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Nemzeti Fórum Szemle
Hogyan érett be a rendszerváltás?
címmel B. Kovács András,
Bálint Józseffel készített kor-
dokumentum értékû interjúja a

SZÉKELYFÖLD
2019/6. számában jelent meg:
„Legalább két történelmi kor-
szakot ölel át Bálint József épí-
tészmérnöknek és városi tanács-
tagnak az interjúkészítõ kérdése-
ire megfogalmazott visszaemlé-
kezése, de fõleg a nyolcvanas
évek végét érinti. Külön érde-
kessége, hogy a székely régión
kívülrõl érkezve, válik mondan-
dója annak folytán, hogy mivel
új emberként összeköttetések-
ben nem bõvelkedett, a giganti-
kus csatornaépítéshez is kivezé-
nyelték, ott köszöntött rá a rend-
szerváltás, amiben tevõlegesen
is részt vállalt, megélve egy ki-
sebb üzemi forradalmat, még-
hozzá vezetõ pozícióban.”

Harminc esztendõ tapaszta-
latait foglalja össze Sümeginé
Ország Edit aDuna-Tisza Közi

FALUGONDNOKI
HÍRLEVÉL

2019/3. számában. Ebbõl idé-
zünk: „A falu- és tanyagond-
nok a szociális jelzõrendszer
tagja. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy az elsõ észlelõje bármi-
lyen problémának. Õ áll köz-
vetlen kapcsolatban a település
aprajával, nagyjával, teljes bi-
zalommal vannak iránta, csa-
ládtagként kezelik. Ismernie
kell a szociális háló által nyújt-
ható minden alap- és szakosí-
tott szolgáltatást, amelyek
szintén átalakuláson mentek
keresztül az elmúlt évek folya-
mán, hogy senki se maradjon
ellátás nélkül. (…)

Egyszer egy asszony észre-
vette, hogy hívatlan látogató
tart a portájára. Hamar kis is de-
rült: a fiatalember pénzt akart.
Szerencsére a néni résen volt,
azt mondta neki, nem tart otthon
készpénzt, gyorsan átszalad a
szomszédjához és kér tõle vala-
mennyit. A bûnözõ elhitte és
várt. Csakhogy közben a másik
tanyán értesítették a rendõrsé-
get, így nem a bankók érkeztek,
hanem egyenruhások. Késõbb
egy DNS-vizsgálat során kide-
rült, hogy az illetõ felel egy tíz
évvel ezelõtt elkövetett gyilkos-
ságért, ami arrafelé történt. Az
ilyen esetek miatt is van nagy
jelentõsége a telefonos jelzõ-
rendszernek, az önkormányzat
segítségével harminc készülé-
ket telepítettek a tanyákra. Nem
is egy esetben sikerült már a ri-
asztás következtében életet
menteniük.”

K. R.

AHOL NEM CSAK A VÍZ
GYÓGYÍT

„Az én álmom lassan öt évtizede: a Népfõiskola. Ez az álom átszõtte a vál-
ságos éveimet is, és immár három évtizede Lakiteleken érlelõdik, alakul,
formálódik. Bár a Népfõiskola történelmi háttere, gyökérzete, hazai és a
nemzetközi múltja egészséges és erõs, egy évtizede a politikai fogadó-
készség is kedvezõ, mégis nehézkes kiépíteni azt a Kárpát-medencei nép-
fõiskolai hálózatot, amely az egyén és a közösség belsõ megújulását, a ha-
táron átívelõ nemzetegyesítést hivatott szolgálni.

A Lakiteleki Népfõiskola szellemi erõtere rendkívül változatos: sok
száz népmûvelõ, pedagógus, tudós szakember, papok és lelkészek,
sportolók, írók, mûvészek, kollégiumok, szabadegyetemek, politikai
tanácskozások, közéleti akadémiák szervezõinek és hallgatóinak kö-
szönhetõ, hogy közös álmunk, a Lakiteleki Népfõiskola életrevaló,
nem egyszeri és megismételhetetlen, hanem ösztönzõ erõforrása lesz a
népfõiskolai hálózat fokozatos kiépítésének.

Mi a Népfõiskola?
Értelmezésem szerint olyan közösségi tér, hely, ahol sikerél-

ményt, szellemi és fizikai, testi és lelki fölfrissülést kap fiatal és idõ-
sebb egyaránt. A Népfõiskola abban különbözik például egy mûve-
lõdési központtól, hogy a térségi, vagy a kistérségi népfõiskola terü-
letén a közösségi tereken kívül szállás, vendéglátás és sportolási le-
hetõség is van.

Lakiteleki munkacsoportunk 2012–2014 között dolgozta ki távlatos
programunkat, A hazai népfõiskolai mozgalom megújításának és a
Kárpát-medencei népfõiskolai hálózat kialakításának munkatervét.
Ekkor is rögzítettük, hogy a Népfõiskola szellemi kapcsolatépítõ és
szervezõ mûhely, olyan közösségi forma, ahol rendszeres és változatos
képzéssel, nevelõ környezettel hangoljuk össze a történelmi haza örök-
ségét, a haladás eszméjét a közjó szolgálatával. A Népfõiskola célja:
népben, nemzetben, hitéletben gondolkodó, cselekvõképes közössé-
gek létrehozása, amelyek kezdeményezõen képesek a saját és a közös-
ség feladatainak megoldására. A Népfõiskola erõsíti az egyén és a kö-
zösség életének minõségét, egymáshoz illeszti a helyi és a térségi célo-
kat, összekapcsolja a nemzetpolitikai törekvésekkel.

Három szintû népfõiskolai hálózat létrehozásán fáradozunk: Tér-
ségi Népfõiskola; Kistérségi vagy Járási Népfõiskola; Helyi Népfõis-
kola. (…)

Valamennyi népfõiskolai forma szellemiségét Alaptörvényünk ha-
tározza meg. Természetes szövetséges a kultúra minden értékteremtõ
területe, minden olyan személy és közösség, aki és amely a közjó szol-
gálatában áll, és az érték, a minõség érdekében képes mozgósítani bel-
sõ erõt, közösségépítõ munkát. (…)

A Népfõiskola megmarad, Hungaruikum Ligetté bõvül, új létesít-
ményei segítik az önellátást. A gyógyvízre, gyógyvizes strandra utaló
jelmondatunk pedig a Lakiteleki Népfõiskola szellemiségét fogalmaz-
za meg: „Itt nem csak a víz gyógyít!””

(Részlet Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Lakitelek Nép-
fõiskola vezetõje beszédébõl, amely elhangzott „A kulturális intézmé-
nyek helyzete a kultúra támogatásában” címmel rendezett konferenci-
án, 2019. június 27-én, a Parlament felsõházi termében.)

A R C K É P

Magyarországon az idegenforgalom
húzóágazattá vált. Az elmúlt évek-
ben évente 21-23 millió külföldi ér-
kezett az országba. Idén tavasszal
mintegy 3100 kereskedelmi szállás-
helyen 87 ezer szoba várta a külföldi
vendégeket, akik közül 5,3 millióan
lépték át a határt 2019 elsõ öt hónap-
jában. Az idegenforgalmi szezon
csúcspontja hagyományosan nyáron
van. Lakályos, tiszta szálláshelyek,
nemzetközi szinten is elismert étke-
zési lehetõségek és ételek, kiváló ha-
zai italok, továbbá turisztikai, kultu-
rális, és sportrendezvények sokasága
alapozza meg az idei idegenforgalmi
eredményeinket is. Mindezen sike-
reknek van egy elmaradhatatlan to-
vábbi feltétele – az idegen nyelvek
ismerete, azaz a külföldiekkel való
szót értés tudománya.

Bartos Mónika, a Fidesz-Polgári
Szövetség országgyûlési képviselõje
és egyben a Nemzeti Fórumos képvi-
selõcsoport tagja a 2020-ra szóló
központi költségvetési vitájában a
jövõ év nyarán induló nyelvtanulási
programot mutatta be. „Nagyon jó-
nak tartom a kormány áprilisban ho-
zott döntését, amelynek alapján a
szakgimnáziumokban és gimnáziu-
mokban tanuló 9. és 11. évfolyamos
fiatalok mindegyike, tehát közel 140
ezer fiatal kétszer kéthetes idõtar-
tamban külföldi nyelvtanulási prog-
ramban vehet részt. A 9. évfolyam-

ban is két hétben és a 11.-ben is két
hétben meghatározva, összesen egy
hónapot tölthetnek a fiatalok kül-
földön. Az elsõ tanult idegen nyel-
vek, az angol, a francia, a német és
2014-tõl a kínai alapján utazhatnak a
fiatalok az Egyesült Királyságba, Ír-
országba, Máltára, Németországba,
Franciaországba, Ausztriába és Kí-
nába. Azért is tartom fontosnak ezt
elmondani, mert az õsz folyamán,
október-november tájékán minden-
képpen indul az elõjelentkezés. A
programra – ahogy képviselõtársaim
is látják – a költségvetésben 35 milli-
árd forint van. Ez egy felülrõl nyitott
összeg, tehát az igényeknek megfele-
lõen ez még változhat. Én azt gondo-
lom, hogy ez egy óriási befektetés, az
egyik legnagyobb méretû befektetés
a jövõbe, annak érdekében, hogy a fi-
ataljaink boldogulni tudjanak.

Köszönöm szépen a figyelmüket,
és bátorítom képviselõtársaimat is,
hogy az önökhöz forduló embereket
buzdítsák a programban való részvé-
telre. Én hiszem azt, hogy ez a prog-
ram a fiataljainknak egy olyan lehe-
tõséget fog nyújtani, amely által
megismerhetnek más országokat,
kultúrákat, új barátságokat köthet-
nek, magabiztosabbak lehetnek, és
hazatérve sikeresen és örömmel tud-
ják majd a karrierjüket, illetve a ma-
gánéletüket is építeni.”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

A szeretet szivárványhídján
„Lezsák Sándor minden búcsúztató beszédében, avatási szertartásokon érték-
mentõ ember, aki az értékteremtõ és õrzõ emberre vetíti vissza a gyászolók fi-
gyelmét. Rendíthetetlen hitûekrõl, a hosszan virrasztókról, a mindig virrasz-
tókról szól, akiknek tisztességét kõtáblákba és szívünkbe kell vésni. (…)

Forrásvidékeket tár fel, és életutaknak máig ható tanulságaira fókuszálva erköl-
csi tõkét kovácsoló papokhoz, közéleti személyiségekhez, forradalmárokhoz, ösz-
tönzõ könyvkiadó idolokhoz visz, visszahódító, méltó rang-és helykeresõ felada-
tok súlyosságára és súlyára tapint, mindig szem elõtt tartva „a családot, a keresz-
tény értékrendet megtartó, erõsítõ hitet és gyakorlatot” (Rázmány Csaba, 13. olda-
lon). Így bevallottan is„a szeretet szivárvány-hídján” társ marad a közösségerõsítõ
szolgálatokban. Hittel hirdeti: a veszélytudat rendkívüli erõfeszítésre, összefogásra
képes ösztönözni (II. Rákóczi Ferenc a 94. és Mindszenty József a 97. oldalon).

A veszélyeztetés magas fokán idézi Mindszenty bíboros kegyetlenül idõ-
szerû mondatát:„Magyarországon a jelen korban nemcsak a magyar egyház,
nemcsak a magyar vallás, nemcsak Magyarország sorsa forog kockán, ha-
nem elsõsorban a katolicizmusnak az ügye az egész világon.” Érdemes a kije-
lentés idõpontjára figyelmet fordítani:1945! Ma is megriad a lélek, hiszen a
fenyegetõ migráns áradatnál a közeli és távoli jövõ kérdése e mondat mentén
értelmezhetõ: mi lesz itt? Mi leszünk itt egyáltalán? Zaklatott idõkben a szen-
tek és hõsök élete volt az erõforrás, nem lehet másként ezután sem, s mivel
azokból van bõven, hát hinni kell, nem csak remélni! Márton Áron csíkszere-
dai szobrának avatásán ezt erõsítendõ már így fogalmaz: „A nép szikla, mely-
re a nemzet élete biztosan épül.” Ezt a sziklát kell védeni, hogy ne porladjon.”

(Részlet Szíki Károly: A szeretet szivárványhídján címû írásából, amelyet
Lezsák Sándor: A rozsdás kések ellenében címû könyvérõl írt. A cikk, amely a
Búvópatak címû folyóirat 2019. évi júliusi számában jelent meg, teljes terje-
delmében megtalálható a www.nemzetiforum.hu oldalon.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

ZELNIK JÓZSEF:

A Nomád nemzedékrõl
„Kezdetben a kultúra leszállt a földre. Akkor még
nem is kultúra volt, hanem az angyalok által éne-
kelt és táncolt mennyei liturgia. Az emberek csak
bámultak, úgy csodálkoztak, ahogy egy gyermek
tud, majd szemérmetes igyekezettel elkezdtek õk is
énekelni és táncolni, és rájöttek, hogy az jó. (…)

A táncházmozgalom igazi szellemi vezetõje Csoóri
Sándor volt. Õ volt a hetvenes években a magyar kultu-
rális élet garabonciás szelleme. Rendkívüli helyzetérzõ
tehetséggel egyensúlyozott lehetõségek és lehetetlensé-
gek között, porcelánként egy elefántboltban. Ráadásul

ehhez az egyensúlyozási készséghez egy cizellált nyelvi szinten elõadott
esszéisztikus gondolkodás társult. Többek között Németh Lászlótól és József Attilá-
tól ihletetten és a szürrealistáktól „fertõzötten”. Az egyik 1971-es rövid esszéjének a
címe filozófiai alapvetés:Élni az idõ közepén. A pontosan megtalált tételt így fejti ki:
A kultúra – lett légyen népi vagy magas kultúra – mindenkor közösségeket teremtõ
erõ. Ahol megnyilatkozik, épp a fejlõdésrõl, a haladásról derül ki, hogy az igazi hala-
dás: nem az egyirányú elõretörés, hanem a minden irányú kiteljesedés. Dolgunk te-
hát: élni az idõ közepében, élni egy nép szellemiségének a közepében...

Mi néhányan, akik akkor alapítottuk a Fiatalok Népmûvészeti Stúdióját, ezért
kerestük meg az akkor negyvenéves Csoóri Sándort, hogy támogasson bennün-
ket. Egy olyan embert, akinek akkor semmilyen párt vagy állami funkciója nem
volt, mégis egy nomád fejedelem méltóságával galoppozott az akkori Magyaror-
szág párttitkárokkal, rendõrökkel, ügynökökkel, irigy félelmekkel valamint
kommunistává vált Túri Danikkal és Doktor Faustusokkal aláaknázott terepein.

Így az sem véletlen, hogy Csoórinak hetvenes évek végén megjelent No-
mád naplója ihletett bennünket, hogy magunkat nomád nemzedéknek nevez-
zük el. Ez lett annak a kötetnek is a címe, amelyben 1981-ben bemutattuk ezt
a fellegajtó-nyitogató nemzedéket.”

(Részlet Zelnik József: A Nomád nemzedék negyven év után címû írásából,
amely teljes terjedelemben megtalálható a www.okotaj.hu internetes oldalon.)

ZELNIK JÓZSEF Magyar Örökség-díjas etnográfus, író. 1949. július 19-én
született Gyulán. Középiskoláját az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gim-
náziumban végezte (1963–67). Az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz sza-
kán 1981-ben szerzett diplomát, majd ugyanitt 1984-ben doktori fokozatot. A Nép-
mûvelési Intézet tudományos munkatársa (1973–86). 1973-ban közremûködésé-
vel alakult meg a Fiatal Népmûvészek Stúdiója. 1986-tól a Közmûvelõdési Infor-
mációs Vállalat igazgatója. 1988-tól a Magyar Iparmûvészeti Egyetem egyetemi
docense. 1989-tõl Magyar Kulturális Kamara (késõbb Magyar Kulturális Szövet-
ség) elnöke. 1992-tõl az Ökotáj fõszerkesztõje. 1992–1993 között a Duna TV igaz-
gatóságának elnöke volt. Gyurkovics Tiborral 1992-ben kidolgozták a Magyar
Mûvészeti Akadémia tervét. 1996-tól az ORTT (2010-tõl NMHH) tagja. 1998-tól
a Magyar Mûvelõdési Társaság elnökségi tagja, valamint a Magyar Kultúra fõ-
szerkesztõje. A Magyar Mûvészeti Akadémia társadalmi szervezet alapító tagja
(1992–2011), majd 2011-tõl az MMA rendes tagja. 2011–2014 között az MMA
alelnöke. Szimbólumkutató íróként kultúr- és létfilozófiai, szemiotikai orientációjú
köteteivel, sajátos, eredeti tudományos-gondolkodói-irodalmi mûfajt teremtett.
Számos írása és könyve jelent meg. (Forrás: mma.hu)

Szeredi Pál (szerk.):

A CSELEKVÉS FÉL ÉVE
1988 õsze – 1989 tavasza

A könyv ára: 2500 Ft
(B/5, 224 oldal, RETÖRKI könyvek 40.,

ISBN 978 615 5862 30 4)

A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.

6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
E-mail: antologia@nepfolakitelek.hu, Tel.: 06/76/549–045


