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A hurrikán a természet egyik legpusz-
títóbb jelensége, ami szinte mindent 
elsöpör, ami az útjába kerül: házakat 
pusztít el, hidakat roppant szét, vá-
rosokat semmisít meg percek alatt. 
Azonban vannak dolgok, amelyeket 
a hurrikánok nem tudnak elsöpörni. 

És nem a legerősebb 
építmények vagy  
a legvastagabb  
törzsű fák élik túl  
a természet pusztító 
erejét, hanem azok 
a hajlékony és 
rugalmas pálmák, 
amelyek meghajolnak 
a szélben és szívósan 
kitartanak a viharban, 
majd a ciklon 
elvonultával újra 
felegyenesednek. 

Ez a rugalmasság és alkalmazko-
dás az, amelyre ezekben az időkben 
jobban szükségünk van, mint vala-
ha. Ahogy a 2020-as évre gondolok, 
Charles Darwin örökérvényű sorai 
jutnak az eszembe: szerinte sem a leg-
erősebbek maradnak életben, és nem 

Hurricanes are one of nature’s most 
devastating phenomena, which rav-
age everything they come across: 
they destroy houses, crush bridg-
es, wipe out cities in minutes. But 
there are things not even a hurri-
cane can destroy. And it is not the 
strongest buildings or thickest trees 
which survive the devastating force 
of nature but the slender and flex-
ible palm trees. They bend to the 
wind and relentlessly persevere in 
the storm, then stand tall again once 
the cyclone has passed.

This kind of flexibility and ad-
aptability are what we need more 
than ever in times like these. When 
I think of 2020, Charles Darwin’s 
eternal lines come to my mind: he 
believed that it is not the strongest 
species that survive, nor the most 
intelligent, but the ones most adapt-
able to change. And adaptability in 
these historic times – because we 
shouldn’t have any doubt that these 
past long months will surely be en-
tered into future history books – 
means that with patience and de-
termination, we must accept the 
present. And the fact that we will 
have to rebuild many things. 

Humankind has been building 
continuously since ancient times, 
and it has always had countless 
ways, forms, and reasons. We build 
to adapt to nature and live better, 
but also to express our culture and 
make the world surrounding us more 
beautiful. But in addition to adapt-
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is a legokosabbak, hanem azok, akik 
a leginkább képesek alkalmazkodni. 
Az alkalmazkodás pedig most, ezek-
ben a történelmi időkben – mert ne 
legyenek kétségeink afelől, hogy az 
elmúlt hosszú hónapok biztosan be-
kerülnek a jövő történelemkönyvei-
be – azt jelenti, hogy türelemmel és 
kitartással el kell fogadnunk a jelent. 
És azt, hogy nagyon sok mindent újra 
kell építenünk.

Az ember ősidők óta, folyamatosan 
épít, és ennek az építésnek számtalan 
módja, formája és oka van. Azért épí-
tünk, hogy alkalmazkodjunk a termé-
szethez és jobban éljünk, emellett pe-
dig kifejezzük a kultúránkat, és szebbé 
tegyük a minket körülvevő világot. De 
amellett, hogy az ember az építéssel 
alkalmazkodik, még valami többet, ér-
tékesebbet is tesz: létrehoz és fejleszt.

Magazinunk legújabb számának 
témája ez a konstruktív, építő gondol-
kodás, ami túlmutat az alapvető alkal-
mazkodáson. Ha a 2020-as év egy hur-
rikán, akkor most nekünk is olyannak 
kell lennünk, mint a szélben rugalma-
san kitartó pálmafák. De ha elvonul a 
vihar, akkor felegyenesedünk, és újra 
építeni fogunk: legújabb lapszámunkat 
ennek a vihar utáni építésnek, a jövő 
lehetőségeinek szenteltük. Habár azt 
még nem tudhatjuk, hogy mikor kez-
dődhet el ez az építés, egyvalami telje-
sen biztos: egy vihar sem tart örökké. 

Jó egészséget és szeretetteljes, áldott 
ünnepeket kívánok.
Csipak Péter
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ing through building, humans do 
something more valuable as well: 
they create and develop.

The theme of the latest issue of 
our magazine is this kind of construc-
tive thinking process that looks be-
yond our basic ability to adapt. 

If 2020 is a hurricane, 
we must become like 
palm trees: resilient, 
but flexible in the 
wind. But when this 
storm passes, we will 
stand tall and build 
again: we dedicated 
this new issue to this 
construction after 
the storm, as well as 
the possibilities of 
the future.

Although we cannot yet know when 
this building process may start, one 
thing is for certain: no storm can last 
forever.

I wish you all good health and lov-
ing, blessed holidays.
Péter Csipak


