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VOLT 
eGySzeR 

eGy ...CSAPAT
Az a bizonyos Aranycsapat. 

Ha ez az összeállítás néhány 
héttel korábban készült volna, 

biztosan más szemmel tekintenénk 
vissza az Aranycsapatra. Akkor azt 

gondolnánk, hogy Puskás Ferenc és 
csapata a régmúlt dicsőséget jelképezni, 

valamit, ami egykor fénylett, mint az 
arany, és valamit, ami talán már soha 

többet nem lesz. Nem biztos, hogy 
a magyar válogatott Eb szereplése, 

miszerint csoportelsőként jutott tovább 
a selejtezőből, és a belga csapaton 

kívül senki nem tudta legyőzni, egy 
lapon lenne említhető az Aranycsapat 

teljesítményével, de mindenképpen 
remény. Márpedig a remény is lehet 

fénylő, mint az arany. 
„FuTBALLiSTA VOLTAM, DE úgy 

BESzÉLHETEK Az ÉLETEMRŐL, MiNT 
Egy SzERELMi TöRTÉNETRŐL.”

ONCe uPON 
A TIMe THeRe wAS…
A TeAM
That certain Golden Team. 
Would we have put this list 
together just a couple of weeks 
earlier, we sure would be 
looking back at Puskás & co. 
from a different perspective.  
We would see the famous team 
as a representative of glorious 
days long gone, as something 
that was shining as gold, and 
might never be again. Not sure 
if being number one of our team 
in the European Championship 
qualifier and being unbeaten till 
the belgian game is similar to 
the achievement of the "Golden 
Team", but do mean hope. 
„I WAS JuST A 
FOOTBALL PLAyER, 
BuT I CAn TALK 
ABOuT My LIVE AS 
IF IT WERE A LOvE 
STORy.”

GOLDeN RAIN
It's close to impossible 

to list all the important 
gold medals we've won 

in the recent years, decades. 
unforgettable moments we were 

lucky enough to be a part of, 
thanks to Hungarian athletes. 

Who doesn't remember the 
moment Krisztina Egerszegi, 

still almost a little girl, won 
her very first Olympic medal 

in Seoul. Or the incredible 
performances by our kayak 

and canoe team. Oh, and did someone 
mention water polo? How many times did 

these handful of athletes give hope to the 
entire country, and made ourselves feel 

good about being Hungarian!

ARANyeSő
Felsorolni sem lehet, 

hány nagyon fontos 
aranyérmet nyertünk az 

elmúlt néhány évben, 
évtizedben. Felejthetetlen 

pillanatokban lehetett 
részünk, hála a magyar 

sportolóknak. Ki ne 
emlékezne rá, amikor 

Egerszegi Krisztina 
életében először olimpiai 

aranyat nyert Szöulban, 
szinte kislányként. 

Vagy elképesztő 
kajakosaink és kenusaink 

teljesítményére. Nem 
beszélve a vízilabdásokról. 

Hányszor volt, hogy ez 
a néhány sportoló adott 

hitet az országnak, hogy jó 
magyarnak lenni!

„gyERE, 
EgÉRKE, 
gyERE, 

KiCSi 
LÁNy!”

SzOBOR 
SÉFSAPKÁBAN

idén májusban Széll Tamás 
megnyerte a Bocuse d’Or 

európai döntőjét. Erre tényleg 
senki nem számított. Ő 

sem. Maga mögé utasította 
a francia versenyzőt és az 

összes skandinávot, ami 
elképesztő teljesítmény. 

Hónapokon át heti hat 
napot edzett a versenyre a 

magyar séfcsapattal együtt, 
több mint húsz alkalommal 

készítette el a versenymenüt, 
hogy aztán a megmérettetés 

napján, az előírt 5 óra 35 perc 
alatt elkészíthesse Európa 

legjobb fogásait kecsegéből és 
szarvasborjúból. 

„EBBŐL ÉLETEM 
VÉgÉig RENgETEg 

MuNíCióT MERíTEK.”

STATue IN A CHeF'S HAT
This May, Tamás Széll has 
won the European finals 
of Bocuse d'Or. It was 
truly unexpected. not 
even he himself thought it 
would happen. He beat 
the french competitor, 
and all Scandinavians, 
which is an incredible 
achievement. Training 
six days a week, over 
several months with 
the entire team, 
they prepared the 
competition menu 
more than 20 times, 
to then finally do it 
all at the competition 
within the time-
frame of 5 hours 
and 35 minutes. 
The results were 
the best dishes 
in Europe, made 
from sterlet and 
fawn. 

IRONLADy, 
AKI NeM IS 

OLyAN ARANyOS
Hosszú Katinka. Máris 

fogalom. Jön, lát, győz! És közben 
nem akar aranyos lenni, hiszen 

ő ironlady, és kőkemény vasból 
van. Hosszú Katinka az a hős, 

aki mindenre képes, hogy aranyat 
nyerjen. Ha ezért botrányt kell 

robbantani, akkor botrányt robbant. 
Belekötni felesleges. Amíg minden 

versenyéről úgy tér haza, hogy 
roskadozik a sok éremtől, addig 

egészen biztos, hogy neki van igaza. 
Reméljük, hogy Rióban megszerzi a 

kollekciója egyetlen hiányzó darabját 
is: az olimpiai aranyat. 

„HA Az ÁLMAiD 
NEM iJESzTŐEK, 

NEM ÁLMODSz 
ELÉg NAgyOT!”

Felidézzük a magyar történelem 
néhány arany pillanatát. 
aggodalomra semmi ok, 
az aranybulláig nem 
megyünk vissza, néhány 
nem elhanyagolható 
kivételtől eltekintve 
a modern korban 
gondolkozunk. 
szubjektív 
gyűjtemény 
következik, 
a teljesség 
igénye 
nélkül.

THe 
NOT SO 
SweeT IRONLADy
Katinka Hosszú is an icon 
already. She comes, sees 
and wins! And doesn't 
want to be cute while doing 
so, as she's the Ironlady, 
made of hardened material. 
Katinka Hosszú is the hero 
capable of anything in order 
to win gold. If she has to 
start a scandal, she'll do it. 
There's no use in arguing. 
As long as she returns from 
all her competitions bearing 
multiple gold medals, it 
seems certain that she's right. 
We hope in Rio she'll get the 
one missing piece from her 
collection: Olympic gold. 

ARANy JÁNOS, 
A SzABADON VÁLASzTOTT 
KöTeLező
Ha valaki, hát ő tényleg a 
nemzet Aranya. A kötelezők 
kötelezője, akit ennek ellenére 
is nagyon lehet szeretni. 
Petőfi Sándor felfedezője, 
felsorolhatatlanul sok fontos 
vers és ballada szerzője, aki 
miatt Ágnes asszony és a 
walesi bárdok kitörölhetetlenül 
küzdenek hol önmagukkal, hol 
az elnyomással a magyar nemzet 
kollektív tudatalattijában.

„HA SEMMiD 
SiNCS, VAN SzÉP 
SzABADSÁgOD.”

JÁNOS ARANy,  
THe FReeLy CHOSeN 
MANDATORy 
ReADING
If someone, he truly 
deserves to be the 
gold of the nation. 
King among all 
mandatory literature, 
who can still be 
loved, despite being 
a must. Discoverer 
of Sándor Petőfi, 
author of numerous 
poems and ballads 
of high importance, 
where Ágnes asszony 
or the the Bards 
of Wales struggle 
against themselves, 
against repression 
within the collective 
consciousness of the 
Hungarian nation. 

Szöveg text Lami Juli
Illusztráció illustration Liz Mayer
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ARANyÉLeT 
MAGyAR MóDRA

A HBO saját gyártású hazai 
sorozata elméletileg a magyar valóságról 

szól: arról, hogy mekkora simliben élünk 
és alkotunk. Minden rohad, ami fénylik. 

így szól a szlogen. És a történések is 
ezt támasztják alá. A Thuróczy Szabolcs 

és ónodi Eszter főszereplésével készült 
sorozatnak már a második évada forog, 

az első – nyilván a fentebb leírtaknak is 
köszönhetően – hatalmas sikert aratott. 

„MiNDEN 
ROHAD, 

AMi 
FÉNyLiK.”

THe GOLDeN LIFe, THe 
HuNGARIAN wAy

HBOs production is made 
in Hungary, and portays the 

realities of life in Hungary: 
about how much sleaziness 

and what intricate webs of 
lies surround us. Everything 

that shines is rotting away, 
says the slogan. And this is 

well underlined by the story. 
The show starring Szabolcs 

Thuróczy and Eszter Ónodi  
is at the production stage of 

season two, after a wildly 
successful first season. 

ARANyPÁLMA 
HeLyeTT OSCAR

Végül, de nem utolsó sorban: 
Nemes-Jeles László ugyan nem 

nyert Aranypálmát Cannes-ban a Saul 
fiával (,,csak” a második legnagyobb 

díjat), de ezen kívül gyakorlatilag 
minden díjat elhozott, amit csak lehetett. 

A sikerszéria abszolút megkoronázása 
minden bizonnyal az Oscar-díj volt, de 

azért az Arany glóbusz is elég fényesen 
ragyog. Nemes-Jeles ezzel újra hitet 

adott a magyaroknak, hogy igenis, létezik 
a magyar film, a jó magyar film, és a 

magyaroknak is lehet világsikere. 
„MÉg Az EMBERiSÉg 

LEgSöTÉTEBB óRÁiBAN iS 
VAN BENNüNK Egy BELSŐ 

HANg, AMi SEgíT, HOgy 
EMBEREK MARADJuNK.”

AN OSCAR 
INSTeAD OF A 

GOLDeN PALM
Last but not least: although 

László Nemes-Jeles didn't win 
the Palme d'Or  in Cannes 

with Son of Saul (,,only" the 
second highest prize), besides 

this practically won everything 
possible. Crown on the success 

story definitely was the Oscar, but 
the Golden Globe shines bright 

as well of course. With his success 
nemes-Jeles gave back hope 

to Hungarians, that Hungarian 
cinema still exists, and can produce 

internationally acknowledged 
successes. 

WE ArE 
AbouT 

To rECALL 
SoME oF 

THE goLDEN 
MoMENTS oF 

HuNgAriAN 
HiSTory. DoN'T 

Worry, WE 
WoN'T go bACk 

ALL THE WAy To THE 
ArANybuLLA, AND 

WiTH SoME ExCEPTioNS 
WiLL rEMAiN iN 

MoDErN TiMES. HErE'S 
our SubjECTivE, by No 
MEANS CoMPrEHENSivE 

CoLLECTioN.
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