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Szemle
Göndöcs Benedek gyulai plé-
bános, címzetes pusztaszeri
apátról ír Miklós Péter törté-
nész a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye

TORONYIRÁNY

címû lap 6. számában: „Õt te-
kinthetjük a mai Ópusztaszeri
Történeti Emlékpark elsõ kez-
deményezõjének és szellemi
atyjának, hiszen már az állam-
alapítás ezredik évfordulója
(1896) elõtt mintegy tizenöt év-
vel – mint címzetes pusztaszeri
apát és országgyûlési képviselõ
– javasolta a magyar kormány-
nak, hogy: »építtessék a romok-
kal szemközt egy kisebbszerû
emlékkápolna, az õsi szentegy-
ház román stíljében, ahol az év-
ezredes ünnepen hálaadó isteni
tiszteletet és ünnepi szónoklatot
tartanának. Az apátsági romok
s az újonnan emelkedõ emlék,
kápolna körül alkottassék egy
nagyobbszerû park, mert nem
volna illõ, hogy Pusztaszer az
ezredéves ünnepségek idején is
sivár pusztaság volna.«”

Bízzuk magunkat Istenre
címmel közöl sokrétû beszél-
getést Szigeti László Görföl
Tiborral, a Vigilia folyóirat fõ-
szerkesztõjével

A SZÍV

címû jezsuita magazin 2023/2.
számábán. Ebbõl idézünk:
„– 2020 óta vagy fõszerkesztõ-
je a Vigilia címû folyóiratnak,
mely a harmincas évekbeli in-
dulása óta fóruma a személyes
és intézményes hit, illetve a
kultúra, a mûvészetek találko-
zásának. Ma miben látod a fo-
lyóirat sajátos hivatását?

– Két fontos elképzelésem
van vele kapcsolatban. Az
egyik az, hogy a kereszténység
szemléletmódját és a keresztény
kultúrát olyanoknak is meg tud-
ja jeleníteni, akik egyetlen ke-
resztény közösséghez sem tar-
toznak. Nagyon sokakhoz eljut
a Vigilia olyanokhoz is, akik
közvetlenül nem kötõdnek sem-
milyen felekezethez, és nem val-
lásgyakorlók. Ez meglepõ, bá-
torító, és feladatot is jelent. A
másik célkitûzésem, hogy azo-
kat, aki keresztény önazonossá-
gúak, és egy folyóirattól pusz-
tán azt várják, hogy megerõsítse
õket abban a véleményükben,
amely már szilárdan meggyö-
kerezett a gondolkodásukban,
mentesítsük attól a kísértéstõl,
hogy beérjék azzal, amit már
eleve tudnak.”

K. R.

Neumann János élete és munkássága
– pályázati felhívás –

A lakitelek Népfõiskola Alapítvány és a Neumann János Egyetemért
Alapítvány, Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmá-
ból a Neumann 2023 programsorozat keretein belül pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy Neumann János élete és munkássága iránt
érdeklõdõ és felsõoktatásban tanuló hallgatók számára lehetõséget
biztosítson kutatói készségeik fejlesztésére. Ezt a felhívást olyan fia-
tal, Kárpát-medencei magyar fõiskolai, egyetemi hallgatók és
doktoranduszok számára hirdetjük meg, akik kedvet éreznek ahhoz,
hogy tudományos területen is kipróbálják magukat.

A pályázónak a felhívásban szereplõ témakörök közül egyet kell
kiválasztania, és elõször annak rövid összefoglalóját (kutatási terv)
kell beküldenie, amelynek a szakmai zsûri által történõ pozitív elbírá-
lása esetén felkérést kap arra, hogy munkáját tanulmány formájában is
kidolgozza. Ezt követõen, a zsûri döntése alapján, a legjobbnak ítélt
tanulmányok szerzõi lehetõséget kapnak arra, hogy munkájukat 2023.
május 13–14-én megrendezésre kerülõ konferencián tudományos elõ-
adás formájában is bemutassák. További részletek – választható téma-
körök, formai követelmények – megtalálhatók a honlapon:
Nepfolakitelek.hu

A pályázat díjazása: 1. helyezett – 500 000 Ft; 2. helyezett –
250 000 Ft; 3. helyezett – 100 000 Ft pénzjutalom, és 10 db – 50 000
Ft-os különdíj.

A konferencia résztvevõi számára a lakiteleki Népfõiskola szállást
és teljes ellátást biztosít. A tervezett tanulmány tartalmi összefoglaló-
jának beküldési határideje: 2023. február 20.

Az összefoglaló (pdf formátumban) Hágen Ádám e-mail címére
küldhetõ: hagen.adam@uni-neumann.hu – ugyanitt bõvebb informá-
ció kérhetõ.

A R C K É P

Toót-Holló Tamás:

Aranyhajú hármasok
„Igazmondó Juhász: Tavaszi szél vizet áraszt, / a ju-
hász csillagot választ. / Tudom én, hogy kit vá-
lasszak: / Aranyhajú hármasokat. // Bolyong elmém,
mint a felhõ, / hull a könnyem, mint az esõ, / hogy én
ezt is megérhettem, / magam igazát hirdethetem. //
Magam igazát hirdetem, / de magyaroknak javára. /
Nyári violát nevelget / a kövicses víznek partja.

Tündér Ilona: Ha folyóvíz volnék, bánatot nem
tudnék, / hegyek-völgyek között zengedezve járnék.
/ Arany hármasoknak jó hírét kelteném, / a tavaszi
széllel neked üzenném: // Kinyílt a viola, ki is
virágoza, / a három édesünk visszatért, haza. / Kinek

ez világhoz nem volt része soha, / kivártuk jöttüket, eljött annak sora.”
(Részlet Toót-Holló Tamás: Aranyhajú hármasok – zenés magyar üdv-

történet két felvonásban címû színpadi mûvébõl, amely a Cédrus Mûvészeti
Alapítvány gondozásában, 2022-ben jelent meg, Budapesten.)

TOÓT-HOLLÓ TAMÁS: író, szerkesztõ, irodalomtörténész. 1966. feb-
ruár 27-én született Ózdon. 1994-tõl az irodalomtudomány kandidátusa,
2020-tól a Magyar Nemzet fõszerkesztõje. 1990-ben szerzett diplomát a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) magyar nyelv és irodalom –
összehasonlító irodalomtörténet szakán. A Magyar Arany Érdemkereszt polgá-
ri tagozatával 2020-ban tüntették ki. Szépírói munkássága legújabban a 2012 és
2015 között megjelent kõmisztérium-trilógiájával és a 2015 és 2021 között
közreadott királyregény-trilógiájával köthetõ össze. Metafizikai kalandregé-
nyeinek elsõ trilógiája összefoglaló néven A Garabonciás Könyve címet viseli:
ez az Üsse kõ (2012), a Három a kõ (2013), a Gördül a kõ (2014) címû regé-
nyekbõl áll. Ezek sora a trilógia motívumait színpadra álmodó liturgikus drá-
mával (Üsse kõ – Jelenések hét rendbéli úton, 2012) egészül ki. A második tri-
lógia összefoglaló néven A Forrás Könyve címet viseli: ezt a Hunor és Magor
királyfiakról szóló Csobban a víz (2015), a Szent László királyról szóló Csillan
a hab (2017) és a Mátyás királyról szóló Csordul a csepp (2021) címû metatör-
ténelmi királyregények alkotják. Karácsony Benõrõl szóló kandidátusi érteke-
zése Széttaposott ösvény (1994) címmel jelent meg. Az irodalom és a néprajz
határterületén mozogva is kutatásokat végzett: a magyar folklórban megõrzött
õshagyomány elemeinek felhasználásával mítoszrekonstrukciókat hajtott vég-
re. Egyebek mellett a garabonciás diákok körüli hiedelemmondákat (Garabon-
ciások könyve és szerelme, 2015) és az aranyhajú gyermekek tündérmeséje kö-
rül kialakult érckori példázatokat helyezte új összefüggések közé (Szellemi
honvédelem aranykori fényben – Párbeszéd a múlttal: az aranyhajú gyerme-
kek magyar evangéliuma, 2020). Aranyhajú hármasok címû zenés színpadi
mûve – amelyrõl minden információ elérhetõ az Aranyhajuharmasok.hu
weboldalon – 2022-ben látott napvilágot. (Forrás: Aranyhajuharmasok.hu)

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

Mi vagyunk a kocsikerekek
„A politikai tilalom és tûrés határán szervezett 1987-es Lakiteleki Találkozó
mintegy 180 résztvevõjétõl este, a vitanap kormányzója, Fekete Gyula
Sipos Gyula versével búcsúzott: „Ne búsulj, pajtás, / Büszkeségünk már az
alázat, / díszeleghetnek a mû-Atlaszok, / mégis az oszlop tartja a házat.”

A sok „mû-Atlaszos” önéletírás után üdítõ élmény Kelemen András emlék-
irata. A szellemi honvédelem tisztikarában is tábornoki rangra jogosult Kelemen
András rendíthetetlen és sebezhetetlen oszlopa volt és maradt annak a Magyaror-
szágnak, amely immár 2011 óta az Alaptörvény szerint szervezi újjá a Kárpáthazát.

Kelemen András könyve több, mint családregény. Kordokumentum. Az
évtizedek mélyérõl, mint gyógyító forrásvíz tör föl egy-egy családi emlék,
történet, de minden cseppje a nemzet általa megélt történetét hitelesíti. A
Magyar Demokrata Fórum küzdelmes éveiben a politikai labirintusokban is
eligazodni képes személyisége nekem is iránytû maradt. (…)

A lakiteleki sátorban együtt hallgattuk Sipos Gyula versének második
versszakát: „Ne búsulj, pajtás, / aki minket az út szélire vet, / sehova se jut, /
mert mi vagyunk a kocsikerekek.”

Kelemen András Lakitelek utáni politikai pályafutásában erkölcs és poli-
tika egymást kiegészítette. Tudott gyõzni, de tudott veszíteni is. Ez pedig ki-
vételes képesség. Emlékirata a rendszerváltó évek, az elsõ szabad választá-
sokat követõ politikai küzdelmek tényszerû, lábjegyzetekben is gazdag do-
kumentuma. (…) Az elmúlt évtizedeket megidézõ önéletírások között
Kelemen András emlékirata azért is csúcsteljesítmény, mert szerzõje teljes
életet élt. Hiteles maradt ember és Isten elõtt.

Ama lakiteleki sátorban Fekete Gyula így búcsúzott tõlünk, és ezzel köszön-
töm, biztatom most a szerzõt és az olvasót: „Ne búsulj, pajtás, / mi lehetünk
csak ország, hatalom, / nálunk nélkül nincs itt magyarság, / nincs forradalom.”

(Részlet Lezsák Sándor: Mi vagyunk a kocsikerekek címû elõszavából,
amely megtalálható Kelemen András: Út a szemedben, cél a szívedben I.cí-
mû kötetében. Méry Ratio Kiadó, 2022.)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 260.

Szerkesztõ: Bágya Rita
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Honlapok:

www.nemzetiforum.hu
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Nemzeti Fórum

Jámbor Mónika – Lõrincz Aranka Sarolta –
Halász Gergely (szerk.):

Ipolyság kollégium
A könyv ára: 8778 Ft

(A/5, 352 oldal, cérnafûzött keménytáblás,
ISBN 978 963 619 010 1)

A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
6065 Lakitelek, Szentkirályi út 4.

E-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu
www.antologia.hu

K Ö N Y V A J Á N L Ó

O R S Z Á G G Y Û L É S
A Magyar Kultúra napját évtizedek
óta január 22-én ünnepeljük. Kölcsey
Ferenc ezen a napon, 1823. január 22-
én, Szatmárcsekén tisztázta le és fe-
jezte be a Himnusz kéziratát. Ezt a
nemzeti emléknapot mindeddig hiva-
talosan nem iktatta be az Országgyû-
lés a nemzeti emléknapok sorába.
1989 óta szokásjogon ezen a napon,
január 22-én ünnepeljük a Magyar
Kultúra napját, egy akkori civil társa-
dalmi szervezet, a Hazafias Népfront
1988. évi határozata alapján. Egy civil
szervezõdés döntése nem hivatalos
jogforrás, ezért az Országgyûlés hiva-
talos alapra helyezte a megemlékezé-
seket errõl a jelentõs emléknapról.
Azért volt idõszerû az Országgyûlés
döntése, mert idén a Himnusz születé-
sének 200. évfordulóját ünnepeljük.

A Magyar Kultúra Napjáról szóló
országgyûlési határozat vitájában fel-
szólalt Bartos Mónika, a Fidesz-
Polgári Szövetség képviselõcsoport-
jának és egyben a Nemzeti Fórumos
képviselõk közösségének a tagja, eb-
bõl idézünk: „A Himnuszt a 2012. ja-
nuár 1-jén hatályba lépett Alaptörvé-
nyünk megerõsítette nemzeti jelkép
státuszában. Így azt gondolhatnánk,
hogy nemzeti imádságunk, a Himnusz

kézirata befejezésének, így a Magyar
Kultúra napjának tisztelete és meg-
ünneplése rendben van – de ez nin-
csen így. Egyéni életünkben és nem-
zetünk életében is fontos, hogy mi-
lyen alapokra helyezzük az életün-
ket, milyen alapokon építkezünk.
Keresztény kultúránk egyik legis-
mertebb példázata a homokra, illetve
a sziklára épített ház. Mindannyian
ismerjük a Bibliából Jézus azon pél-
dázatát, példabeszédét, amely arról
szól, hogy nem mindegy, hogy ho-
mokra vagy sziklára építkezünk, hi-
szen, ha jön a vihar, akkor a homokra
épített ház összedõl, a sziklára épített
épület viszont megmenekül.

Nemzetünk összetartozásának
egyik megjelenítõje és fontos alapja a
Himnusz és az annak befejezését
megünneplõ Magyar Kultúra napja.
Nemzetünk újjászületésének egyik
kifejezõdése, hogy alkotmány helyett
új Alaptörvény foglalja össze értéke-
inket, ad megerõsítést nemzeti identi-
tásunknak. Ehhez kapcsolódóan je-
lentõs, hogy nemzeti összetartozá-
sunk jelképét, a Magyar Kultúra nap-
ját az Országgyûlés nyilvánítsa hiva-
talos állami emléknappá.”

Fekete Gyula

Szeretettel köszöntjükCsizmadia Norbert geográfust, a
Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának
elnökét, aki munkásságával, életével nemzetünk össze-
tartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


