
HECKER HÉLA (Szolnok)

Mindenben az Isten

Máté 14:25-31

Fodrozódik körülöttem a félelem
a hajóban maradni is veszélyes – 
de kilépni belõlem sincsen merszem.
Egy fehér alak közelít felém a vízen

Gyûlik a sóskönny-víz a hajóaljba
villámok fénylenek zárt szememben,
bénult hangszalagjaim zaját senki meg nem hallja.

Egy Fehér Alak erõs hangja hív szelíden.
Inog a testem, az izmaim úgy remegnek
kezemmel a hajókötélbe kapaszkodom,
most segítségül hívom a végtelen egeket.

A Fehér Alak hallja jajom.
S tart a víz.

S tart az Õ szeme.
S csönd van

és bennem
mély
béke.
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magyar naplódiákírók fóruma

Megrendelem a Magyar Napló havi folyóiratot ..................példányban.
Név: ..................................................................................................................
Iskolám neve: ..................................................................................................
Kézbesítési cím: ..............................................................................................
E-mail cím: ......................................................................................................
Elõfizetés kezdete: ..........................................................................................
Telefonszám: .................................... Aláírás: ...........................................

Megrendelheted a Magyar Naplót akár e-mailben is, a fenti adataid megadásával!

Magyar Napló Kiadó Kft. 1062 Bp., Bajza u. 18. 
Levelezési cím: 1406 Bp., Pf. 15. • Tel/fax: 342–8768

E-mail: info@magyarnaplo.hu
Elérhetõségünk a világhálón: www.magyarnaplo.hu

! ! !  C S A K  D I Á K O K N A K  ! ! !
KEDVEZMÉNYES NEGYEDÉVES ELÕFIZETÉS 2016 Ft helyett 1200 Ft

Nyitott Mûhely

2003 június Ajpin, Jeremej • július
Rott József • augusztus Nagy

Zoltán Mihály • szeptember Körmendi
Lajos • október Csender Levente • novem-
ber Jókai Anna • december Marsall László

2004 január Kalász Márton •
február Határ Gyõzõ • már-

cius Daczó Árpád Lukács • április Nagy
Gábor • május Penckófer János • június
Lázár Ervin • július Buda Ferenc • augusz-
tus Kiss Benedek • szeptember Kovács
István • október Nagy Gáspár • november
Mezey Katalin • december Ágh István

2005 január Léka Géza • február
Görömbei András • március

Dobozi Eszter • április Csoóri Sándor •
május Szentmártoni János • június Csiki
László • augusztus Farkas Árpád • szeptem-
ber Bodor Ádám • október Tõzsér Árpád •
november Szörényi László • december
Vasadi Péter

2006 január Méhes György • február
Szakonyi Károly • március

Ferenczes István • április Tornai József •
május Bella István

Európai
és Világirodalmi Figyelõ

1995 június szlovák (Kis Szemán
Róbert); augusztus horvát

(Kiss Gy. Csaba); szeptember ír (Gergely
Ágnes); október holland (Gera Judit); no-
vember belga (Lackfi János); december
finn (Jávorszky Béla)

1996 január francia (Lackfi János);
február  mazúriai lengyel

(Kovács István); március frankofón hét; áp-
rilis norvég (Masát András); május-június
flamand (Gera Judit); július–augusztus
szlovén (Reiman Judit); szeptember ameri-
kai (Bollobás Enikõ); október csecsen (Kun
Miklós); november európai cigány (Bari
Károly); december svéd (Jávorszky Béla)

1997 január belga (Lackfi János);
február cseh (Kis Szemán Ró-

bert); április szerb (Milosevits Péter); má-
jus–június amerikai magyar (Gábor Ró-
bert és Lauer Edit); július–augusztus ro-
mán (Demény Péter); szeptember lengyel
esszék (Kovács István); október portugál
(Pál Ferenc); november svájci (Ódor Lász-
ló); december észt (Jávorszky Béla)

1998 január orosz (Bratka László);
február amerikai nõírók

(Bollobás Enikõ); március svájci francia
(Alain Bagnoud); április ír (Kabdebó Tamás);
május izraeli (Kiszely Gábor); június 1848 a
környezõ népek szemével; július norvég
(Kováts Ferenc és Sulyok Vince); augusztus
Prága 1968; szeptember finn (Jávorszky Bé-
la); október török (Tasnádi Edit); november
olasz (Szénási Ferenc); december albán
(Schütz István)

1999 január bolgár (Juhász Péter);
február német (Simon László);

március dán (Kertész Judit); április közép-ke-

Internetes honlapunkon
olyan írói, költõi mûhelyt
hoztunk létre, amelynek
keretében véleményt mondunk a középisko-
lás tanulók hozzánk eljuttatott írásairól. 

Sem tagsági díjat, sem regisztrációs adato-
kat nem kérünk. Fõként a pályakezdõ, husza-
dik életévüket még be nem töltött fiatalok
munkáit várjuk a diakforum@magyarnap-
lo.hu e-mail címre. Postacímünk: Magyar
Napló, 1406 Budapest, Pf. 15. A borítékra ír-
ják rá: Diákírók Fóruma.

Az írások elemzését kizáró-
lag a www. magyarnaplo.hu
világhálós portál fórumában

tesszük közzé, az érintettek neve nélkül.
Ugyanitt, a Magyar Napló weboldalának
Diákíró Mûhely menüpontja alatt jelentet-
jük meg a figyelemre érdemes pályamun-
kákat. Az elemzéseket Majoros Sándor,
Oláh János, Szentmártoni János és Kondor
Péter végzik.

A legsikeresebb írások szerzõi könyvjuta-
lomban részesülnek.

Diákírók Fóruma
az interneten
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hirdetésjúnius

REGÉNYPÁLYÁZAT
A Magyar Napló szerkesztõsége és az Írott Szó Alapítvány regény-
pályázatot hirdet, amelyen minden magyar író részt vehet, állam-
polgárságától függetlenül. A pályázat tárgya olyan regény vagy kis-
regény (legalább száz oldal, azaz százötvenezer betûhely), amely
hõseinek sorsában és a társadalmi élet jelenségeiben megmutatja
az 1989–90-es rendszerváltozás és az azóta eltelt idõszak társadal-
mi változásait, kulturális, morális tendenciáit. Az ábrázolás hiteles-
sége mellett a zsûri elvárja és méltányolja az írói nyelv példás ma-
gyarosságát, stiláris biztonságát, szépségét.

A zsûri József Attila esztétikai elvét tekinti irányadónak: „Szép szó
magyarul nem fölcicomázott kifejezést, hanem testet öltött érvet jelent.
A szép szó nem csak eszközünk, hanem célunk is. Célunk az a társa-
dalmi és állami életforma, melyben a szép szó, a meggyõzés, az embe-
ri érdekek kölcsönös elismerése, megvitatása, az egymásrautaltság esz-
mélete érvényesül.” Magától értetõdõen ez nem stilisztikai vagy bármi-
lyen szellemi áramlathoz kötött elõírást jelent, hanem igazmondást és
felelõsséget, egyszóval tehetséget. 

Pályadíjak: 

I. díj: 400 000 forint 
II. díj: 200 000 forint 
III. díj: 100 000 forint

A zsûri a beérkezett pályamûvek színvonalától teszi függõvé, hogy ki-
adja-e az elsõ díjat. Fenntartja annak lehetõségét is, hogy az elsõ díj
összegét további 100 000 forinttal emelje. A díjazott mûveket a Magyar
Napló Könyvkiadó a késõbbi megállapodás szerint megjelentetheti.
A pályázat jeligés – a jeligét kérjük a kéziraton feltüntetni. A pályázó a
kézirathoz mellékelt zárt, jeligés borítékban adja meg nevét és címét.

Beküldési határidõ: 2007. március 15.
Eredményhirdetés: 2007-es Könyvhét, Magyar Napló-hajó.

A pályamûvet A/4-es papírra, lehetõleg számítógéppel kinyomtatva vagy
írógéppel írva, jól olvasható formában, 2 példányban kérjük beküldeni a
Magyar Napló szerkesztõségébe.
A helyezés nélküli kéziratokat az eredményhirdetés után egy hónapig
õrizzük meg, és személyesen adjuk vissza szerzõjüknek.

let-európai abszurd (Margittai Gábor); má-
jus szlovák (Bolemant Éva és Forgács Ildikó);
június quebec-i francia (Martonyi Éva); au-
gusztus amerikai multikulturalizmus
(Bollobás Enikõ); szeptember fjörszk (Mervel
Ferenc); október katalán (Déri Balázs és Fa-
luba Kálmán); november japán (Vihar Judit);
december spanyol (Pávai Patak Márta)

2000 január-február-március erdé-
lyi német (Schuller Anger);

április-május-június Krakkó (Szenyán Er-
zsébet); július-augusztus-szeptember brazil
(Pál Ferenc); október-november-december
izlandi (Mervel Ferenc); szárd (Szénási
Ferenc és Stefano De Bartolo)

2001 január-február-március német
(Nemeskürty Harriet); április-

május-június portugál (Pál Ferenc); július-
augusztus-szeptember finn-észt (Fehérvári
Gyõzõ, Jávorszky Béla); október-novem-
ber-december török (Tasnádi Edit)

2002 január szibériai finnugorok
(Nagy Katalin); február

baden-württembergi német (Imre Török,
Nagy Gábor); március kárpátaljai ruszin
(S. Benedek András); június kínai
(Zombory Klára); július amerikai (Andrew
Singer); augusztus finnugor (Domokos Pé-
ter); október japán (Vihar Judit)

2003 január svéd (Mervel Ferenc);
február görög (Caruha

Vangelió); április finnugor (Domokos Pé-
ter); október amerikai (Sohár Pál); novem-
ber galego (Pál Ferenc)

2004 január lett (Jávorszky Béla);
február dán (Kovács katáng Fe-

renc és Sulyok Vince); március portugál (Pál
Ferenc); április osztrák (Ircsik Vilmos); május
namuri belga (Lackfi János); június lengyel
(Zsille Gábor); július francia (Szávai János);
augusztus finn (Jávorszky Béla); szeptember
norvég (Sulyok Vince) október szlovák (Žilka
Tibor és Rédey Zoltán) november cseh (Beke
Márton); december litván (Jávorszky Béla)

2005 január északír (Kurdi Mária);
február lengyel (Zsille Gábor);

május holland-indiák (Pusztai Gábor); július
svájci olasz (Andó Gabriella, Szénási Ferenc);
augusztus sziléziai (Zsille Gábor); szeptember
NDK (Ircsik Vilmos); október szlovák (Karol
Wlachovský); december cseh (Beke Márton)

2006 január svéd (Jávorszky Béla);
február japán (Vihar Judit);

március Kárpáti cigányok (Zsille Gábor);
május román (Kenéz Ferenc)

Jókai Anna Szegény Sudár Anna

címû regényébõl készült monodráma
a Magyar Kultúra Alapítvány Corvin Pódiumán

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Tel.: (36-1) 224-8100; Fax: (36-1) 375-1886

E-mail: mka@mail.datanet.hu Honlap: www.mka.hu
Bemutató: 2006. június 1. (csütörtök) 18 óra
Rendezõ: Kincses Elemér Dramaturg: Scarlat Anna

Színmûvész: Bálint Márta
Jegyek a helyszínen és az ismert jegyirodákban kaphatók 1500 Ft-ért.

Jókai Anna Kossuth-díjas író életmûsorozatának nyolcadik kötete,
a Szegény Sudár Anna a Széphalom Könyvmûhely gondozásában
jelent meg. A regény az elsõ megjelenésekor is jelentõs sikert ara-
tott, 2006-ban már a harmadik kiadás jelenik meg. A Szegény Su-
dár Anna egy erdélyi magyar asszony képzelt naplója, amely az
1989 decemberében lezajlott romániai „forradalom” elõtti idõkben
játszódik. A regényt 1998-ban Magyar Örökség díjjal tüntették ki.
További idõpontok: 2006. június 14. (szerda) 18 óra; 2006. jú-
nius 22. (csütörtök) 18 óra; 2006. szeptember 7. (csütörtök) 18 óra;
2006. szeptember 21. (csütörtök) 18 óra
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hirdetés magyar napló

Egy lappal az irodalom elõtt!

MAGYAR
NAPLÓ
a Magyar Írószövetség lapja

Megrendelem a Magyar Napló havi folyóiratot
............... példányban.
Név: ....................................................................................
Kézbesítési cím:
.............................................................................................
.............................................................................................
Telefonszám: .....................................................................
E-mail cím: .......................................................................
Számlázási cím: ................................................................
.............................................................................................
Adószám a számlázáshoz: ...............................................
Elõfizetés kezdete: ............................................................
Kedvezményes elõfizetõi ár:

fél évre 3864 Ft egy évre 7392 Ft

Aláírás: .....................................................................

Magyar Napló Kiadó Kft. 1062 Bp., Bajza u. 18. 
Levelezési cím: 1406 Bp., Pf. 15.

Tel/fax: 342–8768 • E-mail: magynap@hu.inter.net

E L Õ F I Z E T Õ I S Z E LV É N Y

Láthatár – magyar irodalom határok nélkül
Európai figyelõ – szemelvények nemzetek

kortárs  irodalmából
Nyitott mûhely – a mai magyar irodalom

kiemelkedõ alkotói

A Magyar Napló Kiadó könyveit 

megvásárolhatja 

internetes könyváruházunkban is, 

a világhálón!

Internetes rendelés esetén 

a postaköltséget kiadónk állja.

www.magyarnaplo.hu

Kiadja a Magyar Napló Kiadó Kft. (1062 Bp., Bajza utca 18.) Ter-
jeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytár-
saságok. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága
(1008 Budapest, Orczy tér 1.) Elõfizethetõ valamennyi postán,
kézbesítõknél, emailen (hirlapelofizetes@posta.hu), faxon (303-
3440) 1 évre 7392 Ft, fél évre 3864 Ft. További információ: 06-80-
444-444 Külföldi elõfizetés: a szerkesztõség címén. Az elõfizetési díj
1 évre postaköltséggel együtt 60 USD vagy 50 EURO, mely átutal-
ható a HVB-Bank Hungary Rt. (1065 Bp., Nagymezõ utca 44.)
10918001-00000421-10290001 számú számlára, vagy bankcsekken
elküldhetõ a szerkesztõség címére. Nyomda: TIMP KFT. Felelõs ve-
zetõ: Cseh Tibor ügyvezetõ igazgató. www.timp.hu

2006. márciusi számunk rejtvényének megfejtése: „Hazámnak hangja, gyenge bár, de néma nem vagyok.” (Babits Mihály)
Nyertes: Szirmay Endre (Kaposvár) 


