de kezdetét vette a rendszeres párbeszéd is. A találkozók az Alapítvány számára megtisztelő módon az idők folyamán túlnőttek a protokoll keretein, közvetlen, nyitott, sokszor kötetlen beszélgetésekké alakultak, amelyet az Alapítók, Kurátorok és a Tagság is rendkívül nagyra értékelt.
Köztársasági Elnök úr fontosnak tartotta, hogy
az Alapítvány Közössége együtt hallatja a hangját, de sosem feledi az egyén felelősségét és
feladatát, hogy hazánkról hiteles és az eredményeinkhez hű kép alakuljon ki a világban.

Közös gondolatként jelent meg Magyarország
értékeinek képviselete, a magyar örökség büszke ápolása, a hit az elismert teljesítmény sorsformáló erejében.
Az Alapítvány tevékenysége szempontjából
rendkívül komoly bíztatás jelentettek Áder
János 2017 novemberében megfogalmazott
gondolatai:

„Amerre csak járok, találkozom a kint élő magyarokkal,
és két dolgot tapasztalok: vannak olyan törekvő magyarok, akik 56 után, vagy a 90-es években érkeztek új
hazájukba. Ők a fogadó ország hasznos tagjaivá akarnak válni, de egyúttal nem akarják feladni a magyar
identitásukat, és hajlandók az életükből, szabadidejükből arra áldozni, hogy más magyarokat megkeressenek, és közös programokat szervezzenek.

■

A MOBA Konferencia vendégeit köszönti Áder János
a Sándor-palota teraszán 2018. május 6.

■

A Sándor-palota teraszán a Magyarország Barátai
Közösség tagjaival 2015. május 8.

Korábbi tevékenysége elismeréseként meghívást
kapott az ENSZ Vízügyi Elnöki Testületébe. A tíz
elnökből és miniszterelnökökből álló rangos testületben szorgalmazta többek között, hogy a nemzetközi közösségek hozzanak létre egy globális
vízadatbázist. A tervek szerint 2023-ig véglegesítik a javaslatot, ami segít biztonságosan megtervezni az urbanizálódó világ infrastruktúráját.
Elnöksége alatt kiemelten támogatta a körforgásos gazdaság kiépítését, a hulladékgazdálkodás
kérdését, hogy a környezetvédelem „ne csak egy
PR-mutatvány legyen, hanem gondolkodásmódunk és tetteink sarokköve”.

■

A Köztársasági Elnök a Magyarország Barátai
	Alapítvány elnökével Vizi E. Szilveszterrel és
kurátorával Martonyi János volt külügyminiszterrel

K

ülföldi látogatásai során mindig hangsúlyozta az innovatív magyar technológiák és tehetséges magyarok eredményeit, amelyek nemcsak a magyar gazdaság érdekeit szolgálják, hanem a zöldebb jövőt is. Elmondása szerint ezek
a nemzetközi találkozások megerősítették abban
a hitében, hogy az együttműködés „több lehet
egy szimbolikus gesztusnál, egy gondosan megfogalmazott nyilatkozatnál, vagy egy hidegen
udvarias protokoll-egyezmény paragrafusánál”.
Századunk fontos kérdésköreit nemcsak elnöksége idején karolta fel, hanem korábbi pozícióiban is sokat tett a világ fenntartható működéséért, az értékek megőrzéséért, és mindenekelőtt
hazánkért. Dr. Áder János jogász, rendszerváltó
jeles politikusaink egyike. Részt vett az 1987-es
történelmi jelentőségű lakiteleki találkozón, majd
az 1989-es Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal
tárgyalásokon is, ahol fontos szerepe volt a demokratikus választási rendszer kidolgozásában.
Tagja volt az Országgyűlés alkotmányügyi és
igazságügyi bizottságának, majd 1998-ban
a Magyar Országgyűlés elnökévé választotta,
amely tisztségét 2002-ig látta el.

■

A leköszönő Köztársasági Elnök gratulál Novák Katalin
megválasztott köztársasági elnöknek 2022. március 10.

Később ügyvezető alelnök lett a Fideszben,
majd a párt országgyűlési frakciójának vezetője.
2009-től Európai Parlamenti képviselőként és a
környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottság alelnökeként nagy
körültekintéssel látta el feladatait.
Felesége, dr. Herczegh Anita asszony, közel négy
évtizedes házasságuk során mindig mellette áll,
a tudás, szorgalom és teljesítmény tiszteletén
nyugvó értékek képviseletére is közösen vállalkoznak. Társadalomépítő és karitatív tevékenységeik során céljaik között szerepel a leginkább
rászorulók sorsának jobbítása, a magyar kultúra
és hagyományok megőrzése, valamint a fiatal
tehetségek támogatása. Teszik ezt négy gyermek
szüleiként, hisz tudják, mennyire fontos a bíztatás,
a talentum, a jó képességekkel megáldott fiatalok
támogatása, a sikerek és eredmények elismerése.
Nemes tevékenységeik során elsőként vállalták
fel a Covid-járvány miatt árván maradt gyermekek személyre szabott támogatását, az általuk
létrehozott Regőczi Alapítványon keresztül. Nem
csak gyorssegélyekben gondolkodnak, hanem
hosszú távon kiszámítható segítségnyújtásban.

■

Vizi E. Szilveszter professzor átveszi
a legmagasabb kitüntetést, a Magyar Szent-István
	Rendet 2021. augusztus 20-án.

Az alapítás óta „kétszer akkorára nőtt a fa, amibe
a fejszénket belevágtuk. Arra törekszünk, hogy
széles körű összefogás jöjjön létre a különböző segítő szervezetek között.” – mondta Herczegh Anita.
A Magyarország Barátai Alapítvány további hasonlóan kiemelkedő sikereket kíván életpályájuk következő kihívásaihoz és sok örömet családjukban,
gyermekeikben, unokájukban! ■

Fotó | Koszticsák Szilárd | MTI

nyelvet, megismertetik a magyar kultúrát –, annak
ellenére is, hogy gyerekeik esetleg nem is voltak
még Magyarországon. Tudom, hogy fogyatkozik
ezeknek az elszármazott magyaroknak a száma,
és nagyon erős a csábítás arra, hogy a többségi társadalom szirén hangjait hallja csak meg
az ember. Szerintem azokat a pozitív példákat
kell minden körülmények között erősíteni, amelyek
arról szólnak, hogy a gyökereit nem tagadhatja
meg az ember.”

Fotó középen | Bruzák Noémi | MTI

Fotó | Bruzák Noémi | MTI

A másik szervező erő, hogy ha van a magyar állam
részéről egy agilis képviselő, tiszteletbeli konzul,
főkonzul, nagykövet, aki ezt a tevékenységet
koordinálja és elősegíti, akkor ez már tényleg egy
hatékony és jól működő közösséggé tud válni.
A Magyarország Barátai Alapítvány a világban élő
magyarság talán legfontosabb csúcsszervezete,
melynek már az országokon átnyúló hálózata is
kialakul. Ma már az internet világában az emberek
folyamatosan napi kapcsolatot tudnak tartani
egymással és évente egyszer nagyon sokan eljönnek Magyarországra is. Az óhazában személyesen is tudnak találkozni, és egy minden értelemben élő, mindennapi kapcsolattá tudják alakítani
a korábbi, esetleg elszigetelt próbálkozásokat.
Ez meg is erősíti őket abban a hitükben, hogy érdemes a magyar identitásukat megőrizni, hiszen
nincsenek egyedül, nem „utolsó mohikánok”. …
Fontos szövetségesei ők Magyarországnak – különösen, ha a következő generációknak is továbbadják ezt a tradíciót, és megtanítják a magyar

Fotó | Koszticsák Szilárd | MTI

K

öztársasági Elnökként is olyan értékeket képviselt, amelyeket magyar állampolgárként, a
jövő nemzedékeire gondolva, de mint apa és nagypapa is fontosnak tart. Ápolta hazánk nemzetközi
kapcsolatait, a világ legjelentősebb fórumainak
munkájában vállalt szerepet, fáradhatatlanul mozgósította az országokat ambiciózus célok kitűzéséért a fenntarthatóság, a klímavédelem, biodiverzitás megőrzése, víz- és élelmiszerbiztonság
és egyéb kulcsfontosságú területeken.

Fotó | Máthé Zoltán | MTI
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Fotó | Máthé Zoltán | MTI
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Fotó | novák K atalin hivatalos oldala | https://novakkatalin.hu/

„A kivételes sorsok,
kivételes lehetoségeket rejtenek.”

it érhet el egy kedves magyar mosoly az
egymásnak feszülő szuperhatalmak, az egyre tökéletesebb nukleáris és hagyományos fegyverek, a mozgósítások és csapatösszevonások,
a háborúk, forradalmak és államcsínyek, az éhínségek, járványok és válságok, a globális kockázatok és a mindezek által felerősített népmozgások egyre veszélyesebb világában? Talán többet, mint gondolnánk. – írta Prof. Dr. Martonyi
János, korábbi külügyminiszter, a Magyarország
Barátai Alapítvány Kurátora, Novák Katalin köztársasági elnöki jelölését támogató cikkében1.
2022. március 10-én a képviselők több mint kétharmadának támogatásával, a Parlament Novák
Katalint Magyarország köztársasági elnökévé
választotta.
A Magyarország Barátai Alapítvány és Közössége abban az örömteli helyzetben van, hogy jó
kapcsolatai Novák Katalin asszonnyal sok évre
nyúlnak vissza.
Jelenlétével többször is megtisztelte rendezvényeinket, megosztotta értékes gondolatait, bemutatta Magyarország demográfiai helyzetét és
megvilágította a családok ügyét kiemelten kezelő
kormányzati politikát. Így gratulációnk nemcsak
szívből jövő, de személyes is; az Alapítóink, Kuratóriumunk, Felügyelőbizottságunk és minden
kedves Tagunk nevében, sok sikert kívánunk felelősségteljes munkájához!
ovák Katalin rendkívüli sikereket tudhat
maga mögött. Ezek közül is kiemelkednek az
ifjúságot és a családok ügyét segítő intézkedései
államtitkárként és miniszterként egyaránt. Hatásukra erősödött a fiatalok jövőbe vetett hite,
megfelelő egzisztenciát látva, rekordot ért el a
házasságkötések száma, nőtt a gyermekvállalási
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A teljes cikk: https://mandiner.hu/cikk/20220105_kozelet_martonyi_janos_novak_katalin

hajlandóság, a támogatások által könnyebbé vált
a családok élete, sőt az új megközelítéssel sok
esetben Magyarország példát mutatott, és a
megvalósítással utat tört a világban.
„A kormányzati támogatások jelentős része átlépi
az országhatárokat – nyilatkozta. Nem csak büszkék vagyunk minden megszületett magyar gyermekre, hanem anyagilag is segítjük őket. Ez a
köldökzsinór üzenet minden újszülött magyarnak: számon tartunk, s számítunk rád!”
„A támogatásokat nem kiadásnak tekintjük, hanem beruházásnak” – mondta az ötödik Magyarország Barátai Konferencián 2018-ban, amikor
emlékezetes előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémián „Családbarát ország, családbarát nemzet” címmel. A világ öt földrészén élő
Magyarország Barátai Közösség számára fontos
üzenet az a gondolata is, amelyben az Alaptörvényt említi, hisz valóban óriási különbség, hogy
„Magyarország felelősséget visel a határainkon
kívül élő magyarokért, nem pusztán felelősséget
érez, mint ahogy az a korábbi Alkotmányban
szerepelt!”
„Mi, nők, gyereket nevelünk, beteget ápolunk,
főzünk, kettő helyett is helytállunk, ha kell,
pénzt keresünk, tanítunk, Nobel-díjat szerzünk,
ablakot pucolunk.”
Sokszor csodáltuk fáradhatatlanságáért is, hisz
alelnökként, miniszterként, felelős pozícióban is
maradt ideje családjára, három gyermekére, és
a Nobel-díjon kívül (☺) mindarra, amit felsorolt.
Büszkék vagyunk, hogy történelmünkben először
nő lesz Magyarország köztársasági elnöke, büszkék vagyunk, hogy Magyarországnak ő lesz a köztársasági elnöke!

A

kivételes sorsok, kivételes lehetőségeket
rejtenek. Biztosra vesszük, hogy államfőként,
a legfőbb közjogi méltósággal járó lehetőségekkel élve, jó célokat fog szolgálni, hivatalánál fogva
kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.
Megválasztásakor a Parlamentben tartott beszédében, megköszönte Martonyi János úr, volt külügyminiszternek, hogy tőle leshette el a klaszszikus diplomácia fortélyait, amelyre új pozíciójában is szüksége lesz. Megköszönte Balog Zoltán
úr, volt miniszternek, hogy az EMMI szakmai teret
nyitott számára és megtanította, hogy a legfontosabb erőforrás Isten teremtése: az ember. Ajándékként írta le, hogy nyolc éven át a családok
jövőjének biztosítása volt a kormányzati feladata.
„Ha túltekintünk az ország határain, akkor a világon több mint egymillió megszületett magyar életnek örülhetünk tíz év alatt. Miniszterelnök úr, köszönöm, hogy részese lehettem a nemzetépítésnek!”
Köszönetet mondott Áder János köztársasági
elnök úrnak és feleségének, Herczegh Anita
asszonynak, hogy önzetlenül, segítő szándékkal
megosztották vele tapasztalataikat.

Köztársasági elnöki beiktatására 2022. május
10-én kerül sor, hivatalba lépését megelőzően
az Országgyűlés előtt tesz majd esküt. Mandátuma öt évre szól, törvényeink értelmében a
tisztségre egy alkalommal újraválasztható.
„Tettekre készülök – mondta. Kész vagyok minden terhet magamra vállalni, amit ez a tisztség
rám ró. Közben meg fogjuk őrizni házasságunk
békéjét és családunk biztonságát. Anyaként és
feleségként erre a békességre, megértésre, biztonságra törekszem. Elnökként is a békesség
embere akarok lenni.” ■

Novák Katalin önéletrajza: https://novakkatalin.hu/oneletrajz/
Beszédeiből vett idézetek forrása: https://novakkatalin.hu/sajtoszoba/
Ajánlott cikkek:
https://hungarytoday.hu/katalin-novak-hungary-first-female-president-elected/
https://hungarytoday.hu/martonyi-novak-president-presidency/
https://hungarytoday.hu/katalin-novak-new-hungarian-president-of-hungary-orbangovernment-fidesz/
https://ungarnheute.hu/news/ungarns-erstes-weibliches-staatsoberhaupt-gewaehlt-66546/
https://ungarnheute.hu/news/wer-ist-katalin-novak-die-erste-weibliche-und-juengsteungarische-staatspraesidentin-aller-zeiten-59698/

Fotó | novák K atalin hivatalos oldala | https://novakkatalin.hu/

Történelmet írva
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„...A történelmet nem mi csináljuk,
hanem a történelem formál
mibennünekt...”

Göncz Árpád – 100

S

záz éve, 1922. február 10-én született Göncz
Árpád író, műfordító, aki két cikluson át,
1990 és 2000 között a rendszerváltozás utáni
Magyarország első köztársasági elnöke volt.
Saját, magyarságáról vallott írásával tisztelgünk
emléke előtt.
„Miről ismerhetünk rá a – korombéli, hatvan
évnél többet megélt – „névtelen” magyarra?
Próbáljuk megrajzolni az arcképét úgy, ahogyan
a névtelen bűnözőkét szokta a rendőrség, a
szemtanúk olykor egyező, olykor eltérő személyleírása alapján.
...Vajon rám is illik ez a kép?...
Anyám magyar – születése helye ma Románia.
Apám magyar – születése helye ma Jugoszlávia.
Feleségem apja magyar – születése helye ma
Csehszlovákia.

Mindannyian menekültek. Nekem már könnyű
dolgom volt – túl sokat tudtam az embertelenségről ahhoz, hogysem ne ismertem
volna fel már diákkoromban (jogot tanultam):
hol a helyem.
Legjobb barátom szüleit zárt marhavagonban
szállították el Auschwitzba, ő maga – az egyetlen
szent, akivel életemben találkoztam – munkaszolgálatos volt, halál várt rá, de nem volt hajlandó szökni, bár szökhetett volna: vállalta társai
sorsát, s holtáig csak jó szava volt gyilkosairól.
Nekem nem. Én nem vagyok szent: behívtak
katonának, megszöktem, fegyverrel harcoltam a
nácik ellen, megsebesültem, s ez eleve kijelölte
a helyemet a háború után újonnan épülő magyar
demokráciában. Ami nem élte meg a negyedik
születése napját – megölte Sztálin és a hidegháború már zsenge gyermekkorában. Vele együtt,
úgy látszott, az én jövőmet is, mint annyi más –
névtelen – magyarét. Aki egyszer vásárra vitte a
bőrét a demokráciáért, az gyanús: vásárra fogja
vinni másodszor is. Tanulmányaimnak a forradalom vetett véget. Ez alkalommal is szerencsém
volt: megint csak túl sok embertelenségnek voltam tanúja, hogysem a forradalom leverése után
ne kerestem volna – barátaimmal együtt –valamiféle politikai kiutat, józan kompromisszumot,
modus vivendit a Szovjetunióval, hogy ne ismétlődjék meg az előző nyolc szörnyű esztendő.

Kísérletünk nem járt sikerrel. Ekkor következett
az én hat évem, mellyel – akkor azt hittem – az
ördögnek tartozom. Zárt és titkos tárgyaláson,
gyorsított eljárással, fellebbezés lehetősége
nélkül életfogytiglani börtönre ítéltek összeesküvésért és hazaárulásért Bibó Istvánnal
– Nagy Imre, a kommunista mártír miniszterelnök mellett ötvenhat másik politikus hősével –
együtt. A börtönben tanultam angolul, s ma úgy
érzem, már csak ezért is érdemes volt becsukatnom magamat… Jó húsz évig éltem abból, hogy
amerikai írók – Faulkner, Hemingway, Styron,
Doctorow, Updike, Susan Sontag, James Baldwin
etc. – műveit fordítottam magyarra. Amit Amerika
a Wheatland-díjjal viszonzott.
Némi szakmai cikcakkok után így váltam íróvá.
Ötvenkét éves voltam, mire az első művem megjelent nyomtatásban. Ez az első kinyomtatott mű:
a Sarusok.”

Magazinunk centenáriumi megemlékezéséhez,
az alábbi gondolataival járult hozzá Papp Nándor,
aki tíz évig volt Göncz Árpád angol tolmácsa.
„Elnökként egy meglehetősen protokolláris
hivatalba vitt színt, megtöltötte emberi értékekkel,
tartalommal. Ő lett az ország „Árpi bácsija”,
pedig nem szerette, ha „leárpibácsizták”.
De tudomásul vette. „Benne van a fizetésemben,”
– mondta. Nem volt a protokoll barátja, de betartotta.

Fotó | cseke csilla | MTI

Olyan igaz, olyan hamisítatlanul magyar volt
az a Himnusz, amit a másnapi iskolai ünnepélyen
hallottunk és énekeltünk, hogy azt soha-soha
el nem fogom felejteni. Betöltötte a hang
a hatalmas termet, áttörte a barna gerendás
tetőt, és szállt sebesen Istenhez.
Égre néző lélekkel követtem gondolatban a hang
útját az Úr felé. Láttam, amikor kiterjesztette
védőkarját árva magyarsága felé.
(Göncz Árpád írása az 1938. decemberi Magyar
Cserkész-lapszámból. A Heti Válasz lelete.)

■ Göncz Árpád 90. születésnapján
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öztársasági elnökké választása után első külföldi vendége Károly herceg és Diana hercegnő
volt, akiktől előre elnézést kért, ha botladozna a protokoll útvesztőjében: „Az Ön családja ezer éve csinálja ezt, én három napja.” – mondta a Hercegnek.
A tolmácsolásnak voltak nehéz pillanatai, mivel
gyakran használt „reáliákat”, olyan fogalmakat,
amelyek a magyar kultúrközegben gyökereznek
és csak itt értelmezhetők, mint például: viceházmester, számadójuhász, mélabú, láttam én
már karón varjút. Persze magyarázó fordítással
át lehet hidalni őket. Voltak „gönczismusok” is:
értékközi állapot, pofon dicsérni valakit. Göncz
Árpádnak tolmácsolni kihívás volt, hisz tudott
angolul, ráadásul szakmabéli volt: műfordító.
Mindennek tetejében művészlélek, aki kreatív
módon nyúlt anyanyelvéhez: rögtönzött, kreált
szavakat, fogalmakat.
Hogy miért kellett tolmács, ha tudott angolul?
Mert az ő angol nyelvi, szakmai tapasztalata

elsősorban az írott nyelvre korlátozódott és
gyakorlata angolról-magyarra fordítás területén
volt, kevésbé magyarról-angolra. Többször előfordult, hogy beszédét pár mondat erejéig angolul kezdte, aztán magyarul folytatta. „Hölgyeim
és uraim! Mint hallják, az én angolságom nem
brit angol, nem is amerikai angol. Az én angolságom börtön-angol. Ezért inkább anyanyelvemen,
magyarul szólnék Önökhöz.”
Többször említette börtönben töltött éveit, nem
kis öniróniával úgy utalt magára, hogy a „rovott
múltú”. Talán ezért is találta meg Nelson Mandela
és Göncz Árpád pillanatok alatt a közös nyelvet,
sorsközösségük biztosította a közös hullámhosszt.

Nelson Mandela 1999-es magyarországi hivatalos látogatását megelőzően, egy ENSZ-rendezvény díszebédjén ültek egy asztalnál. Göncz Árpád
körbe nézett az asztaltársaságon és hamiskás
mosollyal megkérdezte: „Uraim, van itt közöttünk
olyan, aki öt évnél kevesebbet ült?” A múlttal való
megbékélés, az elszenvedett sérelmeken való túllépés, az előretekintés, a feladatokra való koncentrálás és jó humorérzék jellemezte. Népszerűségének titka talán abban is rejlett, hogy egyfelől olyan személyiség volt, amilyenek mi magunk
is vagyunk, másfelől olyan ember, amilyenek lenni
szeretnénk. 2015. október 6-án, életének 94. évében, családja körében hunyt el. ■

Kapcsolódó linkek:
https://gonczarpad.hu/
https://gonczarpad.hu/goncz_arpad_a_nevtelen_magyar
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ncz_%C3%81rp%C3%A1d
https://hungarytoday.hu/arpad-goncz-head-of-state-president-regime-change-1956-born-100/
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Fact-check

A magyar gazdaságtörténet legnagyobb
GDP-növekedése

R

endkívüli év volt a tavalyi, Magyarországon
a GDP növekedése 7,1 százalék volt, ami
európai uniós szinten is kiemelkedő. Ehhez hasonló több mint négy évtizede nem volt hazánkban. A beruházási ráta az Európai Unióban a második legmagasabb volt Magyarországon.
2010 után tekintélyes léptékben átalakult a politikai
rendszer, új alkotmányt fogadott el az Országgyűlés (Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.),
amellyel lezárta a múltat. Fundamentális változások indultak el a gazdaságban is, napjaink gazdasága nem azonos azzal, amelyben Magyarország lakossága 2010-ig élt. A választások
során eldőlt, hogy az emberek ezzel egyetértenek, és a 2010. utáni utat választják.
A magyar kormány a gazdaságpolitikában is ellenez minden kommunisztikus, és szocialisztikus
megközelítést, kifejezetten – és erőteljesen filozofikus megközelítésből is – a magántulajdont
támogatja. „Én abban hiszek, hogy a magántulajdonnak kultúrateremtő ereje van. Méghozzá jó
kultúrát terem, amelyre jó életet lehet építeni, és
amelyre egyébként egy nemzet is építheti a saját
jövőjét.” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági
évnyitó eseményén 2022. február 19-én, ahol
immáron hagyományosan, a magyar vállalatok
és vállalkozók körében ismertette a Magyar
Kormány álláspontját gazdasági kérdésekről.
Beszédéből idézünk tényeket, adatokat, a Magyarországról terjesztett álhírekkel szemben.

Azt a terhelést és sokkot, amit a két évig tartó
pandémia okozott a világnak, a 2010 után épített
magyar gazdasági rendszer kibírta. Sőt! A válságkezelés mérlegét megvonva, érdemes a 2020–
2021-es évet együtt vizsgálni. 2020-ban 4,7 százalék volt a visszaesés, 2021-ben viszont 7,1 százalékra növekedett a GDP, a szaldó tehát – ahogy
a Miniszterelnök fogalmazott –, plusz 2,1 százalék.
A válságkezelés Magyarországon sikeres volt,
amit Matolcsy György jegybankelnök „kanyarban
történő előzésnek” aposztrofált. A gyors és erőteljes kilábalás egyik fontos tényezője, hogy
Magyarország a 10. legösszetettebb ország a
Gazdasági Komplexitási Index (ECI) rangsorában.
Előnyeiből és adottságaiból számos lehetőséget
kihasznál, hogy meglévő know-how-jával
diverzifikálja termelését.
A 133 vizsgált ország közül, egy főre vetítve,
Magyarország a 38. leggazdagabb gazdaságú
ország, 9,77 millió lakosának egy főre jutó GDP-je
16,733 USD. Az egy főre jutó GDP átlagosan 4,3%-os
növekedést ért el az elmúlt öt évben, ami meghaladja
a regionális átlagot.
A Growth Lab 2029-ig szóló növekedési előrejelzései
szerint Magyarországon évi 2,2 százalékos
növekedés várható a következő évtizedben.
Kapcsolódó linkek:
A Growth Lab rangsora az országok exportkosarának
diverzifikáltsága és összetettsége alapján
https://atlas.cid.harvard.edu/countries/102
World Bank’s Wold Development Indicators: https://
datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712

7,1%

gazdasági növekedés

a válság jó gazdasági állapotban érte az
országot. A másik a gazdaság rendkívüli komplexitása. A magyar gazdaság nyitott, amelynek
legjobb mutatója, hogy a GDP 85 százalékával
arányos az export, ezzel hazánk a világ legmagasabb GDP/export hányadot felmutatni
képes országai között szerepel. Az amerikai
Harvard Egyetem és MIT (Massachusetts Institute
of Technology) koprodukciójában készült új, gazdasági komplexitás-mérő index (ECI) versenyképességi mutatója szerint, Magyarország
a 10. legversenyképesebb ország a világon.

M

inél komplexebb egy gazdaság, annál inkább
válságálló – fogalmazott a Miniszterelnök.
A gépipar, élelmiszeripar, vegyipar, elektronikaikészülékgyártás, mint erősségek mellett, új ágazatok is megjelennek, amelyek növelik a magyar
gazdaság komplexitását. Ilyen a hadiipar, ami a
technológiai színvonal emelkedésére is hatással
van, valamint a hadiiparon belül a katonai célú
repülőgépgyártás, ami új iparágként jelenik meg.
Hazánk földrajzi fekvése, szintén gazdasági előnynyé fordítható. Magyarország tranzitország-jellegének kihasználásához az elmúlt 12 év alatt épített 600 km gyorsforgalmi út is hozzájárult. A V4eken belül lakosság arányosan, Magyarországon
működik a legtöbb autópálya. Ehhez kell felzárkóztatni a vasúti képességeket, valamint kihasználni a geográfiai helyzetet a légiforgalom szem-

pontjából is, hogy Magyarország a regionális versenyben további előnyökre tehessen szert. A válságkezelés során nemcsak fiskális, de monetáris
puffereket is aktivált az ország. Fontos siker, hogy
az államadósság nem emelkedett 80 százalék
fölé, 2010-ben még 82 százalék volt, miközben
a válság előtti időszakban már sikerült 70 százalék alá csökkenteni.
A válságkezelés során az a történelmileg soha
nem látott helyzet állt elő, hogy az osztrák államadósság megelőzte Magyarországét. Jelentős
eredmény, hogy a válságkezelés során a munkaerőpiac is stabil tudott maradni, a foglalkoztatottak száma 4,7 millió fő. Az elkövetkező években
Magyarországnak egy magas inflációjú közegben
kell sikeresnek lennie. Az infláció egyik okozója,
az energiaárak növekedése az Európai Unióban.

Az orosz-ukrán konfliktus gazdasági hatásai, az
európai energiapolitika és mindezek együttes hatása az inflációra, az elkövetkező hónapok meghatározó tényezői lesznek. A központi árszabályozásról szólva, a Miniszterelnök elmondta, hogy a magyar kormány ellenzi az árszabályozást és az árhivatal-szerű megoldásokat. Rendkívüli helyzetben azonban rendkívüli intézkedések szükségesek. Válság idején „konkrét döntések vannak,
konkrét kihívások és konkrét orvosság.” – fogalmazott. Ezért volt indokolt négy területen az árstop
bevezetése; átmenetileg, átlátható módon, szabályozottan és stabilitást hozva. A Miniszterelnök
reményét fejezte ki, hogy a rezsiár-stopon kívül,
amennyiben az inflációs helyzet javul és a gazdaság
állapota ezt lehetősé teszi, az árstop kivezethetővé
válik a gazdaságszabályozó eszközök közül.

Magyarország jelenleg stabil, kiszámítható, „nem szükséges pályát módosítani”. Az elkövetkező tíz évet tekintve, azonban adódhatnak
csapdahelyeztek, amelyekre időben kell gondolni és döntéseket hozni, hogy elkerülhetők legyenek. Öt ilyen területet definiált a Kormányfő:
■ Az első csapdahelyzet, ha a külföldi tulajdoni hányad a magyar gazdaságban egy kívánatos aránynál magasabb.
Örvendetes, hogy tavaly két külföldi beruházási rekordot is megdöntött Magyarország. Ugyanakkor a magyar tulajdont tovább kell
erősíteni, folyamatosan javuló arányt kell létrehozni a versenyképesség és tőkeellátottság további növelésével, ahogy az elmúlt tíz
évben történt. Árbevétel tekintetében 2010– 2020 között jelentősen javult a magyar tulajdoni arány.
Az energia-, bank- és médiaszektorban, a vendéglátásban, építőiparban, szállításban és raktározásban, élelmiszergyártásban
és turizmusban, hogy csak néhányat szektort említsünk, szintén jóval 50 százalék fölött van a magyar tulajdon aránya.
■ A második csapda az exportáló nagyvállalatok domináns szerepe. Az elmúlt tíz év látványos sikere, hogy óriási arányban nőtt az exportképes magyar termelő- és szolgáltató vállalatok száma. 2010-ben 2000 ilyen cég volt, 2020-ban 12.000.
A magyar politika jövőbeli iránya az exportképes magyar vállalkozások számának növelése marad. Cél, hogy a hazai cégek tőkeerősebbek legyenek, és a magyar cégek hozzájárulása az exporthoz 30 százalékra emelkedjen, ami kereskedelempolitikai kérdés
is. Az Európai Unión kívül további lehetőségeket a balkáni és kínai piacok kínálhatnak.
A kereskedelmi forgalom 10 év alatt 28 százalékkal nőtt a hazánktól keletre fekvő államokkal, a keleti országokból érkező befektetési
volumen mértéke pedig elérte a 60 százalékot.

21
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A társasági adót tekintve a világ 6. legversenyképesebb adórendszere Magyarországé
■ https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/

■ A harmadik csapda a negatív profitegyenleg, kifektetés versus befektetés. 2021-ben a külföldi cégek 8,2 milliárd eurónyi profitot termeltek,
a magyar cégek külföldön 1,8 milliárd euró profitot, a profitegyenleg -6,4 milliárd euró.
A hazai vállalatok külföldi terjeszkedését a kormányzat támogatja; ezek közül kiemelkednek a MOL, OTP és MVM külföldi beruházásai,
de a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban is látunk sikeres terjeszkedéseket. A folyamat elindult, a régiós arányok tovább javíthatók.

A személyi jövedelemadók tekintetében a 9. legversenyképesebb adórendszer Magyarországé.
■ https://taxfoundation.org/publications/comparison-tax-burden-labor-oecd/

■ A negyedik a dualitás csapdája. Termelékenyebbek a külföldi cégek Magyarországon, mint a magyar cégek, ugyanakkor a hazai cégek
termelékenysége gyorsabban növekszik, mint a külföldieké, a tendencia tehát bíztató, a dualitás csökken.
2010–2016 között a dualitási hányados 2,4 százalék volt, most 1,9 százalék. A jövőben a digitalizáció és automatizáció jelentős fejlődést
eredményezhet a hazai cégeknél. Tervben van a K+F kiadások növelése. Bár a jelenlegi 1,8 százalék magasabb a korábbinál,
az Európai Unió 2,3 százalékos átlagától még elmarad. Ha a kkv-szektornak sikerül olyan iparágakhoz kapcsolódniuk, mint a hadiipar,
járműgyártás, elektronikai ipar, építőanyag-gyártás, filmgyártás, akkor a folyamat fel fog gyorsulni – mondta a Miniszterelnök.

„Minden erőnkkel arra kell törekedni, hogy ezt
az adórendszert megvédjük.
Ez a zsanér, amin elfordul a magyar gazdaság.”
– mondta a Miniszterelnök.

■ A vidék lemaradásának csapdája. Budapest ma az Európai Unió fejlettségének 151 százalékán áll. Gazdasági értelemben Budapest az agglomerációt is jelenti. A tervek szerint az uniós költségvetési periódus (2021–2027 ) alatt 4,265 milliárd forint fordítódik a magyar vidékre, ami a korábbi
összeg háromszorosa. Az előző hét évben az uniós finanszírozás mellé tett nemzeti társfinanszírozás 17,5 százalék volt, a jelenlegi döntés értelmében
ez 80 százalékra fog nőni. „Nem érdeke Magyarországnak, hogy föladjon egy olyan fantasztikus civilizációs örökséget, mint a magyar falurendszer.
Harcolunk a magyar falvakért, és hiszünk abban, hogy ez egy jó politika!”– mondta Orbán Viktor.

A

gazdasági csapdahelyzetek elkerüléséhez
pénzügyi forrásokra van szükség, amit az állam tőke-, hitel- és garanciatámogatással, a beruházások támogatásával és adócsökkentéssel tud
segíteni. A 2021-es költségvetésben, a gazdaság
újraindítási akciótervében a GDP 12 százaléka
fordítódott ilyen fejlesztésekre, az idei évben
15 százalék a tervezet.
A pandémia idején a vállalati szektor hitelállománya 10 százalékkal növekedett, ami a második
legnagyobb volt európai uniós összefüggésben.
A magyar cégek pandémia idején is úgy gondolták,
hogy érdemes fejlesztési forrásokat igénybe venni,
akár hitelágról is. A Magyar Fejlesztési Bank és az
Eximbank összesített vállalati hitelállománya ma
3.000 milliárd forint, ami a teljes piac 30 százaléka.
A két bank mérlegfőösszege 4.000 milliárd forint,
ami a teljes bankrendszer 7 százaléka.

Az ITCI (Tax Foundation’ s International
Tax Competitiveness Index ) 36 OECD-ország
adórendszerét vizsgálja, több mint 40 változót
vesz figyelembe, 5 kategóriában:
■ társasági adók
■ egyéni adók
■ fogyasztási adók
■ ingatlanadók
■ nemzetközi adószabályok.
Az ITCI bemutatja, hogy mely országok biztosítják a
legjobb adózási környezetet a befektetések,
a munkavállalók és a vállalkozások számára.
A magyar adórendszer a 13. helyen áll.
Kapcsolódó linkek:
https://taxfoundation.org/country/hungary/
https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-index/#Index

forr ás | @Ta x Foundation |
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Az OECD adó-versenyképességi indexében a magyar
adórendszer a világ 13. legversenyképesebb adórendszere.

forr ás | @Ta x Foundation |
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Az adócentralizáció mértéke, historikus összevetésben soha nem volt még ilyen alacsony, a
GDP 35 százaléka. Az adóék 12 százalékkal csökkent, most 41,2 százalék, ami a munkáltatókat
terhelő adók- és járulékok 29 százalékról 19 százalékra történő csökkenésének következménye.
Az oktatásról és egyetemi modellváltásról szólva
a Miniszterelnök elmondta, hogy az állam 2.700
milliárd forintot fektet oktatásfejlesztésbe, ami
egyben része a gazdasáfejlesztésnek is. Továbbra
is cél, hogy az egyetemek versenyképesek legyenek, élen járjanak a kutatás-fejlesztésben, innovációban, tovább építsék nemzetközi, intézményközi és vállalati kapcsolataikat. Mára a hallgatók
kétharmada modellváltó egyetemeken tanul
Magyarországon.
A Magyar Kormány és a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara először 2010-ben kötött megállapodásáról szólva a Miniszterelnök elmondta, a vállalatok akkor 3,6 millió embernek adtak munkát,
ma 4,7 millió főnek, ami a megegyezés mindkét fél
általi, következetes végrehajtásának köszönhető.

V

égezetül elmondta, cél hogy a magyar gazdasági növekedés minden évben 2-3 százalékkal haladja meg az uniós mértéket. Így 2030
környékén elérhetővé válik az Európai Unió fejlettségi átlaga. Magyarországnak lesz védelmi

képessége, komoly egyetemei, technológiai előnye. Ha mindez jó politikai vezetéssel kombinálható, akkor a magyar nemzet versenyelőnyre
tehet szert, nemcsak regionálisan, hanem azon
túl is. ■

Forrás:
https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-a-magyar-kereskedelmi-es-iparkamara-gazdasagi-evnyito-esemenyen/
https://atlas.cid.harvard.edu/media/atlas/pdf/HarvardMIT_AtlasOfEconomicComplexity_Part_I.pdf
Kapcsolódó videó: https://www.youtube.com/watch?v=KQAarHByMTM&feature=emb_logo&ab_
channel=CIDHarvard
Kapcsolódó tartalmak:
https://hungarytoday.hu/hungarian-economy-expands-7-1-pc-in-2021-ksh-confirms/
https://hungarytoday.hu/orban-election-decide-between-new-and-old-economy/
https://ungarnheute.hu/news/orban-mitteleuropa-ist-der-wirtschaftliche-motor-der-europaeischen-union-38624/
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MI és az OTP

Az OTP Bank felelős vállalatként működő, meghatározó szereplő a kelet-közép-európai régióban. Támogatási döntéseivel hozzájárul a közösségek fejlődéséhez, a társadalom érdekeit szolgáló kezdeményezések megvalósításához. A fiatal generációk pénzügyi kultúrájának fejlesztése,
szemléletformálása mellett, kiemelten fontos feladatnak tartja az esélyteremtést, a közösségépítést. Többek között ezért is kiemelt partnere és
támogatója a Magyarország Barátai Alapítványnak.

E

urópa legnagyobb szuperszámítógépének
fejlesztésébe kezdett az OTP Bank Nyrt.
valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
Több milliárdos együttműködési megállapodást
írt alá Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésére alkalmas szuperszámítógép létrehozásának finanszírozásáról. Felavatták a számítógép hardverének első, önálló működésre képes
egységét is. Az együttműködés Magyarország
számára is mérföldkőnek számít, nemcsak az
OTP, de hazánk versenyképességének növekedéséhez is nagymértékben hozzá fog járulni.
A megállapodás keretében a legkorszerűbb, öntanuló, mesterséges intelligencián alapuló gép
fejlesztése valósul meg; külön jelentőséggel bír,
hogy ez a modell magyar nyelvű lesz.
A szuperszámítógép mai világunk egyik legfejlettebb, kifejezetten mesterséges intelligencia
feladatokra kifejlesztett eszköze. Az általa kínált
lehetőségeket állami intézmények, egyetemek,
kis- és közepes vállalkozások számára is elérhetővé kívánja tenni az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Alkalmazható lesz a kutatásfejlesztés, oktatás területén, számos piaci szektorban, de a hétköznapi életben is.

M

■

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója
a szuperszámítógép átadásán, az OTP Bank székházában 2022. január 31-én

Az OTP élen jár a digitalizációban, az elmúlt években, évtizedekben, sokat költöttek hasonló fejlesztésekre. „Nem véletlenül sikerült megőriznünk vezető helyüket a hazai bankpiacon. Nagy
örömmel látjuk, ha verseny van, de csak akkor,
ha élen járunk”– fogalmazott Csányi Sándor.
A mesterséges intelligenciától fejlettebb pénzügyi szolgáltatásokat, gyorsabb kiszolgálást várnak, valamint a teljes banki folyamatok kezelését
a telefonos ügyfélszolgálatokon. Egyenlőre két
magyarországi helyszínen kezdi meg működését,

de mivel az OTP 10 országban van jelen a régióban, a jövőben azokra a külpiacokra is lehet
majd gondolni, ahol a bank nagy ügyfélszámmal rendelkezik. Csányi Sándor bízik benne,
hogy a rengeteg adat, írott anyag és hangfelvétel, ami az elmúlt években keletkezett, a jövőben szintén kihasználására fog kerülni.
„Ahogy Magyarország előre megy, nem hátra,
úgy az OTP is ezzel a fejlesztéssel előre megy,
nem hátra” – élt a kampányszlogennel az Elnökvezérigazgató.

agyarország ipara egy IMF tanulmány
szerint, 70 százalékban a high-tech szektorba tartozik, ezzel hazánk Európa élvonalában
helyezkedik el. Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium kezdeményezésére 2018-ban megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció,
amelynek mára mintegy 350 tagja van a vállalati-, egyetemi-, kutatói szférából. Munkájukat
közel 1500 szakértő segíti. A szakmai és konzultációs fórum összeköti a mesterséges intelligencia ökoszisztéma gazdasági, akadémiai és
kormányzati szereplőit. A magyar gazdaság és
társadalom MI-forradalomra való felkészítése
céljából megalkották a 2020–2030 közötti időszakra szóló Mesterséges Intelligencia Stratégiát,
amelynek végrehajtása már folyamatban van.
„Magyarország digitális szuverenitásának megőrzése és a globális versenyben való helytállás
stratégiai fontosságú kérdés” – mondta Jakab
Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció
elnöke. A digitalizációval együtt járó gyors technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy egy-egy jól

megválasztott ágazatban hazánk az élvonalba
kerüljön; mint például az 5G mobiltechnológiához
kapcsolódó fejlesztések, vagy a mesterséges
intelligencia területe.
Kiemelt elem a társadalmi tudatosítás, ami nemcsak az ország, de az egyén versenyképességét
is szolgálja. Az elsajátítható ismeretek és tudás
magasabb szintű állások betöltését teszi lehetővé.
Fokozódó igény van szakemberekre, akik széleskörű technológiai és iparági ismeretekkel rendelkeznek, képesek MI-projekteket megvalósítani,
és a vállalatok digitális átalakulását segíteni.
A mesterséges intelligencia térhódítása robbanásszerű a világban, számtalan iparágat érint,
mint a fent említett pénzügyi szektor, vagy az
egészségügy, gyógyszerkutatás, logisztika, szállítmányozás, telekommunikáció, marketing, értékesítés, oktatás, stb. A kör a jövőben tovább
fog szélesedni. A fejlesztések kiterjednek olyan

alkalmazási területekre is, mint az önvezető
földi és légi járművek, a digitális katonai technológiák, hangvezérelt adatbevitel, vagy ipari
környezetben alkalmazható kiterjesztett valóság
(AR-augmented reality).

A

magyar kormány az elmúlt négy évben
nyolc technológiai platformot hozott létre,
amelyek meg fogják határozni a következő évtizedeket. Ezek közé tartozik az ipar 4.0 stratégiája, az 5G Koalíció, valamint az autonóm
gépek, drónok technológiájával, továbbá a mesterséges intelligenciával foglalkozó platformok.
A technológiák fénysebességgel fejlődnek, a
teljesítmények tovább nőnek, új algoritmusok
születnek, a létrejövő műszaki, tudományos
és vállalati eredmények bekerülnek hálózatba
kapcsolt mindennapjainkba. ■

Kapcsolódó linkek:
https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Rolunk
https://hungarytoday.hu/ai-supercomputer-otp-bank-innovation-ministry/
https://ungarnheute.hu/news/erstes-modul-des-von-der-otp-bank-und-dem-innovationsministerium-entwickelten-ki-supercomputers-eingeweiht-74983/

a kép illusztr áció. Fotó | Mónus Márton | MTI
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Életcélom, hogy
segítsek másoknak
P

rofesszor Dr. Lajtha Ábel úr a Magyarország
Barátai Alapítvány Alapító tagja, 1922. szeptember 22-én született Budapesten. Rövidesen
századik születésnapját fogja ünnepelni, amelyhez nagyon jó egészséget és további alkotó
erőt kívánunk!
Édesapja Lajtha László Kossuth-díjas zeneszerző,
zenepedagógus aki népzenekutatóként együttműködött Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal. Az
idősebb fiú Lajtha László György orvos, sugárbiológus, onkológus, egyetemi tanár, az MTA
tagja, a Christie Hospital Manchester rákkutató
intézetének igazgatója, 1995-ben hunyt el Oxfordban.
Rendkívül szerető családból származom – mondta
Lajtha Ábel úr. Apám soha nem próbált meggyőzni
bennünket arról, hogy zenészek legyünk. Viszont
tőle tanultuk meg, hogy az ember karrierje nem
függhet attól, hogy mennyi pénzt keres, csak attól, hogy mit tud visszaadni a társadalomnak. Így
lettünk bátyámmal kutatók. Arra fókuszáltunk,
valami olyanra törekedjünk, ami értékes a társadalom számára. Az életcélom, hogy segítsek
másoknak –, amit tulajdonképpen meg is tettem.
Lajtha Ábel úr tanulmányait Budapesten végezte,
egészen a doktori fokozat megszerzéséig. Mindig
tudta, hogy kutató szeretne lenni, ezért a legjobb
iskolákat választotta. Érettségi után elment Szegedre, hogy találkozzon Szent-Györgyi Alberttel
–, a később Nobel-díjjal kitüntetett orvos, biokémikussal – és megkérdezze, mit tanuljon, hogy

vele dolgozhasson. 1945-ben megszerezte PhD
fokozatát a Pázmány Péter Tudományegyetemen
és 1946-47 között tanársegéd lett Szent-Györgyi
laboratóriumában. Az izmok összehúzódásában
szerepet játszó folyamatokat vizsgálta. Közös
munkájuk Amerikában folytatódott, ahova SzentGyörgyi segítségével került.
„Szent-Györgyi Albert nagyon fontos az életemben,
nemcsak tanár volt számomra, hanem mentor
és példakép is. Elvei túlmutattak a tudományos
életen. Gyűlölte a háborút, soha nem akart
senkinek semmilyen módon ártani, sőt, mindig
inkább segített az embereken. Én is hasonló
elveket vallok, így ezeket még inkább megerősítette bennem, amíg együtt dolgozhattunk.”
Lajtha professzor az egyetlen napjaink tudós társadalmában, aki még Szent-Györgyivel dolgozhatott. „Megtanított gondolkodni, észrevenni dolgokat. Az egyik legfontosabb felfedezésem az
izomkutatás, az izomhúzó mozgások mechanizmusa volt. Mindig azt mondta: ha találsz valamit,
soha ne dobd ki azonnal, hanem nézd meg, mi
van mögötte. Néha meg kell találni a legegyszerűbb megoldásokat, mert a természet mindig a
legegyszerűbb módon oldja meg a dolgokat. Tőle
tanultam, és az elmémbe vésődött, hogy a kutatás
nem verseny, hanem csapatmunka. A hangsúlyt
nem a világhírű kutatóvá válásra kell helyezni,
hanem arra, hogy valami jót tegyél a világért.
Bárcsak ezt többen megtanulták volna tőle…”

Lajtha professzor 1975–77 között az International
Society of Neurochemistry elnöke, 1979–81 között
az American Society for Neurochemistry elnöke,
alapítója és főszerkesztője a Handbook of Neurochemistry és Neurochemical Research újságnak.
1977-től negyven éven át a Research Foundation
for Mental Hygiene Inc. elnöke, 1994-től az NKI’s
Institutional Review Board elnöke. Számos konferencia és szimpózium szervezője, tanácsadó
testületek tagja, több mint 700 tudományos cikk
szerzője. Segíti a hazai tudományos munkát,
mintegy 40 magyar ösztöndíjas kutató dolgozott
már a laboratóriumában.
Mint mondja, kulturálisan két otthona van, de amerikai magyarnak tartja magát. Lányai és unokái
magyar neveket kaptak és szintén érdeklődnek
a magyar hagyományok iránt. Művészeti könyvgyűjteményének nagy részét a budapesti Szépművészeti és Iparművészeti Múzeumnak adományozta.

Lajtha Ábel mindig is biokémikus akart lenni.
1950-ben került a New York-i Columbia Egyetem
agykutató intézetébe, Dr. Heinrich Waelsch laboratóriumába, ahol az agy biokémiájával kezdett
foglalkozni. 1963-tól a New York-i Állami Idegkémiai és Kábítószer-kutató Intézet igazgatója
volt, 1971-ben kinevezték a New York-i Egyetem Orvostudományi Intézet pszichiátriai kutató
professzorának. Jelenleg a New York-i Egyetem
Neurokémiai Központjának igazgatójaként a
függőségek biológiai hátterét kutatja, a nikotinés az ételfüggőség biológiai mechanizmusát,
de vizsgálataival a baleset következtében döntésképtelenné váló betegek gyógyításához is
szeretne hozzájárulni.
Az agy mindig is érdekelt – nyilatkozta egyszer.
Amikor az 1940-es években először elkezdtem
kutatni az agyat, nagyon kevesen voltak a szakterületemen. Nem volt rendszeres folyóiratunk
vagy ismertetőnk, ezért elhatároztam, hogy létrehozok egyet – aminek még 36 évig főszerkesztője maradtam. Ráadásul nem volt olyan egyesület, ami összefogta volna az agykutatókat.
Alapító tagja lettem különböző neurológiai egyesületeknek, majd titkára, majd elnöke. Mára az
agy megbecsült és elismert kutatási terület,
és nagyon népszerű. Még azt is merem állítani,
hogy túl népszerű lett. Nagyon fontos ügyelni
arra, hogy csak felelős és jó kutatók legyenek
ezen a területen, mert minden megállapítás felhasználható jóra és rosszra egyaránt.

■ Dr. Vizi E. Szilveszter MOBA elnök és Dr. Lajtha Ábel

alapító a kitüntetés átadásán
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban

2002-ben megkapta az MTA Pro Scientia Hungarica
érmet, 2005-ben ő volt a Bernard Haber-díj első
kitüntetettje, 2016-tól a Magyar Érdemrend középkeresztjének birtokosa. A Magyar Tudományos
Akadémia külső tagja, a New York-i Magyar Tudományos Társaság alapító tagja, a szlovén és örmény tudományos akadémiák külső tagja. ■

■ Dr. Lajtha Ábel átveszi a Magyar Érdemrend közép-

keresztje polgári tagozata kitüntetést Szijjártó Péter
Külgazdasági és Külügyminisztertől 2016. május 6.-án

A Magyarország Barátai Alapítvány Alapítójaként a következőket fogalmazta meg
„…Nagyon fontos, hogy most van egy csoport, a mi csoportunk, ami egy országot képvisel
és támogat: a Magyarország Barátai Alapítvány. Ez nem egy állami, hivatalos csoport;
ez egy független, az államunkat, Magyarországot tisztelő és támogató csoport.
A társaság szerepe, ami állandó megbeszélések eredménye, sokoldalú,
szükséges és fontos szerep. Nem csak védelmi, hanem ismeretterjesztő
és a magyar kultúrát, az ország eredményeit, az ország hírnevét ápoló társaság.
Nekem szerencsém volt a magyar kultúrának sok oldalát megismerni, nem csak az iskolában,
a helyi életben, hanem édesapám etnográfiai gyűjtései alkalmával is.
Történelmünk alatt talán többször volt balszerencsénk,
többször támadták vagy károsították az országot, mint segítették.
Talán ez vezetett ahhoz, hogy a múltbéli magyar alkotók és alkotások nem érték el
azt az elismerést, amit megérdemeltek. Ez sajnos még mindig így van, és én nagyon remélem,
hogy a Magyarország Barátai ezt valamilyen mértékben meg tudja változtatni.
Lezárásul hadd ismerjem el Elnökünk, Vizi E. Szilveszter hozzájárulását.
Ő bárki másnál jobban, zseniálisan felismerte csoportunk szükségét, szerepét és jobban,
mint bárki más, az alkotója, belső motorja, építője a társaságnak.
Kitűnő példája az alkotó magyaroknak, kitűnő példája a magyar gyökerek gyümölcsének.”
Kapcsolódó tartalmak:
https://hungarytoday.hu/i-hope-that-there-will-be-at-least-enough-wisdom-left-in-humanity-to-useour-acquired-knowledge-for-good-rather-than-bad-interview-with-dr-abel-lajtha-neurochemist/
https://ungarnheute.hu/news/mit-hilfe-talentierter-ungarn-hat-das-land-die-chance-eine-schluesselposition-in-der-region-zu-einzunehmen-interview-mit-dr-abel-lajtha-99856/
videó 2018. július 9. https://mediaklikk.hu/cikk/2018/07/09/lajtha-abel-tortenete-hangszerelve/
https://www.nki.rfmh.org/faculty/abel-lajtha-phd
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„...A lombfeju,
´´ színes hangjegyek,
A Városliget zöldje fölött...” 1

A Magyar
Zene Háza

Báger Gusztáv

A

megnyitóra a magyar kultúra napján került
sor, amelyet 1989 óta ünnepelünk annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22én datálta a Himnusz kéziratát.
A Magyar Zene Háza épületként és intézményként is lenyűgözően összetett. A parkból az előadóművészetek szintjére, a remek akusztikájú
koncertteremhez és előadóteremhez érkezünk.
Kint, a Városligeti-tó szomszédságában található
a szabadtéri színpad és az experimentális zenei
játszótér. Az alsó szint, mintegy 2500 négyzetméter, ahol a Hangdimenziók – Zenei utazások
térben és időben című állandó, interaktív zenetörténeti kiállítás, valamint időszakos tárlatok
láthatók. Szintén ezen a szinten, akusztikai
érdekességekkel várja a látogatókat a kreatív
hangtér. Itt található a hangdóm, a különleges
dómkupola, ahol megelevenedik a hangzó világ
a természet hangjaitól kezdve a komponált zenéig. A kupola egyben vetítővászon is, amelyen
a megnyitó programok a Kárpát-medence hangjait és képeit idézik. Az emeleti szint az oktatáshoz és elmélyült alkotáshoz kínál tagolt tereket.
Zenepedagógiai helyszínek, multimédiás könyvés kottatár, valamint kutatószobák állnak rendelkezésre. A középpontban az élmény áll, a
pedagógiai programok is szórakoztatva keresik
a zenei nevelés új formáit. Étterem, kerti bisztró,
múzeum-shop járul hozzá a házbéli élmények
teljességéhez.

■ Sou Fujimoto japán építész,
a Magyar Zene Házának megálmodója
1

A Magyar Zene Házának missziója, hogy a lehető
legszélesebb hazai és külföldi zenei kínálatot
mutassa be. Különböző műfajok képviselői kapnak meghívást, hogy a megszokottól eltérő,
inspiratív tapasztalatokkal gazdagodhasson
minden idelátogató. A ház fórumot nyújt a fiatal
zenei tehetségek számára, támogatja az egyedi,
a fő áramlatoktól eltérő produkciókat. A weboldalon fél évre előre megtalálható a teljes program, amelyekre jegyek is válthatók.
■ https://magyarzenehaza.com/

Sou Fujimoto, a kortárs japán építészet világhírű
mestere a különleges épület megálmodója.
A nemzetközi tervpályázat 2014 őszén került
kiírásra és 168 pályamű érkezett a világ különböző pontjairól. A nemzetközi zsűri Sou Fujimoto
tervét ítélte a legjobbnak, kiemelkedőnek tartva
a transzparens épület harmonikus kapcsolatát
a parkkal, ami szinte elmossa a határokat a természet és az épített környezet között.

F

ujimoto építészeti filozófiája és természet
tisztelete tükröződik szavaiban:

„A Magyar Zene Háza egy parkban épül. Az első,
ami erről eszembe jutott, hogy a természetben
zenélek. A két földszinti előadótermet ezért
úgy akartam elhelyezni, hogy kapcsolatban legyenek a parkkal. Míg a legtöbb koncertterem
zárt doboz, én nyílt tereket álmodtam, ahová
beszűrődik a természetes fény, ahonnan ki lehet
látni a természetbe, és ahová a Ligetből is be
lehet látni.

Báger Gusztáv, József Attila-díjas költő, egyetemi tanár verse, amelyet a Magyar Zene Háza megnyitójára írt, teljes terjedelmében itt olvasható:
https://magyarzenehaza.com/a-haz-zeneje-blog/bager-gusztav-verse-a-magyar-zene-haza-megnyitojara-1

Fotó | Kovács Tamás | MTI

„Mi, magyarok kulturális expanzióban vagyunk,
válság ide vagy oda” – fogalmazott nyitóbeszédében Orbán Viktor miniszterelnök 2022. január
22-én, a Magyar Zene Házának átadásán.
„Az elérhető legfrissebb adatok szerint a magyar
kulturális kiadások arányaiban – igaz, holtversenyben – az első helyen állnak az Európai Unióban”
– mondta a Kormányfő. Majd hozzátette: a magyarok önképének fontos része, hogy „mi kultúrnemzet vagyunk”.
Felidézte a 2010-ben kitűzött célt, hogy a Liget
váljon újra a magyar kultúra fellegvárává, így
született meg a Liget Budapest Projekt, Európa
legnagyobb kulturális beruházása.

Fotó | Balogh Zoltán | MTI
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V

árosligetünk története a középkorig nyúlik
vissza. Vízben, fában gazdag legelő volt,
amelynek vadaskertjében Mátyás király is szívesen időzött. A terület később elmocsarasodott,
megmentésére erdőt telepítettek, majd tavat
létesítettek és a kitermelt földből két szigetet hoztak létre. Kalandos évszázad telt el, míg 1808ban a fejlesztésekben kiemelkedő szerepet játszó József nádor megalapította a Királyi Szépítő
Bizottmányt. A városrendezésért felelős testület
pályázatot írt ki a „város minden osztálya” számára kellemes mulatókert kialakítására.

■

Azt akartam, hogy a tér konceptuális értelemben
felszabadító hatású legyen, a gyakorlatban pedig
lehetőséget kínáljon a minőségi zenehallgatásra, tiszteletben tartva a gyönyörű környezetet.
Üvegfalú teret konstruálni zenéléshez hatalmas technikai kihívás. De addig foglalkoztunk a
témával, amíg megtaláltuk a megoldást az akusztikai, szerkezeti és funkcionális problémákra.”
A ház jellemzője a lebegő tetőszerkezet, amelyet
a hanghullámok képe ihletett. Felületét közel 100
egyedi tervezésű lyuk töri át, amelyeken keresztül
fák nyújtóznak az ég felé. A természetes fényt
úgynevezett „fény kutak” vezetik a legalsó szintekig, különleges atmoszférát teremtve. A homlokzat szintén páratlan szépségű; 94 néhol 12
méter magas, egyedileg gyártott, milliméter pontossággal illesztett üvegpanelből áll. A természetélményt fokozza az álmennyezeten elhelyezett több mint ezer, stilizált, aranyszínű falevél.

A

pró érdekesség, hogy a közeli Városligeti Műjégpálya segítségével gondoskodnak az
épület hűtéséről, amelynek energiaigényét jórészt
megújuló energiaforrásokból fedezik. Az egész
épület légies, átlátható és minden részletében
harmonikus. „Kívül-belül egyszerre varázslatosan
egyedi, és mégis szerethetően otthonos” – mondta
Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri
biztosa. A kivitelezést Gyorgyevics Benedek, a
Városliget Zrt. vezérigazgatója vezette.

Már a koncepció tartalmi kialakításában is komoly
részt vállalt Batta András ügyvezető igazgató és
kiváló csapata, akik a ház működtetésért felelősek. A Magyar Zene Háza eddig is több rangos elismerést hozott Magyarországnak, pedig
csak nemrég nyitotta meg kapuit.
Minden bizonnyal Budapest nemzetközi hírű,
ikonikus épületévé fog válni és a Városliget egykori hangulatának örököseként, valódi „zenepavilon” lesz. ■

Kapcsolódó tartalmak: Így készült a Magyar Zene Háza videó
https://www.youtube.com/watch?v=cVWvofiOBHo&t=17s&ab_channel=LigetBudapest
Hungary Today
https://hungarytoday.hu/house-of-hungarian-music/
https://hungarytoday.hu/house-of-hungarian-music-museum-liget-project-budapest/
Ungarn Heute
https://ungarnheute.hu/news/haus-der-ungarischen-musik-im-stadtwaeldchen-eingeweiht-13282/
https://ungarnheute.hu/news/haus-der-ungarischen-musik-im-budapester-stadtwaeldchenfertiggestellt-14995/

háttérkép | adományozó: schmidt albin | fortepan
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Balról jobbra Batta András a Magyar Zene Házának ügyvezető igazgatója,
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Gyorgyevics Benedek a Városliget Zrt. vezérigazgatója

A nyertes a lübecki Heinrich Christian Nebbien
műkertész lett, aki gondosan feltérképezte a több
mint egymillió négyzetméternyi területet. A kertészt olyan művésznek tartotta, aki a színharmóniákat nem palettán keveri ki, hanem fákkal és
virágokkal alkotja meg. 1817-ben kezdődött a népkert kiépítése, a ma is álló platánokat József nádor
alcsúti arborétumából telepítették át, hóban, ökrös
szánokkal szállítva. Ám pénz hiányában a tervek
csak részben valósultak meg. Pedig Nebbien is
felajánlotta győztes pályaművének összegét és
díjazás nélkül vállalta a munkálatok felügyeletét.
A megvalósításhoz a Bizottmány kölcsönt vett fel,
amit a Liget jövedelméből kívánt visszafizetni.

De miből származott a Ligetnek a jövedelme?
A tó halászatából, csónakáztatásból, a kocsmák
bérleti díjából, a Liget melletti telkek értékesítéséből. A mutatványosok is komoly összegeket
fizettek, akik a városból kiszorulva, a Városerdőben verték fel sátraikat, ahogy akkoriban a Ligetet
nevezték. Az első mutatványos Grossinger Lipót
bormérési joga mellett vállalta, hogy saját költségén, lóhajtású körhintát, ringlispílt állít fel.
Megjelentek a kioszkok, kocsmák, ivók és büfék.
ikor Pest első omnibusz-járata 1832-ben
elindult a Ligetből, már volt céllövölde, a közönséget jósok, fakírok, erőművészek, kardnyelők, zene és tánc szórakoztatta.

M

Magyarország
kertje

fotó fent | adományozó: klösz györgy | fortepan
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P

esten 1838. március közepén árvíz pusztított.
Sok ezer ember menekült a Ligetbe és dideregve várta, hogy a „bőszült folyam”, a dühöngő
Duna „kiöntse mérgét”, ahogy báró Wesselényi
Miklós az „árvízi hajós” írta, aki maga is sokakat
megmentett. Ez az év a Vurstli kezdete, ami nevét
a legenda szerint az itt felszolgált tormás virsliről,
a német „würstel” szóból kapta. A Vurstli jellegzetes alakjai voltak a hintáslegények, tűznyelők,
kötéltáncosok és képmutogatók, akik az erkölcsi
tanulsággal bíró történeteket képekkel illusztrálták. Megnyílt a krajcáros Hőköm Színház, a nézők
becsalogatására kikiáltókat alkalmaztak, Arany
Manónak még a neve is fennmaradt. Nevezetes
volt a Liliputi Színház, ahol apró termetű művészek
adtak elő könnyű, nyári darabokat.
A Liget kapuja a Körönd volt, sugárútján sétálva,
lóháton és konflissal kocsikázva lehetett közlekedni. A tehetős polgárok fogattal érkeztek piknikezni, korzózni. A kimenős cselédlányok, vékonypénzű bakák, csak alkalmi búcsúkra, vásárokra
jártak ki, lévén gyalog több mint egy óra volt
az út, és a szabad vasárnapot csak 1891-ben
vezették be. A különböző társadalmi osztályoknak nemcsak a szokásai és lehetőségei tértek
el, de térben is elkülönültek a Lizsében, ahogy a
Ligetet tréfásan nevezték.
A szabadságharc idején, Buda 1849-es ostromakor az emberek ismét a Városligetbe menekültek, kialakult a városligeti menekültváros.
Egy évtized múlva a Városerdő nagyvárosi parkká alakult, kivilágított sétautakkal, szökőkutakkal, fűre lépni tilos táblával. 1865-ben a terület
nagy részét átengedték az Állatkert építésének,
amely egy év múlva megnyitotta kapuit.

A tó mindig is központi szerepet töltött be, nyáron
a csónakázás és halászversenyek, télen a népszerű korcsolyázás helyszíneként.
1889-ben a vásári bábjátékos Hincz család megalapította az Első Magyar Bábszínházat, ekkor
már működött a lóhajtású óriáskerék és felverte
sátrát a híres cirkusztulajdonos Barocaldi is.
Szenzációnak számított a Lumiere fivérek találmánya a kinematográf, ami a felvevőkamerát
egyesítette a vetítőgéppel.
iákeresnek lenni a századfordulón külön intézmény volt, a kettes fogatú bérkocsisok számára komoly versenyeket is rendeztek. A többszörös nyertes Wampetits Ferenc díjainak öszszegéből alapította 1894-ben híres városligeti
vendéglőjét, amit 1910-ben a Gundel család
megvásárolt.

F

1896-ban a Millenniumi ünnepségek kiemelt helyszíne volt a Városliget. Hazánk fennállásának ezeréves évfordulójára ikonikus épületek kerültek
átadásra a Ligetben is, pl. a Műcsarnok, a Vajdahunyad vára (akkor még zömmel fából készült
változata), és a Millenniumi Földalatti Vasút. Bár
tervben volt, a millenniumi emlékmű a Hősök
terén csak a századforduló után készült el.
A Szépművészeti Múzeum 1906-os megnyitása
után két évvel átadták a Ligetben az Angol Parkot,
a későbbi Vidámpark ősét. A Liget gazdag vízés hévízkészlete többször volt forrása artézi kutak és gyógyfürdők létesítésének. A Széchenyi
Gyógyfürdő 1909–1913 között épült, a hozzá tervezett szálloda nem készült el. Nebbien terveiből
mára sok minden megvalósult, a Városliget lényegét adó növényegyütteseket elültették, a park
térszerkezete kialakult. Újabb csodálatos épületek
kaptak és kapnak helyet a Liget Budapest Projekt
millenniumi idők óta nem látott fejlesztési programjának részeként, példaként szolgálva a jövő
városfejlesztői számára. ■

A Liget lelke
G

ondoljunk a telünk lelket is megfagyasztó
hidegjében a tavaszra, melynek előbb-utóbb
el kell jönnie, ahogy a háborúban is szerettünk
vissza és előre tekintve a békére gondolni.
– írta Gundel Károly 1934-ben „A vendéglátás
művészete – beszélgetések a fehér asztal örömeiről és múltjáról” című művének bevezetőjében.
Önmagát vendéglőmesternek nevezi, ezzel a
szép, régi magyar céhbeli címmel utalva hitvallására. Könyvével és később éttermével sem
„az elérhetetlent, a fényűzést akarja szolgálni.
A vendéglátás dolgát, az asztal örömét, a konyha kultuszát igaz, de ezek sem külön-külön, sem
együtt járva nem kell, hogy luxust jelentsenek.”

Apja, Johann Adam Michael Gundel (1844–1915)
Bajorországban látja meg a napvilágot. 13 évesen gyalogszerrel elindul Pest-Budára, hogy beteljesítve álmát és vendéglős legyen. Útközben
barátságot köt Eduard Sacherrel, akinek híres
családjánál megismeri a császárváros konyháját.
Pesten immáron Gundel János néven, ő lesz a
dinasztia megalapítója. Éttermet, szállodát nyit
és elsőként egyesíti a magyar ízeket és a nemzetközi konyhát. Sikere szempontjából lényeges
körülmény, hogy a reformkori Magyarország
1840-es éveiben, létrejön a polgárság.
Gundel Károly (1883–1956) a legidősebb fiú, ő viszi
tovább apja vendéglátásba vetett hitét, bár szerinte:

Szélesebbre
tártuk a kapukat
„A kiválóság nem örökletes. A minőség nem veled született. Csak akkor lehetsz a legjobb, ha
a legjobbakkal veszed fel a versenyt.” Tanítómestere César Ritz, akinek briliáns séfje Auguste
Escoffier, a modern francia konyha megalapítója.
A tőlük kapott tudás és tapasztalat hozzásegíti,
hogy 1910-ben átvegye a városligeti éttermet,
amelynek névadója lesz. A magyar és francia
konyha remekei, valamint Gundel Károly saját
kreációi szerepelnek az étlapon.
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Az eredeti eszméhez hűen a ház ismét sokszínű
és befogadó, ahogy érzékletesen megfogalmazta:
vendégeiknek a ’prestige’ szó eredeti jelentése
szerinti varázslatot, tiszteletet és csodát kívánják
nyújtani. Az Eventrend hitvallása a Gundel múltjához méltó:
„A Gundel nemzeti ügy, egy világhírű
családi márka. A következő évtizedekben
a cégcsoport szeretné ezt az örökséget
megőrizni, tovább építeni, gazdagítani, minél
több magyar és külföldi vendég számára
megmutatni. Cél, hogy ne csak egy kiváltságos
kör számára legyen elérhető, hanem sokaknak
okozzon örömteli pillanatokat.”

Az

■

Gundel Károly és családja 1928-ban / forrás: Gundel /

Az 1930-as évekre már világhírre tesz szert.
„A Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverés Budapest számára, mint egy hajórakomány turistaprospektus” – írta a New York Times 1939-ben.

G

undel Károly gasztrotörténelmet ír, megbecsülést szerez a vendéglátó szakmának,
népszerűsíti a magyar konyhaművészetet, szívén
viseli az új nemzedékek oktatását. Sikerében
szerepet játszik személyisége, társadalmi érzékenysége, kivételes vendégszeretete, és derűlátása a legnehezebb időkben is. Pedig abból is
jut bőven; átél két világháborút, az elsőben katonaként harcol, 1949-ben államosítják az éttermét és 13 gyermekével együtt kiköltöztetik,
1951-ben német származása miatt kitelepítik.

1956 novemberében tér örök nyugalomra. Az étterem is komor időket él át egészen 1991-ig,
amikor a névhasználat megtartásával, megvásárolja a magyar származású Estée Lauder fia
Ronald S. Lauder és Láng György. Kalla Kálmán
kiváló konyhafőnökkel a Gundelt újraélesztik,
számos világhírű vendéget fogadnak. Az étterem
2014 óta hungarikum, különleges magyar érték,
ugyanekkor a vendéglátó szakma a névadó tiszteletére Gundel Károly-díjat alapít.
Valójában a Gundel 21. századi korszaka most
kezdődik. Új üzemeltetője és újjáalakítója a hazai
hotel, restaurant&catering szakma meghatározó
szereplője, az Eventrend Group. Pintér Mariann
marketing igazgató magazinunknak elmondta,
hogy az átalakítás után a Gundel nem egyszerűen újranyitott, hanem mindenki előtt szélesebbre tárta a kapuit.

Anno 11 fős zenekar kísérte az étkezést, ma a világ első női cigányzenekara biztosítja az élőzenét,
a 11-es szám a nemzeti ételsoré. A Gundel família híres fogásai friss receptúrával, a legmodernebb technológiával elkészítve szerepelnek az
étlapon „Nemzeti 11” néven: Tokaji libamájjal, gulyásleves, palócleves, Újházy-tyúkhúsleves, paprikás csirke, Feszty-szendvics, mangalica bakonyi módra, Kárpáti fogas filé, somlói galuska
Gundel-palacsinta, Rákózi-túrós. Természetesen
egyéb nemzetközi és hazai fogások is megtalálhatók a kínálatban.
Wolf András corporate chefet régóta érdekli a
magyar gasztronómia megújítása.

A

Gundel jelenleg az étterem, kávéház és a
kert hármas egységéből áll. Az étterem és
a kávéház egy légtérben található, mégis eltérő
hangulatú. Mint anno, már egy finom reggelire
is érdemes betérni, ami kilenctől-délig fogyasztható. Szeretettel és elérhető árakkal várják a
családokat egy állatkerti, városligeti séta után,
hogy mindenki, a gyerekek is megtapasztalhassák a Gundel élet/étel-érzést. A mai kornak
megfelelően a szép környezet ’Insta-képes’ pillanatokat kínál.
Pesten nem az első fecske csinál nyarat, hanem az
első fehér abrosz a Gundelnél – tartották régen.
Húsvéttól az árnyas fákkal teli kert is várja vendégeit. Aki pedig a régi eleganciára vágyik, azt
vacsoraidőben az étteremben díszterítés, Zsolnay-porcelán, ezüst evőeszköz és fehér kesztyűs felszolgálás fogadja.
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Kísérletezései során új fogalom született, az „eszszenciális magyar gasztronómia”, amelynek lényege, hogy az ízeket megőrizve, de az elkészítési módot, tálalást megváltoztatva, modern
fogásokat hoz létre. Sok év után tért haza Moldován Viktor executive chef, aki külföldön is büszkén hirdette és terjesztette a magyar konyha
értékeit és szeretetét. Munkáját Kovács János
chef és Dudok Györgyné pastry chef segíti.
úsvét közeledtével egy izgalmas tojásételt
ajánlunk a Gundel új étlapjáról, ami otthon is
elkészíthető. Fűszeres kemény tojás rántva, burgonyával, remoulade mártással, és aki úgy érzi,
kiegészítheti kaviárral is.
Ha egy szóban kéne összefoglalni mi a legjellemzőbb a mai Gundelre, akkor talán az arányérzék.
Arányosság a hagyománytisztelet és megújulás,
klasszikus és modern, hazai és nemzetközi, luxus
és elérhető között, ahogy a minőség és árak
tekintetében is értékarányos. A Gundelt már nem
kell életünk különleges alkalmaira tartogatni, magyaroknak és Magyarország idelátogató barátainak is jó szívvel ajánlható. Gundel Károly példaértékű szellemisége tovább él, a Liget lelke, az ő
eredeti szándékainak megfelelően, mindenkié. ■

H

Kapcsolódó tartalmak:
https://gundel.hu/
https://hungarytoday.hu/gundel-restaurant-budapest-hungary/?fbclid=IwAR0RKiEatl0BbPASGody_
aMYh9MD5-g9p5-8Kz--drtTO8e55URou6nAm8E
https://ungarnheute.hu/news/gundel-kehrt-mit-seinem-alten-glanz-und-legendaeren-ungarischen-gerichten-zurueck-fotos-32123/
https://ungarnheute.hu/news/gundel-zeitreise-stimmungen-gefuehle-und-eindruecke-des-restaurants-ab-den-50-ern-86252/
Fűszeres tojás rántva / forrás: Gundel /

„Magyarnak lenni:
´́
büszke gyönyöruség!”

„To be Hungarian: proud delight!” (poem by Sándor Sajó, Magyarnak lenni 1919)

(Sajó Sándor,
Magyarnak lenni 1919))
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