
Nézzünk meg találomra néhány ország különböző rádióinak logóit és végül az ország 
zászlóját!  
Milyen összefüggést látunk? 
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És ez az alábbi, kétsornyi logó vajon melyik országra lehet jellemző? 
És milyen színekből állhat az ország zászlója? 
 

             
 
 

           
 
 
Aki ezek alapján a piros-fehér-zöld színekre gondol, az nagyon ügyes… 
 
Mit ír magáról például a mindenki által ismert Kossuth Rádió? 
 „az MR1-Kossuth Rádió közrádió, vagyis nem kereskedelmi, hanem fontos tartalmi célokkal száll be a hallgatók 
figyelméért folyó versenybe - nemzeti főadó”. 
 
A „nemzeti főadó” szignáljában a Kossuth nóta „éljen a magyar szabadság, éljen a 
haza” dallamát miért cserélték le egy jellegtelen, semmitmondó szignálra? 
 
A „nemzeti főadó” logójában miért nem szerepelnek Magyarország nemzeti színei? 
 
Melyik ország nemzeti színei szerepelnek helyette? 
 
Vajon akkor melyik nemzet főadója ez a rádió?  
 
Vajon van ezeknek a változtatásoknak ahhoz köze, hogy ekkor lett igazgató a zsidó 
Such György? 
 

Az MR1 Kossuth Rádió logója:  
 
 

Melyik ország színei ezek? 
 
Szürke egyik országéban sincs. Marad a fehér és a kék, esetleg egy kevés fekete. 
  



Észtország?  
 

Botswana?    
 
Túlnyomórészt kék-fehér színű zászlóval rendelkeznek a következő országok: 
 
Argentína, Finnország, Görögország, Guatemala, Honduras, Izrael, Nauru, Nicaragua, 
Salvador, San Marino, Szomália, Uruguay. 
 
Ha a színek arányait veszem figyelembe úgy, hogy a logóban a semleges szürkét 
fehérre cserélem, akkor az izraeli zászló áll legközelebb a logó színarányához, a 
többiben túl sok a kék. 
 

      
 
A felsorolt országok többségével szinte semmilyen kapcsolatunk sincs. Észtországgal 
és Finnországgal is csak, mint megbukott rokoni kapcsolat. Igaz kb. Uruguayban 5 
ezer, Argentínában 40 ezer magyar él, viszont Izraelben 250 ezer magyar zsidó él. 
Magyarországon a felsorolt országokból senki sem él itt, kivéve kb. 200 ezer zsidót. 
 
Térjünk vissza a logóhoz! 
 

 
 
Miért állnak a szürke idézőjelek olyan furcsán? 
Mintha a bal oldalon fent lenne és a jobb oldalon lent, bár a felső részük egy síkba 
esik. Pedig a magyar nyelvben így idézünk: „idézet ”. Tehát éppen fordítva! Ráadásul a 
bal oldali idézőjelek még el is vannak forgatva 180 fokkal, ami valami fordítottságra 
hívja fel a figyelmet. Például arra, hogy vannak jobbról balra író nyelvek, mint a koreai, 
japán, arab és természetesen a héber, ahol az idézőjeleket is fordítva használják! 
Vagy a héberben felül egyvonalban is lehet őket alkalmazni. Ezek szerint lehet ennek 
a logónak egy más olvasata is? 
 
A logóban 4 fontos szó van, 4 fontos kezdőbetűvel: Kossuth, magyar, rádió, 1. 
Ezeket látjuk is. 
 
 
 



Miért van ilyen furcsa alakjuk az idézőjeleknek? 
Haladjunk most jobbról balra! 

A héber „khaf” azaz k betű kezdő alakja:     
 

 
 
Azaz az első jel K =  mint Kossuth! 

               
 
Héberül a „magyar rádió” kifejezés így néz ki: 

  ונגריתה   דיור             
 

  rádió:דיו      ר           
 

A második jel: r = ר mint rádió 

               
 
A harmadik és negyedik jel – azaz az 1-es és az egyik fordított idézőjel - így áll össze: 

   
  magyar:ונגרי  ה           

A héber „he” azaz h betű:    
   
 

Nem mellesleg nézzük meg mit jelent a zsidóknak a „he” betű: 
Jelentése: Kapu, Isten jelenlétét fejezi ki, ezt adta azoknak, akiket megjutalmazott: pl. Ábrám és Szárai ÁbraHám és 
SaraH lett. 
Ez a héber betű az Örökkévaló megnyilatkozásának, földi megjelenésének szimbóluma. 
A JHVH (Isten) névben kétszer is szerepel a "hé" betű, mely a halhatatlan lélek és az örökélet szimbóluma.  
E betűvel kezdődik a „hod” (dicsőség) és a „hasgacha” (gondviselés) szó is, mely szintén Isten egyik megjelölése.  
Ezzel kezdődik és végződik a „halelujah” szó is, mely üzeni a betűivel is, hogy az Örökkévaló a kezdete és vége 
mindennek. Ezzel a betüvel kezdődik a "hosiana" , "segíts hát!" felkiáltás, mely jelzi, hogy a mi megmenekülésünk, 
segítségünk az Ő nevében, az Ő neve által lehetséges csak. 
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Itt tartunk most: 

            
 
Tegyünk hozzá egy 1-es számot! 

            
 
Végül rendezgessük el egy kicsit a jeleket! 

            
 
Tegyük hozzá a magyar szöveget is, és hasonlítsuk össze a két képet!    
        

        
 
 
Természetesen ez csak egy amatőr hipotézis. Lehetséges, hogy aki perfektül ért 
héberül, az jobb megoldást – értelmezést találna.  
 
Végezetül nézzünk meg egy héber „alef ” (a) betűt, ami az egyes számot is jelenti! 
             

   Ismerősnek tűnnek a formák?  Érdekes a 180 fokkal elforgatott 
idézőjel? Bár nehéz gojként egészen pontosan kihámozni a jelentéseket, de azért 
nagyjából érthető. Vagy mindez véletlen lenne csupán? 
Gondolkodj tovább, mit jelent ez hosszútávon Magyarországra nézve? 


