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Nemzeti Fórum Szemle
Gyurácz Ferenc: Elõmunkálat-
ok egy utópiához címû könyve
Szombathelyen, a Magyar
Nyugat Könyvkiadónál jelent
meg. A Gyurácz-jelenségrõl
címmel ezt ismerteti Zsirai
László a

BÉCSI NAPLÓ
ez évi második számában. A
bevezetõ gondolatot idézzük:
„Üdítõ érzés olvasni Gyurácz
Ferenc új könyvét, az Elõ-
munkálatok egy utópiához
címût. A Szombathelyen élõ,
irodalomtörténész szerzõ nagy
elõdeihez méltó módon érzé-
kel-tapasztal, s meglátásait
minden témában olyan ele-
gánsan fogalmazva adja tud-
tunkra, hogy az már önmagá-
ban növeli a közízlést. E kö-
tetbe gyûjtött publicisztikai
írásai, esszéi, beszédei és a
vele készült interjúk persze,
nem csupán a Gyurácz-jelen-
ségrõl, a sokakban meglévõ
nyugodt erõrõl szólnak, ha-
nem arról a világgá szélesí-
tett környezetrõl is, amely-
ben élünk.”

Meszleny Zita: Nem szabad
félnünk, nincs mitõl félnünk
címmel Csókay András ideg-
sebésszel készített nagyinter-
jút, amit

A SZÍV
címû jezsuita magazin áprilisi
számában olvashatunk. Ebbõl
idézünk: „A paradicsomban
nem volt koronavírus, amitõl
meghalt volna az emberpár.
De sajnos a bûneink miatt ki-
ûzettünk onnan. Ennek pedig
megvan a következménye.
Feltehetjük a kérdést, hogy de
miért ez, miért így, miért min-
ket ér. El kell fogadnunk, hogy
Isten úgy javítja ki a hibáin-
kat, ahogy jónak látja. Isten
néha ijesztõ valóságnak tû-
nik. Nem egyszerûsíthetõ le
olyanná, amilyennek szeret-
ném látni. Ez egyszerre fáj-
dalmas, kijózanító és megsze-
rethetõ. Ezt is Mustó atyától
tanultam, csakúgy, mint a
kulcsmondatát: ami van, an-
nak szabad lennie. El kell fo-
gadnom, még ha megérteni
nem is tudom. Még nem tu-
dom, miért kellett, hogy meg-
haljon a fiam, miért volt vi-
lágháború, miért történt meg a
veronai buszbaleset, vagy hogy
miért tombol ez a vírus. De
azt tudom, hogy Isten jobban
szeret engem, mint én maga-
mat. Ki kell tartanunk ebben a
szeretetben. Mert a szeretet
igazi erõpróbája az elkötele-
zõdés.”

K. R.

Németh László mûfordítói tábor
A Lakiteleki Népfõiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány és a Magyar Írószövetség pályázatot hirdet a Né-
meth László mûfordítói táborban való részvételre.
Helyszín és idõpont: Lakiteleki Népfõiskola, 2020. augusztus 16-23.

Jelentkezési határidõ: 2020. június 14.
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõis-

kola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány
ellátást – szállást és étkezést – biztosít a nyertes pályázók számára.

A pályázati felhívásra azoknak a 35 év alatti fiataloknak a jelentkezését
várjuk, akik elhivatottságot éreznek magukban mai (horvát, román, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) és történelmi (csehek, lengyelek) szomszédaink
nyelvén született szépirodalmi szövegek magyarra fordítása iránt.

A mûfordítói táborban a résztvevõk elõadásokat hallhatnak a kö-
zép-európai irodalmakról és kultúrákról, mûvelõdési kapcsolataink ha-
gyományáról, valamint szemináriumi foglalkozások keretében (egyes
nyelvek szerinti kiscsoportokban) megismerkedhetnek az adott nyelvû
szövegek fordításának elméletével és gyakorlatával.

A jelentkezés feltételeiért és további részletekért látogasson el a
Lakitelek Népfõiskola honlapjára: www.nepfoiskola.hu

Bõvebb információ kérhetõ: lakitelekitaborok@gmail.com
***

Mûfordítói és országismereti táborok
A Lakiteleki Népfõiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány és a Magyar Írószövetség pályázatot hirdet mû-
fordítói és országismereti táborokban való részvételre. Az alábbi tábo-
rok kerülnek megrendezésre: belarusz-magyar; kazah-magyar; kore-
ai-magyar; mongol-magyar országismereti táborok, valamint ma-
gyar-orosz és orosz-magyar mûfordítói táborok.
Helyszín és idõpont: Lakiteleki Népfõiskola, 2020. augusztus 23-30.

Jelentkezési határidõ: 2020. június 14.
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõis-

kola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány
ellátást – szállást és étkezést – biztosít.

A táborok keretében az adott célország nyelvét jól ismerõ magyar
egyetemisták és külföldi diákok közösen fejleszthetik tovább nyelvtu-
dásukat és szerezhetnek újabb ismereteket.

A nyertes fiatalok neves szakemberek irányításával ismerkedhetnek
meg a mûfordítás mesterségével, szakmai fogásaival, illetve az adott or-
szág kultúrájával és nyelvével egyaránt. Az egy hetes tábor különbözõ
elõadásokkal várja a hallgatókat: irodalom, kultúra, történelem, ország-
ismeret, nyelvfejlesztés és persze nem utolsó sorban fordítás-elmélet és
gyakorlat témakörben. A képzés kiscsoportos gyakorlatok és összevont
elõadások formájában történik.

A jelentkezés feltételeiért és további részletekért látogasson el a
Lakitelek Népfõiskola honlapjára: www.nepfoiskola.hu

A R C K É P

Nehéz napokat élhettek át azok a ma-
gyar állampolgárok, akik ez év márciu-
sában, és április elején üzleti ügyekben,
családtagjaik látogatásán, vagy éppen
turistaként voltak olyan országokban,
ahol gyors döntéseket kellett hozni a vi-
lágszerte elburjánzó korona-vírus jár-
vány megfékezése érdekében. Hirtelen
kellett szembesülniük azzal a gonddal,
hogy szálláshelyüket a hatóságok bezá-
ratták, kijárási tilalom és kijárási korlá-
tozások miatt helyhez kötöttek, megrit-
kult a vasúti-, és megszûnt a légi-
közlekedés Magyarország felé.

Az Országgyûlés tavaszi üléssza-
kán Bartos Mónika, a Fidesz ország-
gyûlési képviselõje, és egyben a Nem-
zeti Fórumos képviselõcsoport tagja
azonnali kérdést tett fel a külgazdasági
és külügyminiszternek: Folytatód-
hat-e a külföldön rekedt magyarok ha-
zahozatala? címmel. „Lassan két hó-
napja, hogy a koronavírus-járvány súj-
totta Vuhanból hét magyar állampol-
gár visszatérhetett Magyarországra a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
segítségével. Az õ hazaérkezésük óta
több száz magyart sikerült hazahozni.
Erre a szervezett segítségnyújtásra
azért van szükség, mert az elmúlt he-
tekben a legtöbb ország lezárta repülõ-
tereit, így menetrend szerinti járatok-
kal lehetetlen már hazajutni. Páratlan

az a munka, amit a Külgazdasági és
Külügyminisztérium az elmúlt idõ-
szakban véghez vitt külföldön rekedt
honfitársaink megsegítése érdekében.
Egy héttel ezelõtt még 1500 hazajutta-
tott magyarról szóltak a hírek, ma pe-
dig azt hallottuk a külgazdasági és kül-
ügyminiszter úrtól, hogy az erre a célra
felállított külügyi akciócsoport eddig
5583 magyar állampolgárnak segített a
hazatérésben. Delhiben 44 magyar vár
a hazaindulásra. A napokban lengyel
segítséggel õk is újra Magyarországon
lehetnek. Vannak olyan elszigetelt af-
rikai és dél-amerikai relációk, ahonnan
szinte megoldhatatlannak látszik, hogy
az ott rekedt magyarok hazajöhesse-
nek. Ezért kérdezem államtitkár úrtól,
hogy folytatható-e a külföldön rekedt
magyarok hazahozatala?”

A választ adó államtitkár meg-
nyugtató feleletet adott. Eszerint ed-
dig 106 országból hoztak haza kül-
ügyminisztériumi segítséggel ma-
gyarokat. A hazahozatal érdekében
Magyarország eddig öt külön gépet
és 12 külön buszjáratot szervezett, és
további öt, repülõgépes különjárat
elõkészülete folyik. Minden magyar
állampolgárnak ígérjük, hogy aki
bajban van, annak segíteni fogunk,
bárhol is legyen éppen a világban!

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Agócs Sándor:

Költészetrõl és könyvkiadásról
„– Az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. ügyvezetõ
igazgatója, felelõs szerkesztõje. Hogyan találja
meg az egyensúlyt, a középutat egy kézirat eseté-
ben: mekkora önuralmat igényel egy költõ-szer-
kesztõtõl, hogy jobbá tegyen egy mûvet, de meg-
maradjon a szerzõ saját hangja?

– Alázat nélkül ne menjen senki szerkesztõnek,
mert csak kárt okoz. Nekem látszólag könnyû a hely-
zetem, mert ismerem a másik oldalt, a szerzõk oldalát

is, tehát tudom, milyen érzékenyek, hiszen néha én is „szerzõ” vagyok. Minden
kézirattal egyforma alázattal és odafigyeléssel kell foglalkoznom, ez alól nem lehet
kivétel. Elsõsorban igényes szépirodalmi és történelmi témájú könyvek megjelen-
tetésére vállalkozunk, de volt könyvünk II. János Pál pápáról, Gyulay Endre püs-
pöktõl, Bábel Balázs érsek atyától vagy Bozók Ferenc papköltõtõl is. Közben per-
sze a fiataloknak is teret adunk, hiszen én is nagyon örültem, amikor engem pátyol-
gatott annak idején Buda Ferenc, Lezsák Sándor vagy Serfõzõ Simon. Nem felej-
tettem el, mit jelent az odafigyelés, mit jelent elindítani valakit a pályán. (…)

Sorsszerû volt az idekerülésem is. Lezsák Sándor hívott, akivel már negy-
ven éve ismerjük egymást. Az idén lesz az Antológia Kiadó 30 éves, ma már
egyre több ismert író szeretne nálunk megjelenni, ennél nagyobb elismerés
nem kell! Eddig négy saját verseskötetem jelent meg, ez lehet, hogy kevés, de
közben eddig pontosan 341 könyvet segítettem világra! (…) A versírás mel-
lett nekem több évtizede a könyvkiadás, a könyvkészítés is igazi költészet.
Minden egyes elkészült új könyv valójában egy kész vers. Olyan természetes-
séggel az – hiszen benne van az életem! –, ahogyan feljön a Nap, ahogy min-
den reggel felébredek. A költészet ennyire egyszerû.”

(Részlet a gondola.hu oldalon megjelent interjúból, amely Agócs Sándor:
Végre magába szállhatna az emberiség címmel a www.nepfolakitelek.hu ol-
dalon is teljes terjedelmében megtalálható.)

AGÓCS SÁNDOR költõ, szerkesztõ. 1957. január 18-án született Jánoshalmán.
Nõs, Ákos és Eszter édesapja. 1992 óta a lakiteleki Antológia Kiadó és Nyomda
Kft. ügyvezetõ igazgatója és felelõs szerkesztõje. A Felsõ-Bácska (1991–92),
Lakiteleki Újság (1993–95), Bácskai Polgár (2006 és 2010) címû újságok szer-
kesztõje volt. A József Attila Kör vezetõségi tagja (1984–92). Részt vett a rend-
szerváltást elõkészítõ Lakiteleki Találkozókon (1985, 1987, 1988). A Magyar Író-
szövetség tagja 1990-tõl, választmányi tagja (2016–2019). Verseit 1980-tól hazai
és külföldi folyóiratokban, antológiákban publikálja. Számos bibliográfia ás anto-
lógia szerkesztése, kiadása fûzõdik a nevéhez, valamintA vers ereje – Kádár félel-
me címû filmnek is õ az egyik rendezõje (2015). Forgató idõ (Kozmosz, 1990),
Háttér (Kráter Kiadó, 1995),Ördöglakat a számon (Antológia Kiadó, 2010), Lepkék
a könyvtárszobában (Kairosz Kiadó, 2017) címmel négy önálló verseskötete jelent
meg, és az elmúlt harminc esztendõben a lakiteleki Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
vezetõje és felelõs szerkesztõjeként háromszáznegyvenegy mûvet segített a világra.
Díjai: József Attila Kör-ösztöndíja (1985); Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1986);
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K Ö S Z Ö N T Õ

Szeretettel köszöntjük Dr. Áder János köztársasági elnök
urat, aki munkásságával, életével nemzetünk összetartozá-
sát segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

„ – Az utóbbi tíz év volt a legsikeresebb tíz az elmúlt száz év magyar törté-
nelmében – hangzott el a miniszterelnöki évértékelõben. Mivel járult hozzá
ehhez a kormánypártok szövetségeseként a Nemzeti Fórum?

– Példákat sorolok: V. Németh Zsolt és Bartos Mónika miniszteri biztosok
minõségi munkájától kezdve közgyûlési elnökeink és polgármestereink, ön-
kormányzati képviselõink építõ tevékenységén át a kilencven százalék fölötti
választási eredményt elért kiskunfélegyházi városvezetésig, valamint a Népfõ-
iskola által indított Értékfeltáró Kollégiumok munkájával bezárólag. A Nem-
zeti Fórum több területen kezdeményezõ volt a tanyafejlesztéstõl a hungarikum
mozgalmon át a Lovas Polgárõrségig, a Kincsem Nemzeti Lovasprogramig.
Egészségpolitikai, oktatási vagy a külügyi munkacsoportunk szakmai javasla-
tokkal, konzultációkkal erõsíti a kormányzati munkát. Médiafelületünk van a
Keresztény Életben, élénk érdeklõdést váltott ki a több mint hatvan Kölcsey-
-körös rendezvényünk a Polgárok Házában vagy éppen Kecskeméten. Dolgo-
zunk a Bethlen Gábor Alapítványban, mûködtetjük a Mindszenty Társaságot
is. Több kitûnõ szakértõnk – többek között Lóránt Károly, Nagy Dóra, Kele-
men András, Kasznár Attila – a Magyar Hírlap hasábjain is megjelenik gondo-
lataival, írásaival. Több honlapunk is bizonyítja, hogy Egyesületünk szellemi
holdudvara behálózza a Kárpát-medencét. A Fidesszel, a KDNP-vel szövet-
ségben számtalan lehetõségünk van az önálló munkára. (…)

– Egy hajlíthatatlan, rendíthetetlen nemzeti erõvel köt a Fidesz megálla-
podást, egy olyan erõvel, amelyre biztosan igaz a Szózatnak az a szava, hogy
„rendületlenül” – mondta Orbán Viktor kétezer-ötben, amikor szövetséget
kötöttek. Szokott még erre gondolni?

– Megtisztelõ, ahogyan miniszterelnök úr jellemezte a Nemzeti Fórumot.
Elõtte is, azóta is ebben a szellemben élünk, dolgozunk.”

(Részlet Petán Péter fõszerkesztõ, Lezsák Sándorral, az Országgyûlés al-
elnökével, a Nemzeti Fórum elnökével készített interjújából. A Magyar Hír-
lapban megjelent beszélgetés, Rendületlenül címmel, teljes terjedelmében
megtalálható a www.lezsaksandor.hu internetes oldalon.)

Szétszaggatott ország
Trianon a magyar költészetben

(Szerkesztette: Bíró Zoltán)
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