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Nemzeti Fórum Szemle
A kisiskolás B. Janka (8 éves)
kedves fogalmazásban számol
be a járvány utáni elsõ közös
biciklitúráról a

RÓZSAFÜZÉR
KIRÁLYNÉJA

címû kiadvány ez évi 3. szá-
mában. A plébánia sokszínû
életét (Budapest, XIV. kerü-
let, Thököly út 56.) bemutató
kiadvány írásának címe: Má-
jusi elsõ kerékpártúra – Nap-
lás-tó. Ebbõl idézünk: „Kb.
30 km-t tekertünk. Viszont
Botond még +15 km-t ment
az ugratókon. Voltak játékos
parkok, azt nagyon élveztük.
Odafelé és visszafelé is meg-
álltunk ott sokat játszani. A
Naplás-tóhoz mentünk, ahol
szendvicset ettünk, fagyiz-
tunk, és a tóba lógattuk a lá-
bunkat. Sokszor megpihen-
tünk. És egy vízesést is lát-
tunk. 7 óráig tartott a bicikli-
túra.”

A közelmúltban elhunyt
Hámori József Széchenyi-díjas
biológust, az elsõ Orbán-kor-
mány miniszterét Juhász Judit
búcsúztatja a

BÉCSI NAPLÓ
ez évi május-júniusi számá-
ban. Ebbõl idézünk: „Hámori
József mûveltsége és a kutató
tudósra jellemzõ lényeglátása
gyakorta ámulatba ejtett ben-
nünket. Tudományos munká-
járól éppen olyan közérthetõ-
en beszélt, mint hétköznapjai-
ról vagy a Máté fia által vezé-
nyelt szombat esti hangver-
senyrõl, esetleg kedves törté-
nelmi olvasmányairól vagy
éppen fegyverneki gyermek-
koráról, a nyolcgyermekes
család bensõséges minden-
napjairól.

Embersége átsütött a meg-
szólalásain. Az idegrendszer
és az idegelemek közötti kap-
csolatok funkciós szerkezete,
a fejlõdõ és érett idegrend-
szer alkalmazkodóképessé-
ge, mint kutatási terület szin-
te egyértelmû természetes-
séggel „illett” egyéniségé-
hez, kapcsolódott alkatához.
Amikor a kisagyról beszélt,
úgy éreztük, mindent értünk
és nem is létezhet magától ér-
tetõdõbb válasz a felvetett
kérdésekre. S amikor egy ri-
porter azt tudakolta tõle, mi-
lyen további tudományos si-
kerekrõl álmodozik, azt vála-
szolta: „szeretném megérni,
hogy az elpusztult idegsejtek
õssejtekbõl történõ, tökéle-
tesnek nevezhetõ pótlása meg-
valósul – amihez talán a mi
kimutatásaink is hozzájárul-
hatnak.” Õszintén reméljük,
kívánsága mihamarabb telje-
sülhet.”

K. R.

Bibliaházat avattak Lakiteleken

(Fotó: Bágya Rita)

„A kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet” – a Teremtés köny-
vébõl származó idézet volt az elsõ mondat, amit Bagi Ferenc
lakiteleki plébános jegyzett le a június 24-én felavatott Bibliaház-
ban, a Hungarikum Ligetben. A házban a jövõben mindenki lemásol-
hat egy-egy sort egy lapra a Bibliából, és az általa leírt idézetet egy
könyvjelzõn is megõrizheti. Mint az avatón is elhangzott: ez egy kü-
lönleges hely, amihez hasonló nincs másutt, ahol az emberek másol-
ják a Bibliát.

– Itt csak a belépõk és Isten vannak, és ez teszi termékennyé lelkün-
ket – fogalmazott Bagi Ferenc plébános, mielõtt megszentelte az épüle-
tet, majd Kókai Géza lelkipásztor is megáldotta a Bibliaházat.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke köszöntõjében a kö-
zelgõ Petõfi-emlékév és az eucharisztikus kongresszus kapcsán
idézte Illyés Gyulát, aki arról írt, hogy a 19. század második felé-
ben nem volt olyan parasztporta, ahol egy Petõfi-kötet és a Biblia ne
lett volna ott.

– Akkoriban biztosan többet olvasták Petõfit és többen olvasták a
Bibliát. A Biblia a világon a legnagyobb példányszámban megjelent
könyv, és nincs a világnak olyan szeglete, ahol Petõfi neve legalább a
lexikonokban ne fordulna elõ – emlékeztetett a parlamenti képviselõ,
aki hozzátette: „Mi úgy készülünk az eucharisztikus világkongresszus-
ra, hogy a Könyvek könyvének, a Bibliának állítunk itt egy épületet, a
Biblia házát. Mi úgy szolgáljuk a Bibliát, a magunk szerény lehetõsége-
ivel, hogy aki erre vállalkozik, az leírhat egy mondatot a Bibliából egy
lapra, itt, a Biblia házában.” T. K.

(Forrás: Petõfi Népe)

A R C K É P

Magyarország túl van a Covid-19
világjárvány harmadik hullámán.
Az egészségügyi ellátás szakrende-
lõi, kórházai fokozatosan visszaál-
lítják a járványt megelõzõ ellátási
rendet, az iskolákba júniusban visz-
szatértek a diákok, a gazdasági élet
feléledését egyre több kedvezõ sta-
tisztikai adat igazolja. V. Németh
Zsolt, a Fidesz-Polgári Szövetség
képviselõ-csoportjának – és egyben
a Nemzeti Fórumos képviselõcso-
portnak – a tagja az Országgyûlés-
ben a jövõ évi állami költségvetés
vitájában a kulturális élet, mûvelõ-
dés és hagyományõrzés feladatai-
nak a helyreállításáról szólt.

„Van egy harmadik mezõ is,
amely hozzátartozik az egészséghez,
ez pedig az, hogy együtt és külön-kü-
lön is visszanyerjük az életkedvün-
ket, a magabiztosságunkat, hogy jól
érezzük magunkat a bõrünkben. Én
most ezen belül egy kis szeletrõl
szólnék, mégpedig a kiemelkedõ
nemzeti értékekre, illetve a hungari-
kumokra szánt forrásokról. Kilenc-
éves az a törvény, amely szabályozza
a nemzeti értékeink beazonosítását,
gyûjtését, megismertetését, népsze-
rûsítését, és célja az, hogy a magyar-
ság egésze számára fontos értékeket,
egyébként lehetnek helyi értékek –
amelyek lehetnek tájegységi vagy
megyei értékek összegyûjtsük – és
legfontosabb célként ezt az identitá-
sunk megerõsítésére használjuk. Ezért

ennek a törvénynek a célterülete
nem csupán a mai Magyarország te-
rülete, hanem az elszakított nemzet-
részekre is kiterjed. Egy olyan ér-
tékpiramist állítottunk fel annak
idején, amely egy idõben teszi lehe-
tõvé a helyi értékeknek a fókuszba
állítását a nemzeti sajátosságokkal;
azt is mondhatnánk, hogy a magyar
kódokkal, azokkal az elemekkel,
amelyek a magyarság sajátosságait,
karakterjegyeit adják, amirõl mások
megismernek bennünket. Az elmúlt
esztendõkben így 76 hungarikumot
és 181 kiemelkedõ nemzeti értéket
nevesítettünk.

De mégis ennek a gondolatnak a
sikerét az a több mint 1100 település
adja, ahol létrehozták már a helyi ér-
téktárat. És jól mutatja, hogy a kor-
mányzat számára is fontos ez a terü-
let, hogy amíg 2019-ben kevesebb,
mint 500 millió forintot fordítottunk
erre, addig az elmúlt évtõl kezdõdõ-
en már közel 1,3 milliárdot. Úgy
érezzük, úgy érzem, hogy nagyobb
szükség van erre a tevékenységre,
mint valaha, hiszen azt látjuk, hogy
a világban értékrendek küzdelme
zajlik. A nemzetek a tradícióhoz va-
ló viszonyukkal egyfajta jövõképet
is választanak maguknak, sõt nem
jövõképet, hanem mindennapi élet-
formát, viselkedésmódot is. Tehát a
magyar életmódot védjük ezekkel a
forrásokkal.”

Fekete Gyula

Pilhál György:

A tekintetrõl
„Az ember szelleme többnyire kiül a tekinte-
tére. Ha van, ha nincs. Bár elég könnyû kiiga-
zodni az ábrázatokon, én sûrûn elmerengek
rajtuk. A szelíd tekintet az értelem szinoni-
mája, a fölényes fizimiska a bugrisságé, eb-
bõl kell kiindulni. Nem új fölismerés. Ho-
gyan írja Arany János? „Ha egy úri lócsiszár-
ral/ Találkoztam s bevert sárral:/ Nem pöröl-
tem, –/ Félreálltam, letöröltem.” Csak át kell
ültetni az úri lócsiszárt a jelenbe: ma a pök-
hendi terepjáró spricceli rád a tócsát a busz-
megállóban, volánjánál ott az öntelt elõem-
bert fuksszal, tetkóval, tekintetében a maga-
biztosság sötétségével. Ismerõs?

Úgy tartják, negyvenéves korától minden-
ki felelõs a tekintetéért. Hajlok rá, ez igaz. Nem az arc szépségérõl – az értele-
mérõl mondják ezt. Vagy annak hiányáról. Néha elég csak egy röpke pillantás
a vizsgált páciensre, már kész is a portré: jámbor, indulatos, merengõ, fölé-
nyes, elesett, bizonytalan…

Elsõre azt kell kifürkészni, értelmes ember-e az a szemközt jövõ, vagy el-
lenkezõleg, ordít róla a sivárság. Ez elég egyszerû. Az arcolvasás õsi tudo-
mány, Kínában már háromezer éve alkalmazzák. Tõlük az alaptétel: a gyer-
mek nem tehet arról, milyen az arca, a felnõtt viszont már felel érte. Napóleon
állítólag arcelemzõket alkalmazott; csak azokat a férfiakat vette be az ármádi-
ába, akikrõl elõtte kiderítették, megfelelõ személyiséggel rendelkezik a helyt-
álláshoz. Tetszik, nem tetszik, arcvonásainkban ott a jellemünk, nyitott könyv
vagyunk. Mondogatjuk is sûrûn: „Minden az arcára van írva”. Wass Albert
említi valahol: az emberi szem tükör, csak kell tudni olvasni benne. De jó is
lenne csalhatatlanul járni-kelni a világban.”

(Részlet Pilhál György: Maroknyi föld címû könyvébõl.)

PILHÁL GYÖRGY újságíró, publicista. Budapesten született 1950. feb-
ruár 16-án. Nõs, három gyermek (Zsolt, Tamás, Zsófia) édesapja – Tamás fia
szintén újságíró, jelenleg a PestiSrácok fõmunkatársa. Életút: A Berezédi Ist-
ván Gimnáziumban érettségizett. Tizenöt éves aktív öttusázás után, MÚOSZ
Újságíró Fõiskolát, majd Tanítóképzõ Fõiskolát végzett. A hírlapírói pályáját
sportújságíróként kezdte (Népsport, Magyar Hírlap), a rendszerváltás után
több jobboldali lap munkatársa, majd fõmunkatársa: Pesti Hírlap, Esti Hírlap,
Új Magyarország, Napi Magyarország, majd – 2000-tõl – Magyar Nemzet.
Napi állandó rovata 1996-tól a Tollhegyen. Itt megjelent jegyzeteinek válo-
gatása négy kötetben (Tollhegyen I-IV.) jelent meg. Nagyobb lélegzetû írásai-
nak válogatása Maroknyi föld címen 2019-ben került piacra. Jelentõsebb dí-
jai: Aranytoll (2006), báró Eötvös József Sajtódíj (2015).

A Nemzeti Fórum
országos küldöttgyûlése

Lakiteleken, a Népfõiskolán tartotta 2021. június 23-án a Nemzeti Fórum
az országos éves küldöttgyûlését. A közgyûlés meghallgatta és elfogadta
Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnökének éves elnöki beszámolóját, va-
lamint a Paál Huba által készített, az elmúlt esztendõt összefoglaló pénz-
ügyi beszámolót.
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Szeretettel köszöntjük Zelnik József etnográfust, írót, a
Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagját, aki munkásságá-
val, életével, nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

O R S Z Á G G Y Û L É S

K Ö S Z Ö N T Õ

(Fotó: Demeter Péter)

Kasznár Attila – Hágen Ádám (szerk.):

KÍNA Kollégium
A könyv ára: 3150 Ft

(B/5, 280 oldal, ragasztókötött,
ISBN 978 615 5862 79 3)

A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
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e-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu;
06-76-549-045; www.antologia.hu

K Ö N Y V A J Á N L Ó


