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W. MÜLLER JUDIT 

Köszöntés  

Drága Zoli! 

 

Igazán megtisztelő számomra, hogy egykori csoporttársadként, kollégádként, de leginkább régi 

barátodként ezen a fórumon is köszönthetlek a 60. születésnapodon. Mindez azt is jelenti persze, 

hogy jómagam is rövidesen elérem ezt a kort… 

Sokat törtem a fejem, hogy „Mit mondok majd először is / Kedvest, szépet neki”, aztán kitaláltam, 

hogy a teljesség igénye nélkül felvillantok néhány számot, eseményt 1960. június 08-hoz kötődően. 

Őszintén mondhatom, hogy ezek egyike sem olyan fontos számomra, és persze nagyon sokunk 

számára, mint a Te születésed! Íme:  

Amikor ezeket a sorokat írom, május 02-án, a születésed óta eltelt ötvenkilenc év és 

háromszázhuszonkilenc nap, azaz 21 878 nap, ez pedig 3 125,4 hétnek felel meg. 1960 óta hatvan 

esztendő, egyszerűen számolva 720 hónap, 2 880 hét, a szökőnapokkal együtt 20 175 nap, 484 200 

óra, 29 052 000 perc, azaz 1 743 120 000 másodperc és  telt el (ez azért mind nem annyira biztos, 

mert én számoltam ki). Az az év pénteki nappal kezdődött, szombati nappal végződött, és - 

ugyanúgy mint 2020 is – szökőév volt. 1960 júniusa szerdai nappal kezdődött és csütörtöki nappal 

végződött, a születésed napja az év 23. hetében szerdai napra esett.  A Gergely-naptár szerint 1960. 

június 08. a szökőév miatt az év 160. napja, és Magyarország mai területén ekkor 401 baba látott 

napvilágot, világszerte pedig 332 000 csecsemő született.  

Június 8-án a Medárd, Aglent, Ágnes, Agnéta, Helga, Elga, Ellák, Helma, Helza, Hulda, Izabel, 

Izabell, Kalipszó, Kalliopé, Kerubina, Máda, Tas, Viliam, Vilmos, Zaránd, Záred nevű – ha 

egyáltalán vannak ilyenek – emberek a nevüket ünnepelhetik, és az óceánok világnapja is ezen a 

napon van.  

Gondolnád-e, hogyha születésed óta nem vágattad volna le a hajad, az most kb. 7.66 méter hosszú 

lenne? Hogy születésed óta szívdobbanásaid száma hozzávetőlegesen 2205.3 mil lió? Hogy 

világrajöveteled óta a Tiszán Szegednél 1568.9 milliárd köbméter víz folyt át, és Budapestnél a 

Dunán pedig 4442.1 milliárd köbméter? 

Egyéb említésre méltó esemény, ami épp 1960. 06. 08-án történt - kivéve a Te születésed! – nem 

volt. 

Az 1960. év sem dúskál kiemelkedő történésekben, tán a legérdekesebb, hogy Madagaszkár 

kikiáltja függetlenségét, és a Kongói Demokratikus Köztársaság függetlenné válik Belgiumtól  (no, 

meg hogy én megfogantam). 

A világ eseményeiből néhány apróság a születésnapodhoz képest, melyek szintén június 08-i 

napokon történtek: ezen a napon hunyt el Mohamed próféta, ekkor kezdődött Jeruzsálem ostroma 

az I. keresztes háborúban, szintén ezen a napon született I. Rákóczi György erdélyi fejedelem, 

Robert Schumann német zeneszerző, Széll Kálmán politikus, magyar miniszterelnök, Bonnie Tyler 

walesi rockénekesnő és Leslie Johnson brit autóversenyző is. 1867-ben ezen a napon koronázták 

meg I. Ferenc József királyt és Erzsébet királynét a Budavári Nagyboldogasszony templomban, 

általános amnesztiát hirdettek az 1848-49-es szabadságharc emigránsai számára. 1903. június 8-án 

pedig Miskolc és Diósgyőr között az országban elsőként menetrendszerinti autóbuszjárat indul t. 

Drága Zoli! A leginkább azonban azt szeretném leírni, hogy mennyi mindent köszönhetek neked: 

először, hogy a tartalmas és vidám főiskolai évek barátsága után rám gondoltál a múzeumi 

munkakör betöltésére. (Pontosabban nem is te gondoltál rám először, hanem Rena, de annál 

nagyobb erény, hogy nem mondasz ellent a feleségednek, nincsen) Köszönöm, hogy ezzel egy olyan 

szakmai úton indítottál el, amiért azóta is hálás vagyok! A szelíd, ámde határozott ösztökélésedre 

megszereztem az újabb, immár szakirányú diplomámat, valamint a te bíztatásodra kezdtem a 

családomat is érintő, a rendszerváltásig tabutéma „málenkij robot” témáját is kutatni .  
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Ha Te nem állsz mellettem, nem bátorítasz, nem noszogatsz, nem biztos, ma a születésnapi 

kiadványodba ezt a tanulmányt tudom írni. Köszönöm, hogy általad oly sok nagyszerű embert 

ismerhettem meg mind szakmai, mind emberi vonatkozásban, hogy oly sok vidám és felemelő 

szakmai és baráti eseményt élhettünk át együtt! A legjobban pedig a barátságodat köszönöm, azt, 

hogy része vagy a családom, és mi részei lehetünk a te nagyszerű családod életének is!  

Végül pedig – a családom nevében is – szeretettel kívánok nagyon boldog 60. születésnapot, 

egészséget, örömöket, vidámságot, csak olyan történéseket, amiket magamnak is kívánnék!  

 

Isten éltessen, kedves Barátom! 

 


