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„Ha a trombita bizonytalan 
hangot ad, ki indul csatába?”

(Szent Pál, 1Kor. 14,8)

22SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI



22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



I. A katedrán
ELÕADÁSOK

22SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI



22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



A KE RESZ TÉNY DE MOK RÁ CIA
ETHOSZA

Fõ tisz te len dõ Atya! Mé lyen tisz telt Höl gye im és Ura im, ked -
ves Ba rá ta im! 

Ke resz tény kö rök ben is el ter jedt az a fel fo gás, hogy a
po li ti ka, a po li ti ku si lét, a po li ti ku si hi va tás egy si kam lós,
csú szós te rü let, hogy tisz tes sé ges ke resz tény em ber jobb,
ha tá vol tart ja ma gát et tõl az egész tõl. Ha azon ban a tisz -
tes sé ges ke resz tény em be rek tá vol tart ják ma gu kat a po li -
ti ká tól, a po li ti kai hi va tás tól, az egész te rü let ma rad a hi é -
nák nak. En nek pe dig na gyon szo mo rú kö vet kez mé nyei
van nak az ál ta lunk val lott ér té kek és ér de kek, és az egész
tár sa da lom szem pont já ból is.

A ke resz tény po li ti ká nak és a ke resz tény po li ti kus nak
két dol got kell egy szer re meg va ló sí ta nia: ez a tisz tes ség és
a ha té kony ság. A tisz tes ség azért, mert ha egy ke resz tény
po li ti kus nak va la mi lyen mo rá lis stik li je van (nem ar ra gon -
do lok, ami kor a saj tó meg pró bál ja be sá roz ni, mert bi zo -
nyos ér te lem ben a po li ti kai tisz tes ség nek ép pen az a je le,
hogy meg pró bál nak va la kit be sá roz ni, mert ha nem pró -
bál ják meg, ak kor vagy nem kép vi se li va ló ban a ke resz -
tény ér té ke ket, vagy pe dig nem te szi olyan ha té ko nyan,
hogy ér de mes le gyen be sá roz ni), ez zel nem csak sa ját ma -
gát és a párt ját já rat ja le, ha nem a ke resz tény mis  szi ó nak,
az evangelizációnak is árt. Te hát ezért az alap ve tõ, hogy a
ke resz tény po li ti kus le gyen tisz tes sé ges.

A má sik, hogy le gyen ha té kony. A po li ti ka ugyan olyan
mes  ter ség, mint az, hogy va la ki ma te ma ti ka ta nár, zon go ris -
ta, vagy mér nök. Ha a mes ter ség be li tu dá sa nincs meg, ha
az Is ten ad ta ta len tu ma nincs meg eh hez a hi va tás hoz, ak -
kor nem tud ja ha té ko nyan kép vi sel ni eze ket az ér té ke ket,
eze ket az ér de ke ket, és nem tud meg fe le lõ ered mé nye ket
hoz ni. Jám bor em be rek kel te le van pél dá ul a fe ren ces rend -
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ház is. Nem kö vet ke zik eb bõl az, hogy a drá ga jó fe ren ces
atyák mind egyi ké nek kép vi se lõ nek, ál lam tit kár nak, mi nisz -
ter nek kel le ne len nie. Te hát tisz tes sé ges nek, jám bor nak kell
len ni egy fe lõl, más fe lõl pe dig ha té kony nak, va gyis a po li ti -
kai mes ter sé get pro fes  szi o ná li san kell mû vel ni.

A ke resz tény po li ti ka lé nye ge az, hogy va ló ban ke resz -
tény le gyen. A ke resz tény po li ti ka nem zsák ba macs ka. In -
tel lek tu á lis becs te len ség, hogy ha ki írom a cé gér re, hogy
ke resz tény po li ti ka, az tán a sa ját öt le te i met meg pró bá lom
úgy el ad ni, mint a ke resz tény ta ní tás ré szét. Ha a ke resz -
tény po li ti kus azt mond ja ma gá ról, hogy õ ke resz tény po -
li ti kus, ak kor az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sá ból kö vet ke zõ
ke resz tény po li ti kát kell kép vi sel nie. Er rõl sze ret nék most
né hány gon do la tot mon da ni. Kierkegaard azt mond ja,
hogy a szel le mi élet ha son ló ah hoz a té ve dés hez, mint
ami kor azt lát ta ki ír va egy táb lá ra, hogy „mán gor lás”. Be -
vit te a ru hát, hogy mos sák, és va sal ják ki. Ak kor de rült ki,
hogy ott nem mos nak vagy va sal nak ru hát, ha nem a mán -
gor lás cí mû táb lá kat árul ják, hogy akik ez zel fog lal koz nak,
azt ki rak has sák. Azt hi szem, hogy a szel le mi, po li ti kai élet -
ben is ha son ló a hely zet. A ke resz tény po li ti ka lé nye ge,
hogy ke resz tény po li ti ka. Regnare Christum volumus. Azt
akar juk, hogy Krisz tus ural kod jék. Ezért ke resz tény po li ti -
ka. Ha eb ben lavírozik az em ber, ak kor mi tõl ke resz tény
ez a po li ti ka? Ami kor azt akar juk, hogy Krisz tus ural kod -
jék, azt is mond juk, hogy a ke resz tény ség üze ne te egye te -
mes tér ben, idõ ben és té má já ban, a ke resz tény ség nek üze -
ne te van a tu do mány hoz, a kul tú rá hoz és a po li ti ká hoz.
Ha ezt tu da to sít juk, és ki mond juk, ak kor ab ban a pil la nat -
ban be in dul ve lünk szem ben a kó rus, hogy „az egy ház ne
po li ti zál jon”. Gon do lom, mind nyá jan száz szor hal lot ták ezt
a balliberális ol dal ról.

Néz zük meg egy ref le xió ere jé ig ezt az egész kér dés -
kört! Ki az egy ház? Az egy ház mi va gyunk, mind an  nyi an.
Ami kor azt mond ják, hogy az egy ház ne po li ti zál jon, ak kor

10 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ez zel vég ered mény ben azt mond ják, hogy mi mind annyi -
an fog juk be a szán kat, hogy õk mo no pol mó don or szá -
gol ja nak. Pont az el len té te igaz an nak, hogy „az egy ház ne
po li ti zál jon”. Az egy ház nak kül de té se van a tár sa da lom -
hoz, kül de té se van a po li ti ká hoz is, és ne künk, vi lág ban
élõ ke resz té nyek nek az a fel ada tunk, hogy meg je le nít sük
az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sát, ami ré sze a te o ló gi á nak. A
ta ní tás hir de té se alap ve tõ en a pap ság fel ada ta, de ne künk,
vi lág ban élõ ke resz té nyek nek kell meg va ló sí ta nunk a tár -
sa dal mi-po li ti kai élet kü lön bö zõ he lye in, ott, aho va a
Gond vi se lés ál lí tott min ket.

A má sik ilyen má ni á ku san is mé telt bal-li be rá lis kö ve te -
lés az, hogy „az egy ház tart son egyen lõ tá vol sá got” a kü -
lön bö zõ po li ti kai erõk kel, po li ti ku sok kal szem ben. Az már
ön ma gá ban elég fur csa el vá rás, hogy a tör té nel mi egy há -
zak olyan tá vol sá got tart sa nak a ke resz tény ér té ke ket kép -
vi sel ni aka ró pol gá ri pár tok tól, mint mond juk a ki fe je zet ten
egy ház el le nes, más irá nyú po li ti kai for má ci ók tól. En nél
még ab szur dabb, hogy az egy ház tart son egyen lõ tá vol sá -
got. Ezek sze rint az egy ház nak kel le ne les nie, hogy mi kor
me lyik po li ti kai párt ép pen mit ta lál ki, és asze rint sas  széz -
ni jobb ra, vagy bal ra, hogy min dig egy for ma tá vol ság ra le -
gyen a kü lön bö zõ po li ti kai pár tok tól. Ez zel szem ben a va -
ló ság pont for dí tott. Az egy ház a ma ga tár sa dal mi ta ní tá sa
alap ján szik la szi lár dan áll. Eh hez a szi lárd pont hoz ké pest
a kü lön bö zõ po li ti kai pár tok sza ba don kö ze led het nek,
vagy tá vo lod hat nak. Az egy ház pe dig ott, ak kor és an  nyi -
ban mû kö dik együtt va la me lyik po li ti kai erõ vel, ahol, ami -
kor és amen  nyi ben ke resz tény ér té ke ket kép vi sel. Ha ilyet
kép vi sel, együtt mû kö dik, ha nem kép vi sel ilyet, ak kor nem
mû kö dik együtt. Te hát nem az egy ház mo zog a pár tok hoz
ké pest, ha nem a po li ti kai pár tok mo zog hat nak sza ba don az
egy ház hoz ké pest.

Tisz tán al kot má nyos sá gi szem pont ból egy egy ház nak
ugyan olyan al kot má nyos jo ga van akár di rekt párt po li ti kai
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vé le mé nyét is ki fej te ni, mint egy szak szer ve zet nek, egy
egye sü let nek vagy bár mely más jo gi sze mély nek. Tisz tán
al kot má nyos sá gi szem pont ból egy pap nak, pél dá ul Zol tán
atyá nak, pon to san ugyan olyan al kot má nyos jo ga a po li ti -
kai vé le mé nyét ki fej te ni, mint ne kem, vagy bár ki más nak
itt a te rem ben. Más kér dés, hogy a ka to li kus egy ház ká -
non jo gi lag, a re for má tus egy ház pe dig zsi na ti ha tá ro zat tal
úgy dön tött, hogy a pap ja ik, lel ké sze ik ne in dul ja nak or -
szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tá so kon, és ne vál lal ja nak sze -
re pet po li ti kai párt ve ze té sé ben. De az egy há zak ön kor lá -
to zó mó don, lel ki pász to ri meg fon to lás ból dön töt tek így,
nem pe dig kül sõ dik tá tum el fo ga dá sá ból kö vet ke zõ en.
Tisz tán al kot má nyos sá gi szem pont ból te hát egy egy ház -
nak, egy pap nak ugyan úgy jo ga van po li ti zál ni, mint bár -
ki más nak. Ha azon ban egy pap még is di rekt párt po li ti kai
vi zek re té ved ne, az is egyes egye dül a püs pö ké re tar to zik,
nem pe dig az egy ház ügyi ál lam tit kár ra, a szo ci a lis ta párt -
ra, vagy a kor mány ra.

Ez után az alap ve tés után né hány, fi lo zó fi a i nak te kint -
he tõ, de gya kor la ti kö vet kez mé nye it te kint ve is na gyon
fon tos kér dést sze ret nék tisz táz ni. A ke resz tény po li ti ka lé -
nye ge az, hogy ke resz tény po li ti ka. A ke resz tény ta ní tás
ad va van az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sá ban, ami ka to li kus
rész rõl a pá pai szo ci á lis en cik li kák, pro tes táns rész rõl a
tár sa da lom eti ka. Ez ter mé sze te sen nem azo nos egyet len
egy po li ti kai párt nak sem a po li ti kai prog ram já val. Pon to -
san meg húz ha tó azon ban az a kör, ame lyen be lül a vi lág -
ban élõ ke resz té nyek ke res he tik a tár sa da lom ki hí vá sa i ra
adan dó vá laszt: ez a kör pe dig az egy ház tár sa dal mi ta ní -
tá sa. Van nak olyan alap ve tõ té te lek, ame lye ket ha egy
párt, vagy egy po li ti kus nem vál lal, ak kor nem ne vez he ti
ma gát ke resz tény po li ti kus nak. Az egy ház tár sa dal mi ta ní -
tá sa és a párt po li ti kai prog ra mok nem azo no sak, de nem
is füg get le nek egy más tól, mert a ke resz tény po li ti ka at tól
ke resz tény po li ti ka, hogy el fo gad ja mér ce ként az egy ház
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tár sa dal mi ta ní tá sát. En nek fi lo zó fi a i lag pe dig há rom alap -
ve tõ pil lé re van:

– a per szo na li tás, va gyis a sze mé lyi ség tisz te le te;
– a szo li da ri tás, va gyis a kö zös ség el fo ga dá sa;
– és a szubszidiaritás, va gyis köl csö nös ki se gí tés el ve,

ami azt je len ti, hogy a prob lé má kat ott kell meg ol da ni,
ahol ke let kez nek, és egy ma ga sabb szint ezt nem von -
hat ja el.

Néz zünk egy pél dát, ahol meg ra gad hat juk, mi a kü lönb  -
ség a ke resz tény fel fo gás, il let ve a szocialisztikus, és a li be -
rá lis fel fo gás kö zött. Ke resz tény ala pon azt mond hat juk,
hogy ne ked, li be rá lis ba rá tom, iga zad van ak kor, ami kor az
em be ri sze mély mél tó sá gát hang sú lyo zod. Bár mi töb bet
ál lí tunk, mint a leg li be rá li sabb li be rá lis, mert mi azt mond -
juk, hogy az em be ri jo gok, az em ber mél tó sá ga nem ab ból
ered, hogy egy par la men ti ha tá ro zat, vagy az ENSZ köz -
gyû lé se ezt meg ál la pí tot ta, ha nem ab ból, hogy a te rem tõ
Is ten kép más ára va gyunk al kot va. Ezért min den ki, le gyen
sze gény vagy gaz dag, fi a tal vagy öreg, egész sé ges vagy be -
teg, azért vég te len ér ték, mert Is ten kép má sa. Az em be ri jo -
go kat nem az or szág gyû lés ad ja és nem is a kü lön bö zõ
nem zet kö zi szer ve ze tek, ha nem azok a te rem tés rend je ál -
tal ele ve adot tak, amit a par la ment vagy egy em be ri jo gi
nyi lat ko zat fel is mer és el is mer. A ke resz tény fel fo gás u -
gyan ak kor min dig kri ti kát fo gal maz meg a li be rá li sok kal
szem ben, mert õk a sze mély mél tó sá gát úgy ér tel me zik,
hogy el sza kít ják a kö zös ség tõl, ez ál tal in di vi du a liz mus sá
de for mál ják, ami a tel jes em be ri sze mé lyi ség meg cson kí tá -
sát je len ti, mert el sza kít ják a kö zös sé gi vo nat ko zás tól. Ezért
a li be rá li sok in di vi du a li tás fo gal má val szem ben a ke resz -
tény ség a per szo na li tás fo gal mát ál lít ja, amely min dig utal
az em be ri sze mély kö zös sé gi as pek tu sá ra. 

A má sik ol da lon ha son ló egy ol da lú túl zás sal ta lál ko -
zunk. A szocialisztikus fel fo gás ról – és itt sze ret ném hang -
sú lyoz ni, hogy most a klas  szi kus szo ci a lis ták ra gon do lok,
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Marx ra és a klas  szi kus bal ol dal ra – azt mond hat juk, hogy
ne ked szo ci a lis ta ba rá tom iga zad van ak kor, ami kor az
em ber kö zös sé gi ter mé sze tét hang sú lyo zod. Sõt, mi töb bet
ál lí tunk, mint a szo ci a lis ták, mert mér he tet le nül na gyobb
szo li da ri tás a má sik em ber ben Krisz tust lát ni, mint azt gon -
dol ni, hogy majd az ál la mi szo ci á lis el lá tó rend sze rek old -
ják meg az em be ri eg zisz ten cia prob lé má it. A ke resz tény
fel fo gás egyút tal kri ti kát is gya ko rol a szo ci a liz mus irá nyá -
ba, mert – leg alább is a klas  szi kus szo ci a lis ták – an  nyi ra túl -
hang sú lyoz zák az em ber kö zös sé gi vol tát, hogy az egyes
em ber már nem lesz más, mint egy je len ték te len csa var a
gé pe zet ben. A sze mély el ve szí ti je len tõ sé gét. Gon dol junk
a mar xiz mus osz tály fel fo gá sá ra, ahol az egyes em ber ön -
ma gá ban nem is je le nik meg, csak mint az osz tály nak a
tag ja. Ugyan en nek a nem ze ti szo ci a lis ta ki adá sa, ahol a faj -
ban fel ol dó dik, el ve szik az egyén. Ezért a ke resz tény fel -
fo gás min dig kri ti kát gya ko rol a szocialisztikus fel fo gás sal
szem ben, mert kol lek ti viz mus ba csú szik, és el ve szí ti az
egyes em ber, a sze mély je len tõ sé gét.

Fi lo zó fia tör té ne ti leg min dig is az volt a prob lé ma, hogy
a li be rá lis in di vi du a liz mus és a szo ci a lis ta kol lek ti viz mus
nyil ván va ló an a tel jes em be ri sze mély meg cson kí tá sa, egy -
ol da lú ság. A kér dés az: a sze mé lyi ség, és a kö zös ség el ve
ho gyan hoz ha tó egy ség be? Er re a ke resz tény tár sa dal mi ta -
ní tás ban Aquinói Szent Ta más ad ta meg a meg ol dást a
szubszidiaritás, a köl csö nös ki se gí tés fo gal má val, ami kor
azt mond ta, hogy a ter mé szet rend jé bõl ere dõ en, amit egy
ki sebb kö zös ség meg te het, azt egy na gyobb nem ve he ti el.
Te hát, ami a csa lád sa já tos, a ter mé szet rend jé bõl kö vet ke -
zõ fel ada ta, azt nem ve he ti el egy fa lu. Ami egy fa lu kö zös -
ség fel ada ta, azt nem ve he ti el egy or szág. A gye rek ne ve -
lést a csa lád tól nem ve he ti el az ál lam. Vi szont, ha va la mi
tra gé dia tör té nik (pl. ár va ság ra jut egy gye rek), ak kor az
ál lam nak kö te les sé ge föl ne vel ni azt a gye re ket. Ha egy fa -
lut va la mi lyen ter mé sze ti csa pás ér, ak kor nem hagy ha tó
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sor sá ra, ha nem ki kell se gí te ni, még pe dig olyan mó don,
hogy a ké sõb bi ek ben ké pes le gyen ön ma gán se gí te ni. A
szubszidiaritás fo gal ma te hát azt mond ja, hogy ott kell
meg ol da ni a prob lé má kat, ahol azok a ter mé szet rend je
sze rint van nak, de ha nem tud ja meg ol da ni, ak kor vi szont
ki kell se gí te ni. Ez a gon do lat el uta sít ja azt a li be rá lis fel -
fo gást, ami azt mond ja, hogy min den ki old ja meg a sa ját
prob lé má ját, aki pe dig nem tud ja, az ma gá ra ves sen.
Ugyan ak kor el uta sít ja azt a szocialisztikus fel fo gást is, ami
in fan ti lis mó don úgy akar ja be ren dez ni az em ber éle tét,
hogy majd ál la mi se gé lyek bõl el ve ge tál. Ezért te hát a per -
szo na li tás, a szo li da ri tás és a szubszidiaritás az a hár mas
tár sa dal mi ta ní tá sa az egy ház nak, amin be lül le het sé ges a
ke resz tény po li ti ka. Aki ezt a hár mat nem vall ja, fi lo zó fi ai
ér te lem ben az nem le het ke resz tény po li ti kus.

Egy ilyen szel le mi mû hely ben, mint a KÉSZ, hadd
mond jak még egy fi lo zó fi ai tör té ne ti gon do la tot, mely bõl
meg ért he tõ, hogy a ke resz tény po li ti kai, tár sa dal mi fel fo -
gás nem utó pisz ti kus, sõt ép pen az a lé nye ge, hogy el uta -
sít ja az utó pi át! A prob lé ma gyö ke re Platónnál van, aki
min den utó pia aty ja. Platón azt mond ja – né mi leg le egy -
sze rû sít ve –, hogy az ál lam, a struk tu rált em be ri kö zös ség
úgy jött lét re, hogy az em be rek be lát tak egy gon do lat me -
ne tet, mely úgy szól, hogy igaz ság ta lan sá got el kö vet ni jó.
Nem mo rá lis, ha nem hedonisztikus ér te lem ben: kel le mes
do log, hogy én ba sás ko dom má so kon. Igaz ság ta lan sá got
el szen ved ni rossz, nyil ván va ló an kel le met len do log, hogy -
ha fe let tem ba sás kod nak. Az em be rek be lát ták, hogy mi u -
tán na gyobb rossz igaz ság ta lan sá got el szen ved ni, mint
ami lyen jó igaz ság ta lan sá got el kö vet ni, ezért lét re hoz ták
az ál la mot, hogy meg aka dá lyoz za az igaz ság ta lan ság el kö -
vet he tõ sé gét. Platón te hát ki ta lált egy mí toszt, és azt
mond ja, hogy úgy jött lét re a struk tu rált em be ri kö zös ség,
hogy az em be rek le ül tek, lo gi kai ala pon be lát tak va la mit,
és meg konst ru ál ták az ál la mot. Te hát az em be ri tár sa da -
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lom ki ta lált, kö vet ke zés kép pen új ra és új ra ki ta lál ha tó. Ez -
zel szem ben Arisz to te lész azt mond ja, hogy ez egy mí tosz,
mert so ha nem volt va la mi lyen kö zös sé gi struk tú ra nél kü -
li em ber, mert ant ro po ló gi ai ter mé sze té ben ad va van, hogy
tár sa dal mi struk tú rá ban ké pes lé tez ni. 

A Platón ál tal ki ta lált utó pisz ti kus fel fo gás és az arisz to -
te lé szi, a ter mé szet rend jé re épü lõ gon dol ko dás pár hu za -
mo san ha lad a tör té ne lem ben. E te kin tet ben Szent Ta más
Arisz to te lész re épí tett gon dol ko dá sá val tet te fi lo zó fi a i lag is
nyil ván va ló vá a ke resz tény ség ter mé szet jo gi el kö te le zett sé -
gét. A szocialisztikus fel fo gás a pes  szi mis ta utó pia ha gyo -
mány ra épít ve azt mond ja, hogy az em ber egy ere den dõ en
rossz ál lat, ami bõl a szo ci a lis ta ál lam nak kell ki ido mí ta nia
a szo ci a lis ta em ber tí pust. A li be rá lis op ti mis ta utó pia, ami
Rousseau-tóI ered, azt mond ja, hogy az em ber ere den dõ en
jó, csak a tár sa da lom ront ja meg. Te hát ha meg szün tet jük
az is ko lát, a ne ve lést, a csa lá dot stb, ak kor min den ki szép,
okos és jó lesz, mert ere den dõ en jó. A ke resz tény ség
immunis az utó pi á val szem ben. Még pe dig azért, mert két
do log ról tu dunk ere den dõ en a ki nyi lat koz ta tás ból, és az
em ber ant ro po ló gi á já ból is. Az egyik, hogy Is ten kép más -
ára te rem tet tünk. Ezért bár mi lyen ros  szak és igaz ság ta la nok
a tár sa dal mi struk tú rák, min dig meg lesz a jó ra va ló irá nyult -
ság. A mar xis ta utó pia azért nem vál hat be és azért em ber -
el le nes, mert nem ké pes fel is mer ni, hogy az em ber ben
min dig meg van a jó. A li be rá li sok op ti mis ta utó pi á já val pe -
dig az a prob lé ma, hogy nem tud az ere de ti bûn rõl, ami rõl
pe dig a ke resz tény ki nyi lat koz ta tás szól, s ami re ta nú bi -
zony ság az egész em be ri tör té ne lem. És mi u tán az em ber
ter mé sze te meg rom lott, haj la mos sá vált a rossz ra. Ezért utó -
pia azt gon dol ni, hogy az em ber ön ma gá tól szép, okos és
jó lesz. Ezért szük sé ges a ne ve lés. Ezért kel le nek az is ko -
lák, a jó tár sa dal mi struk tú rák. A ke resz tény re a liz mus tud
az em ber Isten-képmásiságáról, tud ja, hogy az em ber jó, de
tud az ere de ti bûn rõl is, hogy az em ber haj la mos sá vált a
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rossz ra. Ez a ki egyen sú lyo zott gon dol ko dás a ke resz tény fi -
lo zó fia jel lem zõ je, amin az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sa nyug -
szik. Ez a fi lo zó fia te szi le he tõ vé a tel jes em ber ki bon ta ko -
zá sát, be le ért ve an nak – ép pen a lé nye gét adó – transz cen -
den tá lis nyi tott sá gát. Vég sõ so ron min den po li ti kai prog -
ram, min den po li ti kai fi lo zó fia a mö göt te ál ló em ber kép -
nek a függ vé nye. Ha az em ber kép torz és egy ol da lú, ak kor
lo gi ka i lag szük ség sze rû, hogy az ar ra épü lõ tár sa da lom is
torz, egy ol da lú és em ber te len le gyen. A ke resz tény em ber -
kép nem cson kít ja meg a va ló sá got, ha nem fi gye lem be ve -
szi az em ber sze mé lyi sé gét, az em ber kö zös sé gi vol tát, a
ket tõ egy más ra vo nat koz ta tott sá gát és transz cen dens nyi -
tott sá gát. Ezért a ke resz tény em ber kép az, ami re fel le het
épí te ni egy va ló ban em be ri tár sa dal mat.

Itt ju tunk el oda, amit Lábady pro fes  szor úr el mon dott:
a ke resz tény fel fo gás – most jo gi ér te lem ben – és a li be rá -
lis fel fo gás kö zött – né mi le egy sze rû sí tés sel – a lé nye gi kü -
lönb ség az, hogy a ke resz tény fel fo gás ter mé szet jo gon
nyug szik, a li be rá lis és a szocialisztikus fel fo gás pe dig jog -
po zi ti viz mu son. Ke resz tény ala pon csak olyan tör vé nye ket
le het hoz ni, ame lyek a ter mé szet rend jé bõl – leg alább át -
té te le sen – le ve zet he tõ ek. Néz zük pél dá ul az abor tuszt.
Sem ter mé szet tu do má nyos, sem lo gi kai, sem fi lo zó fi ai,
sem sem mi fé le kü lönb ség nincs akö zött, hogy az a mag zat
két hó na pos, négy hó na pos, nyolc hó na pos, a has fa lon
be lül, vagy a has fa lon kí vül van. Ha pusz tán a ko ra alap -
ján a mag za ti ko ru kat élõ em ber tár sa ink el pusz tít ha tók,
ak kor ugyan ilyen ala pon bár mely más em be ri élet el pusz -
tít ha tó: az öre gek, a fo gya té ko sok, a be te gek, vagy a tár -
sa da lom bár mely más cso port ja. Ezért a ke resz tény ség so -
ha nem tud ja el fo gad ni azt a jog po zi ti viz must, ami pél dá -
ul a ná ci Né met or szág ban volt, ahol el já rás jo gi lag töb bé-
ke vés bé sza bá lyos mó don ítél ték ha lál ra a tár sa da lom kü -
lön bö zõ cso port ja it. Azért nem tud juk el fo gad ni, mert a –
te rem tés rend jét tük rö zõ – ter mé szet rend jé bõl kö vet ke zik
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az em be ri élet szent sé gé nek fel tét len sé ge. Tisz tán for mai-
lo gi kai ér te lem ben, te hát a fen ti gon do lat me net ös  sze füg -
gé sé ben ál lí tom: nincs kü lönb ség a li be rá li sok abortusz-
pártisága és a ná ci Né met or szág tör vé nyei kö zött. Jog po zi -
ti vis ta ala pon mind a ket tõ a tár sa da lom va la mely cso port -
ját, va la mi lyen akcidentális jegy alap ján ha lál ra íté li: le gyen
ez a ko ra, az egész sé gi ál la po ta, a fa ji sá ga vagy bár mi más.
Ezért ke resz tény ala pon nem fo gad ha tó el a jog po zi ti viz -
mus. (A nürn ber gi per ben sem fo gad ták el a ná ci Né met -
or szág ve ze tõ i nek azt a jog po zi ti vis ta vé de ke zé sét, hogy a
bi ro dal mi tör vé nyek nek en ge del mes ked tek. A ter mé szet -
jog fe let te áll a po zi ti vis ta jog nak.)

A ke resz tény po li ti ká ban az em be ri élet szent sé ge,
abor tusz, eu ta ná zia, te kin te té ben nem le het ma sza tol ni,
még ha en nek sza va zat vesz tés vagy egyéb po li ti kai kö vet -
kez mé nyei van nak. Ke resz tény po li ti kus a ter mé szet jog gal
el len té tes dol got nem fo gad hat el. Ha ugyan is el kezd ma -
sza tol ni, és el sõd le ges szem pont ként a sza va za to kat szám -
lál ni, ak kor a ke resz tény kül de tés lé nye gét ad ja föl. A ter -
mé szet jog te kin te té ben te hát igen is ki kell mon da nunk,
hogy nem kor lát lan a par la ment szu ve re ni tá sa, nem kor lát -
lan, hogy mi lyen tör vé nye ket hoz. A par la ment nem játsz -
hat Is tent! El le ne kell mon da nunk min den olyan do log nak,
ami nem a ter mé szet rend jé bõl, vég ered mény ben nem a
te rem tés rend jé bõl kö vet ke zik.

A ke resz tény po li ti ká nak fon tos as pek tu sa a nem ze ti el -
kö te le zett ség. Azt lát juk, hogy a nem ze ti gon do lat te kin te -
té ben fo lya ma tos tá ma dás éri a pat ri ó ta be ál lí tott sá gú ke -
resz tény po li ti kát. Ha az em ber ki ej ti azt a szót, hogy nem -
zet, ma gyar ság, ak kor be in dul a verk li, hogy na ci o na lis ta
stb. A nem zet te kin te té ben ér de mes el gon dol kod ni azon,
hogy az ös  szes eu ró pai nem zet, ami ma van, mind egyik fi -
a ta labb, mint a ka to li kus egy ház. Az eu ró pai or szá gok
több sé ge fi a ta labb, mint a pro tes tan tiz mus egy há zai. Eb -
bõl lo gi ka i lag kö vet ke zik, hogy a ke resz tény ség nem
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meg foj tot ta a nem ze ti lé tet, ha nem ép pen a meg ne me sí té -
sé vel le he tõ vé tet te a nem ze tek meg ma ra dá sát, ki bon ta ko -
zá sát, gaz da go dá sát. Ma gyar pél da: ha Szent Ist ván nem a
ke resz tény ség fun da men tu má ra épí ti fel a ma gyar nem zet
ka ted rá li sát, ak kor ma nem ül nénk itt, nem be szél nénk ma -
gya rul, és a ma gyar ság ugyan úgy el tûnt vol na a tör té ne lem -
bõl, mint a hu nok, az ava rok, a be se nyõk vagy a hoz zánk
ha son ló töb bi ke le ti nép. A ke resz tény ség min dig tisz tá ban
volt az zal, hogy Is ten az égi ha za mel lett föl di ha zát is adott
ne künk, és va la mi kép pen az égi ha zá tól is de zer tál az, aki
a föl di ha zá já hoz hût len. Lát juk, hogy a nem ze ti gon do la -
tot két ol dal ról tá mad ják. 

A szocialisztikus fel fo gás az in ter na ci o na liz mus jel sza vá -
val, ál lam ha tal mi esz kö zök kel pró bál ta el tün tet ni a nem ze -
ti lé tet. A li be rá li sok pe dig meg fo gal maz ták azt a fel fo gá -
su kat, ami a koz mo po li tiz mus, ami pro vin ci á lis mu csa i ság -
nak saj nál ja le a nem ze ti lé tet. Ez zel szem ben a ke resz -
tény ség min dig tud ta, hogy az em ber kö zös sé gi ter mé sze -
té bõl ere dõ en a nem zet tõl kap juk a nyel vün ket, a gon dol -
ko zá sun kat, a kul tú rán kat. Ezért a nem ze ti lét és a ke resz -
tény ség nem hogy nem áll szem ben egy más sal, ha nem lé -
nye ge sze rint egy más ra utal. 

Be fe je zé sül egyet len egy sze mé lyes dol got sze ret nék el -
mon da ni Önök nek. A po li ti kai élet ben sok olyan em bert
lát tam las san más fél év ti zed so rán, aki nek meg volt a ta len -
tu ma, tisz tes sé ges, ke resz tény em ber nek in dult. Ami kor
az tán föl ke rült egy polc ra, ak kor olyan má ni á ku san kez -
dett ra gasz kod ni ah hoz, hogy szép las san meg ide o lo gi zált
ma gá nak min dent. Elõ ször csak ki sebb stik li ket, utá na na -
gyob ba kat, utá na már alap ér té ke ket, el vi dol go kat is el -
kez dett föl ad ni csak azért, hogy ka pasz kod jon a bár sony -
szék be. Ami kor még Clin ton volt az Egye sült Ál la mok el -
nö ke, meg hí vást kap tam hoz zá egy ima reg ge li re. Mi ta ga -
dás, na gyon meg vol tam ma gam mal elé ged ve, hogy no
azért Semjén Zsol ti nem akár ki, hogy az Egye sült Ál la mok
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el nö ké vel fog reg ge liz ni. El men tem reg gel a he tes mi sé re
a fe ren ces atyák hoz, és ak kor át járt a Jó is ten tõl egy fel is -
me rés: igen, nagy do log az Egye sült Ál la mok el nö ké vel
reg  ge liz ni, de mi cso da ah hoz ké pest, hogy a te rem tõ Is ten
min den ál dott nap meg hív az asz ta lá hoz. És nem egy ócs -
ka lek vá ros szend vi cset ad, ha nem sa ját ma gát. Ben nem
ek kor ke rül tek he lyé re a dol gok.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak!

(El hang zott a Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek 

Kong res  szu sán, 2004. ok tó ber 15-én)

20 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



EGY HÁZ PO LI TI KA, 
EGY HÁZ ÉS PO LI TI KA

Teg nap és ma 

Ex cel len ci ás Ér sek Atya, Fõ tisz te len dõ Atyák, mé lyen tisz telt
Höl gye im és Ura im! 

Ma es te az egy ház po li ti ka, il let ve az egy ház és po li ti ka
kö ré ben át te kin tem azo kat az ered mé nye ket, ame lye ket
el ér tünk, és azt a szi tu á ci ót, amely ben ép pen va gyunk. Ah -
hoz, hogy a je len le gi szi tu á ci ót meg tud juk ra gad ni, ös  sze -
füg gé se i ben tud juk ér tel mez ni, ah hoz pon to san lát ni kell
azo kat az erõ fe szí té se ket és ered mé nye ket, ame lye ket az
Or bán-kor mány ide jén tet tünk és el ér tünk. 

Az egy ház po li ti ka is olyan, mint az élet töb bi dol ga: elõ -
ször a fi lo zó fi ai ala po kat kell tisz táz ni, és ha ezt pon to san
át gon dol tuk, ak kor eb bõl le het le ve zet ni azt a gya kor la tot,
ami meg ter mi a ma ga gyü möl cse it. 

A szû kebb ér te lem ben vett egy ház po li ti kán túl me nõ
alap ál lá sunk az a gon do lat, hogy Szent Ist ván Ma gyar or szá -
gá ban a ke resz tény ség nem szub kul tú ra, nem egy va gyunk
a szub kul tú rák kö zül, nem va gyunk va la mi fé le „más   ság”.
Más le het más – de hoz zánk ké pest más!

A konk rét egy ház po li ti kai fel fo gá sunk há rom alap ve tõ
té te len nyug szik. Az el sõ az, hogy az egy ház sui generis va -
ló ság. Te hát nem az ál la mi in téz mény rend szer va la mely al -
rend sze re, ha nem az ál lam mal azo nos ran gú va ló ság. Két
tö ké le tes tár sa ság (societas perfecta) van: az egy ház és az
ál lam, hi szen lé tük nem ve zet he tõ vis  sza egy má sik, ere den -
dõbb kö zös ség re, és a sa já tos cél ja ik el éré sé hez szük sé ges
esz kö zök kel mint egy ön ma guk tól ren del kez nek, nem pe dig
egy má sik ke gyel mé bõl. Te hát az egy ház a lé tét nem az ál -
lam tól vet te, sa já tos cél já hoz, az üd vös ség szol gá la tá hoz va -
ló esz kö ze it nem az ál lam tól kap ta (dog ma ti ka, szent ség tan,
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li tur gia, ká non jog), ha nem vég sõ so ron is te ni ala pí tó já tól.
Ezért ál lam és egy ház kap cso la tá ban nem fo gad ha tó el
sem mi fé le alá- fö lé ren delt ség, csak a leg szi go rúbb mel lé -
ren delt ség.

A má so dik ilyen alap ve tõ ál lí tá sunk az, hogy az ál lam
és az egy ház el vá lasz tá sa nem je lent he ti az egy ház és a tár -
sa da lom szét vá lasz tá sát, hi szen egy szer re va gyunk tag jai
az egy há zunk nak és pol gá rai a ma gyar ha zá nak. Nem a
ket tõ nek a szem be ál lí tá sa a jár ha tó út, ha nem a ket tõ har -
mo ni kus együtt mû kö dé se az egész tár sa da lom ja vá ra.
Ezen a pon ton sze ret nék egy rö vid ref le xi ót ten ni a „vi lág -
né ze ti sem le ges ség” mí to szá ra. Az, hogy az ál lam a tár sa -
da lom ban lé võ vi lág né ze tek te kin te té ben sem le ges – az az
mint ál lam nem azo no sít ja ön ma gát va la me lyik le het sé ges
vi lág né zet tel –, nem fel tét le nül je len ti azt, hogy azo kat
azo nos ér té kû nek kel le ne, hogy te kint se, és egy ál ta lán
nem je lent he ti azt – mint azt né hány libertiniánus dokt ri -
ner vé li – hogy va la mi fé le sem le ges vi lág né ze te kel le ne
hogy le gyen, vagy plá ne, hogy azt pro pa gál ja. Nem is be -
szél ve ar ról, hogy vi lág né ze ti leg leg fel jebb egy dög lött ló
sem le ges.

A har ma dik ál lí tás, hogy tel jes sé gé ben akar juk el is mer -
ni az egy ház szol gá la tát. Ha meg né zünk egy egy há zi in téz -
ményt, mond juk a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye te met, a
Pi a ris ta Gim ná zi u mot, a Bethesda Re for má tus Gye rek kór -
há zat, ak kor azt lát juk, hogy egy va ló ság, de két as pek tu -
sa van. Egy fe lõl, mint egy há zi va ló ság – amely az üd vös -
ség je le és esz kö ze – a transz cen den ci á ra irá nyul. Eb ben a
te kin tet ben az im ma nens, vi lá gi ál lam nak egyet len fel ada -
ta le het: a val lás sza bad ság nak a biz to sí tá sa a ma ga tel jes -
sé gé ben. Nyil ván va ló, hogy a pro fán ál lam nem il le té kes
ab ban, hogy te o ló gi ai kér dé sek ben ál lást fog lal jon. Nincs
jo ga ah hoz, hogy bár mi lyen mó don be avat koz zon az egy -
ház au to nó mi á já ba. Te hát a szo ro san vett transz cen den tá -
lis as pek tus te kin te té ben, ha az egy há zat úgy fo gom fel,
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mint val lá sos kö zös sé get, ak kor eb ben a te kin tet ben az ál -
lam fel ada ta a val lás sza bad ság biz to sí tá sa. De ép pen
transz  cen den tá lis lé nye gé bõl kö vet ke zõ en, és mi u tán az
egy ház a vi lág ban él, ezért köz fel ada to kat vál lal át.
Amennyi ben pe dig köz fel ada to kat vál lal át, an  nyi ban ezt
az ál lam nak el kell is mer nie, és nem mond hat ja azt, hogy
„drá ga ba rá ta im, én biz to sí tom a val lás sza bad sá got, ti meg
tart sá tok fenn az in téz mé nye i te ket, ahogy tud já tok”, ha -
nem az állami-önkormányzati in téz mény rend szer rel tel je -
sen azo nos mó don kell fi nan szí roz nia az egy há zi in téz -
mény rend szert, mi vel az köz fel ada to kat vál lal át. Te hát az
egy há zi in téz mény egy fe lõl val lá sos kö zös ség, itt az ál lam
fel ada ta a val lás sza bad ság biz to sí tá sa, más fe lõl köz fel ada -
tot át vál la ló in téz mény, amely nek fi nan szí ro zá sa az ál lam
fel ada ta.

Itt még csak jel zés sze rû en érin tem, hogy van egy har -
ma dik as pek tu sa is az egy ház tel jes sé gé ben va ló el is me ré -
sé nek, ne ve ze te sen az, hogy az egy ház nak van kül de té se
a tu do mány hoz, a – leg szé le sebb ér te lem ben vett – po li ti -
ká hoz, te hát ami nem a szo ro san vett val lá si as pek tus, és
nem is ki fe je zet ten a köz fel ada tot át vál la ló in téz mény rend -
szer. Mon dok egy pél dát: Heideggertõl szár ma zik az a
gon do lat, hogy egyet len szak tu do mány sem ké pes ar ra,
hogy meg ha tá roz za ön ma gát, mód szer ta nát, és il le té kes sé -
gé nek a ha tá ra it. Te hát az, hogy mi a ma te ma ti ka, ez nem
ma te ma ti kai kér dés, hogy mi a kém iá nak a me to do ló gi á ja,
ez nem ké mi ai kér dés, és hogy med dig tart a bi o ló gia il le -
té kes sé gé nek a te rü le te, ez már nem bi o ló gi ai kér dés.
Ezek te o ló gi ai, fi lo zó fi ai, eti kai kér dé sek. Ugyan ez igaz a
tár sa da lom tu do mány ok ese té ben is. Te hát az egy ház nak
van egy sa ját sá gos pró fé tai sze re pe és ta ní tó fel ada ta eb -
ben a te kin tet ben is, és hogy ha mond juk a klónozásra,
gén ma ni pu lá ci ók ra, ilyes mik re gon do lunk, ak kor lát hat -
juk, hogy az em be ri ség ka taszt ró fá ját je len ti, ha a rész te rü -
le tek jo gos au to nó mi á já nak a fél re ér té sé bõl ki fo lyó lag

23SEMJÉN ZSOLT: IUS RESISTENDI



neg li gál ni akar ják az egy ház nak ezt a sa já tos kül de té sét.
Ab ból, hogy tech ni ka i lag meg tud csi nál ni va la mit az adott
rész tu do mány, egy ál ta lán nem kö vet ke zik, hogy azt meg
is sza bad ten nie! Ter mé sze te sen a ter mé szet tu do mány ok -
nak, a tár sa da lom tu do mány ok nak, a po li ti ká nak meg van a
ma ga jo gos au to nó mi á ja, de ez az au to nó mia so ha nem le -
het az er kölcs tõl va ló au to nó mia. Ezért kell el le ne mon da -
nunk an nak, ami kor a par la ment – be val lot tan, nem be val -
lot tan, vagy ta lán ész re sem vé ve – Is tent akar ját sza ni, és
jog po zi ti vis ta be ál lí tott ság tól ve zérel ve – szem ben a te rem -
tés rend jé bõl ere dõ természetjoggal– sér ti az élet szent sé -
gét. Egyet len pél dát mon dok: at tól, hogy for má lis jo gi
szem pont ból sza bá lyo san fo gad ják el pél dá ul az abor tusz -
tör vényt, ab ból egy ál ta lán nem kö vet ke zik, hogy azt el
kel le ne – vagy el sza bad na – fo gad nunk! Hi szen nincs sem
lo gi kai, sem ter mé szet tu do má nyos, sem sem mi lyen lé nye -
gi kü lönb ség a kö zött, hogy az a mag zat két hó na pos, há -
rom-, öt-, vagy nyolc hó na pos, a has fa lon be lül vagy a has -
fa lon kí vül van. Ha ilyen ala pon, pusz tán a ko ra alap ján a
mag za ti ko ru kat élõ em ber tár sa ink el pusz tít ha tók – és
mert el pusz tít ha tók, te hát ér ték te le nek, és mert ér ték te le -
nek, ezért el pusz tít ha tók –, ak kor en  nyi erõ vel ki lö vé si en -
ge délyt le het ad ni a meg unt nagy ma mák ra, ugyan ezen az
ala pon el pusz tít ha tó ak az öre gek, a fo gya té ko sok vagy az
em be ri ség bár mely más cso port ja. Az ultraliberális dokt rí -
na itt esik egy be a ná ci fel fo gás sal. Meg jegy zem, a nürn -
ber gi per ben sem fo gad ták el azt a vé de ke zést, hogy ”a
Har ma dik Bi ro da lom tör vé nyei sze rint cse le ked tem”. Az
ilyen vég sõ pon to kon nem sza bad ma sza tol ni. Ha min dent
meg tet tünk az élet vé del mé ben, és le sza vaz nak, ak kor is
meg ma rad az el le ne mon dás pró fé tai je le. Az egy ház és
po li ti ka té ma kö ré re még majd az elõ adá som vé gén kü lön
ki té rek, itt most csak fi lo zó fi ai as pek tus ból, jel zés sze rû en
em lí tet tem.

1998-ban azt a célt tûz tük ma gunk elé – amin leg alább
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tíz évet gon dol kod tam – hogy olyan egy sé ges, több lá bon
ál ló, szer ve sen ös  sze füg gõ, ga ran ci á lis és tör té nel mi táv la -
tok ra szó ló mo dellt al kos sunk, ami egy fe lõl jó vá te szi –
amen  nyi re le het – az év ti ze de ken át tar tó egy ház ül dö zõ
re zsim pusz tí tá sa it, más fe lõl el ke rü li azo kat a zsák ut cá kat,
amely be né mely nyu ga ti or szág szekularista mí to szok tól
ve zé relt egy ház po li ti ká ja té vedt. A konk rét egy ház po li ti -
kánk egyet len egy ívet al kot, de há rom jól el kü lö nít he tõ
pil lér re épül, és ezt a ko he rens egy ház po li ti kai rend szert
ne vez zük ma gyar mo dell nek. 

El sõ nagy pil lé rét az egyen1õ fi nan szí ro zás fo gal má val
le het a leg pon to sab ban je löl ni. En nek az a lé nye ge, hogy
el fo gad ha tat lan az, ami kor azt mond ják, hogy „ha a val lá -
sos em be rek egy há zi in téz mé nye ket akar nak, ak kor rész -
ben vagy egész ben tart sák fenn ma guk”. Ez azért el fo gad -
ha tat lan, mert mi val lá sos em be rek ugyan olyan adó fi ze tõ
pol gá rok va gyunk, mint bár ki más. Ugyan úgy a mi adónk -
ból is tartatik fönn az egész ál la mi és ön kor mány za ti in téz -
mény rend szer. Ha ezek után, a köz fel ada to kat el lá tó egy -
há zi in téz mé nye ket ne künk, val lá sos em be rek nek mint egy
plusz ban kel le ne fönn tar ta nunk, ak kor ez zel vég ered -
mény ben ket tõs adó fi ze tés re len nénk kény sze rít ve, ami
an nak a dek la rá ci ó ja len ne, hogy má sod ren dû ál lam pol -
gár ok nak te kin te nek min ket. És mi u tán a pol gá ri kor mány
nem te kin tet te má sod ran gú ál lam pol gár ok nak a val lá sos
em be re ket, eb bõl kö vet ke zik, hogy nem vol tunk ket tõs
adó fi ze tés re kény sze rít ve, és az ál tal volt ez le het sé ges,
hogy az ál lam pon to san ugyan úgy fi nan szí roz ta a köz fel -
ada to kat el lá tó egy há zi in téz mé nye ket, mint a ha son ló fel -
ada to kat el lá tó államiakat vagy önkormányzatiakat.

Minden nek a rész le tes ki dol go zá sa, mint egy ma te ma ti -
kai kép let alap ján va ló biz to sí tá sa sze re pel ab ban a szer zõ -
dés rend szer ben, ame lyet a tör té nel mi egy há zak kal kö töt -
tünk és ter mé sze te sen az ezek nek meg fe le lõ tör vé nyek ben.
Nyil ván most nem len ne sze ren csés un tat ni a hall ga tó sá got
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szám sza ki ada tok kal, de mint egy ér zé kel te té sül egyet len -
egy szá mot hadd mond jak: a Horn-kor mány ide jén pél dá -
ul bár mely ál la mi böl csész kar hall ga tón ként éven te 400-450
ezer fo rin tos ál la mi tá mo ga tást ka pott. Ugyan ez a Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem és a Károli Gás pár Re for má tus
Egye tem böl csész ka rai ese té ben 80 ezer volt. Ho lott vi lá gi
ta ná rok vi lá gi tu do mányt ta ní tot tak vi lá gi di á kok nak – az
ese tek jó ré szé ben – ma ga sabb szín vo na lon, mint az ál la mi
egye te me ken. Ezért az egy há zi egye te mek – hogy a pusz -
ta lé tü ket fenn tart sák – kény te le nek vol tak tan dí jat szed ni.
De hát ak kor ho gyan be szél he tünk sza bad in téz mény vá -
lasz tás ról, ha a ke resz tény szü lõk je len tõs ré sze azért nem
tud ta a te het sé ge és szí ve sze rin ti egye tem re írat ni a gye re -
két, mert egy sze rû en nem tud ta ki fi zet ni a tan dí jat? Ak kor
így blöff a sza bad in téz mény vá lasz tás, és ócs ka ló zung az
ál lam pol gá ri jog egyen lõ ség. Ép pen ezért min den te rü le ten
(ter mé sze te sen az egyes te rü le tek sa ját sá ga i nak meg fe le lõ -
en) biz to sí tot tuk mind a nor ma tí va, mind a ki egé szí tõ tá -
mo ga tás, mind pe dig az egyen lõ pá lyá za ti fel té te lek és le -
he tõ sé gek te kin te té ben a tel je sen egyen lõ fi nan szí ro zást az
egy há zi in téz mény rend szer és az ál la mi-ön kor mány za ti in -
téz mény rend szer kö zött.

Meg kell em lí te nem egy na gyon fon tos és ve szé lyes té -
ve dést, mely re szél té ben-hos  szá ban hi vat koz nak, nem csak
ná lunk, ha nem Nyu gat-Eu ró pá ban is. Ez a fel fo gás azt
mond ja, hogy az in téz mény rend szer – mond juk az is ko lák
ese té ben – két rész re oszt ha tó: ál la mi és nem ál la mi. Az ál -
la mi ba tar to zik az ál la mi-ön kor mány za ti, a nem ál la mi ba az
egy há zi és az ala pít vá nyi. Kö vet ke zés kép pen az ál la mi tel -
jes fi nan szí ro zá sú, a nem ál la mi rész fi nan szí ro zá sú. Ez azért
tel je sen hely te len meg kö ze lí tés, mert a val lás sza bad ság ból
kö vet ke zik az, hogy ka to li kus em ber ként ka to li kus is ko lá -
ba jár jak. Ez em be ri jo gom. Már pe dig egy em be ri jog meg -
va ló su lá sát nem le het anya gi fel té te lek hez köt ni. Te hát a
he lyes fel osz tás az, hogy van – ma rad va az is ko lák pél dá -
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já nál – public school, te hát nyil vá nos is ko la, ami be tar to zik
az ál la mi-ön kor mány za ti és az egy há zi, mert ez em be ri jo -
gi ala pon van, és van a privat school, va gyis a ma gán is ko -
la, ami be az ala pít vá nyi tar to zik. Még pe dig azért, mert az
ala pít vá nyi is ko la vol ta kép pen egy vál lal ko zás, ahol va la -
mi lyen spe ci á lis szol gál ta tást nyúj ta nak – pél dá ul kü lön le -
ges mód sze rek, dél utá ni te ni sze zés, vagy nyelv kur zus Ox -
ford ban – amit az azt igény be ven ni kí vá nók meg fi zet nek.
Az el sõ eset ben, a nyil vá nos is ko la ese té ben te hát – ami le -
het ál la mi, ön kor mány za ti, egy há zi –, az ál lam tel jes fi nan -
szí ro zást kö te les biz to sí ta ni, a ma gán is ko lák ese té ben pe -
dig rész fi nan szí ro zást. Ez egy na gyon fon tos dis tink ció,
mert ha itt el csú szunk, ak kor en nek na gyon ko moly és
hos  szú tá vú ne ga tív kö vet kez mé nyei le het nek.

Az egyen lõ fi nan szí ro zás hoz tar to zik még a hit ok ta tás
kér dé se is. Ezt saj ná la tos mó don 1997-ben meg szün tet ték.
A pol gá ri kor mány ide jén ter mé sze te sen vis  sza ál lí tot tuk,
még pe dig azon az ala pon, hogy el fo gad ha tat lan az, hogy
bár me lyik fa kul ta tív tárgy ok ta tá sa ál la mi fi nan szí ro zás ból
tör tént, a por tu gál nyelv tan tól a fu ru lya órá ig, ki vé ve a hit -
tan. Mi lyen ala pon? Ha más gye re ke az én adóm ból ta nul -
hat fla mand gram ma ti kát, vagy hár fáz ni, ak kor az én gye -
re kem, az én adóm ból mi ért ne ta nul hat na ka to li kus, re -
for má tus vagy evan gé li kus hit tant? Ép pen ezért vis  sza ál lí -
tot tuk – az ál lam pol gár ok sza bad dön té se alap ján – a hit -
ok ta tás ál la mi fi nan szí ro zá sát, és öröm mel je lent he tem
Önök nek, hogy ma Ma gyar or szá gon több mint fél mil lió
gye rek jár ál la mi lag fi nan szí ro zott hit tan ra jó részt az is ko -
lai ok ta tás ke re té ben. Itt sze ret ném meg je gyez ni, hogy
nem ar ról van szó, hogy az ál lam ta ní ta na hit tant, vagy
hogy az ál lam meg bíz ná az egy há zat a hit ok ta tás sal. Ha -
nem a val lás sza bad ság és a sza bad tan tárgy vá lasz tás alap -
ján az egy ház sza ba don ta nít ja a hit tant, amit az ál lam pol -
gár ok sza ba don vá laszt hat nak, és ezt az ál lam kö te les
ugyan úgy fi nan szí roz ni, mint bár mely más fa kul ta tív tár -
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gyat. De nem az ál lam kom pe ten ci á ja az, hogy az egy ház
ki ál tal ta nít ja a hit tant, te hát a hit ta nárt nem az ál lam fog -
ja ki vá lasz ta ni, hi szen eh hez nem csak tár gyi tu dás kell, ha -
nem ta nú ság té tel is. Ez az ordinárius fel ada ta, és nem tar -
to zik az ál lam ra az sem, hogy mi az a hit tar ta lom, amit az
egy ház ta nít. Te hát a fi nan szí ro zás tar to zik az ál lam ra, nem
pe dig a hit tan tar tal ma, vagy az azt ta ní tó sze mé lyé nek a
meg ha tá ro zá sa.

Hit tan ügy ben a to vább lé pést is ki dol goz tuk, most per sze
nyil ván a meg lé võ vé del me van na pi ren den, de jel zem,
hogy al ka lo mad tán a to vább lé pést sem fe lejt jük el. Te hát
azt ál lí tom, hogy nem nor má lis ál la pot az, hogy úgy le le -
het érett sé giz ni, hogy a gye rek es  szét tud ír ni ar ról, hogy
mond juk a ko va lens kö tés ben er re vagy ar ra pö rög nek az
elekt ro nok, vagy hogy mi lyen az er dei paj zsi ka spó rás sza -
po ro dá sa, de ar ra nincs in téz mé nye sen ta ní tott vá la sza,
hogy mi ért ne fojt sa meg a szom széd ját, ha ha rag szik rá.
Ami kor nyil ván va ló an sok kal fon to sabb az em be ri eg zisz -
ten cia szem pont já ból az a kér dés, hogy pél dá ul „mi ért van
va la mi és mi ért nincs in kább sem mi, ami kor sok kal egy sze -
rûbb len ne, hogy ne le gyen sem mi, mint hogy le gyen va -
la mi”, vagy az, hogy „mi ért va gyok, és mi ért nem in kább
nem va gyok, és mi vég re va gyok?”, vagy „mi ért te gyem a
jót és ke rül jem a ros  szat”? Ez vég te len szer fon to sabb, mint
az, hogy mi van a ko va lens kö tés sel vagy az er dei paj zsi -
ká val. Va gyis in téz mé nye sen kell biz to sí ta ni az eti ka ta ní tá -
sát azok nak is, akik va la mi lyen ok mi att nem akar nak hit -
tant ta nul ni. Ne kik sem árt, ha hal la nak va la mit Szók ra tész -
rõl, Senecáról vagy Kant ról. A kulcs fo ga lom a kö te le zõ en
vá laszt ha tó eti ka ok ta tás. Te hát a gye rek vagy fe le ke ze ti hit-
és er kölcs tant ta nul, vagy ilyen eti ka tár gyat, de va la me lyi -
ket ta nul nia kell. Ugyan úgy, ahogy nincs vi ta azon, hogy
nyel vet ta nul ni kö te le zõ, az tán min den ki sza ba don el dön -
ti hogy an golt, né me tet, fran ci át vagy olaszt akar ta nul ni,
de va la me lyik nyel vet kö te le zõ. Ugyan így gon do lom a hit -
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tan vagy eti ka tárgy ese té ben is. Ez egyút tal meg ol da ná a
hit tan óra rend be va ló il lesz té sé nek min den prob lé má ját, és
azt is, hogy a hit ok ta tó tag ja len ne a tan tes tü let nek. A tel -
jes kép hez tar to zik, hogy né mi idõ re még szük sé günk van
ah hoz, hogy kel lõ szám ban le gye nek olyan hit ok ta tó ink,
akik nek meg fe le lõ kép zett sé ge van, be le ért ve a pe da gó gi -
ai kép zett sé get is. Vár ha tó, hogy a hit ok ta tók a hit tan mel -
lett nagy szám ban je lent kez né nek az eti ka ta ní tá si kur zus ra,
ami nek elõ nyös vol tát alig ha kell ecse tel nem. Hadd te gyek
ezen a pon ton egy sze mé lyes val lo mást is. An nak ide jén a
nagy anyám 20 fo rin tot adott min den hit tan óra után, ami ért
most va gyok iga zán há lás ne ki, és nem a hú sza sért. Szó val,
ha a mos ta ni szi tu á ci ó ban vis  sza gon do lok kis is ko lás ko ri
ma gam ra, és az len ne a kér dés, hogy hit ta non ülök vagy a
grun don fo ci zom, hát bi zony nagy len ne a kí sér tés. De ha
a kér dés úgy van fel té ve, hogy hit ta non ülök vagy eti ka -
órán, ak kor már egész más a hely zet! Per sze na gyon kell
vi gyáz ni, hogy ez az eti ka tárgy nem le het va la mi fé le el len-
hit tan vagy val lás tör té ne ti – in dif fe ren ci át vagy szink re tiz -
must su gal ló – mas  sza, ha nem a klas  szi kus fi lo zó fi ai-eti kai
ha gyo mány be mu ta tá sa. Te hát a kö te le zõ en vá laszt ha tó hit -
tan, il let ve eti ka tárgy tör vény mó do sí tó ja vas la tát rész le te -
sen ki dol goz tuk, de a 2002-es vá lasz tá si ve re ség – és né mi -
leg a mi nisz té ri u mi ap pa rá tus sza bo tá lá sa – mi att meg csi -
nál ni már nem tud tuk, de ami ké sik, nem mú lik!

A má so dik pil lér az a szer zõ dés so ro zat, ame lyet a tör té -
nel mi egy há zak kal kö töt tünk. 1997-ben a Horn-kor mány
meg kö töt te a va ti ká ni meg ál la po dást, ami de rék do log volt,
de két prob lé ma volt ve le: pro pri mo: nem tar tot ta be, pro
secundo: nem kö tött ha son ló szer zõ dést a töb bi tör té nel mi
egy ház zal. Hogy mi ért nem, en nek a bon col ga tá sa nem az
én fel ada tom, de az „oszd meg és ural kodj” mo ti vá ci ó já nak
a fel me rü lé sét ne he zen tu dom el hes se get ni ma gam tól. Min -
den eset re ránk az a fel adat há rult, hogy egy fe lõl tart suk be
azt, ami a va ti ká ni szer zõ dés bõl kö vet ke zik, más fe lõl a töb -
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bi tör té nel mi egy ház zal is kös sünk ha son ló szer zõ dé se ket,
mes  sze me nõ en fi gye lem be vé ve a pro tes táns és or to dox
egy há zak és iz ra e li ta fe le ke zet sa já tos egy ház szer ve ze ti és
tu laj don szer ke ze ti adott sá ga it. Egy fe lõl te hát lét re hív tuk a
va ti ká ni–ma gyar ve gyes bi zott sá got, amely nek ke re té ben a
va ti ká ni szer zõ dés be tû jé nek és szel le mé nek meg fe le lõ en
át ala kí tot tuk az ös  szes re le váns tör vényt, más fe lõl pe dig a
Re for má tus Egy ház zal, az Evan gé li kus Egy ház zal, a Ma -
gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé vel, a Szerb Or -
to dox Egy ház zal és a Bap tis ta Egy ház zal is kö töt tünk – kü -
lön bö zõ vo lu me nû – meg ál la po dá so kat, te hát mind azon
egy há zak kal, akik ar ra jo go sul tak vol tak és azt óhaj tot ták.
Ezek a meg ál la po dá sok ter mé sze te sen kü lön böz nek, hi -
szen kü lön bö zõ ek az egy há zak sa já tos sá gai, de egy sé ges
ér tel me zé si ho ri zon tot je len te nek, köl csö nö sen erõ sít ve
egy  más jo gi és bi zony po li ti kai ga ran ci á it. En nél a pont nál
jel zem, hogy min den for má lis és in for má lis esz köz zel igye -
kez tem erõ sí te ni a tör té nel mi egy há zak szo li da ri tá sát, mert
ez az ér dek ér vé nye sí té sünk zá lo ga. 

Ezek nek a szer zõ dé sek nek egyik hang sú lyos pont ja az
örök já ra dék. Ez azt je len ti, hogy mind az a va gyon tö meg,
amit a kom mu nis ta rend szer el ra bolt az egy há zak tól, és
amely az 1991-es tör vény alap ján vis  sza jár az egy há zak -
nak, de az adott egy ház nem kér te vis  sza ter mé szet ben,
át ala kul já ra dék alap pá, és en nek a va gyontö meg ér té ké -
nek az 5%-át kap ja az il le tõ egy ház év rõl év re va lo ri zál va,
az idõk vé ge ze té ig. Kü lö nö sen fon tos nak ér zem meg em -
lí te ni még az örök já ra dék te kin te té ben, hogy a pro tes táns
egy há zak ré szé re igen nagy ös  sze gû járadékkiegészítést is
biz to sí tot tunk az Or bán-kor mány ide jén, és itt és most
sze ret ném dek la rál ni azt, hogy ilyen ki egé szí tés sel a min -
den ko ri kor mány tar to zik még a Ka to li kus Egy ház nak. Hi -
szen a Ka to li kus Egy ház óri á si fel adat tö me get vál lalt át,
ezért kér te vissza eze ket az in téz mé nye ket – is ko lák, szo ci -
á lis in téz mé nyek, kór há zak –, de en nek a fel adat át vál la lás -
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nak meg fe le lõ ki egé szí tést nem ka pott. Te hát a pro tes táns
egy há zak fe lé ez ren dez ve van, a Ka to li kus Egy ház fe lé ez
még hát ra van.

Fon tos lát ni azt is, hogy ezek a szer zõ dé sek csak a fe -
lek együt tes aka ra tá ból mó do sít ha tók, és vég sõ so ron akár
bí rói úton is ér vé nye sít he tõk.

A har ma dik nagy pil lér az in gat lan ren de zés. Az in gat -
lan ren de zé si tör vényt még az An tall-kor mány al kot ta meg.
Nem ál lí tom, hogy kodifikációs re mek mû, de az biz tos,
hogy meg in dí tot ta ezt a fo lya ma tot, és most már en nek a
nyom do kán kell vé gig men ni. A prob lé ma ab ból adó dik,
hogy 1994 és 98 kö zött lé nye gé ben le állt az in gat lan ren de -
zés. En nek az oka az, hogy mi köz ben az An tall-kor mány
év rõl év re mil li árd dal emel te ezt a ke re tet, ha son ló kép pen
az Or bán-kor mány is, ad dig a Horn-éra négy éve alatt
ugyan az a négy mil li árd fo rint volt, ho lott ak kor volt a leg -
na gyobb az inf lá ció, és a leg sú lyo sabb a fo rint le ér té ke lés.
De nem csak anya gi ér te lem ben, ha nem jo gi ér te lem ben is
le állt egy idõ re a fo lya mat. És ami kor ez el len til ta koz tam,
hogy ez tör vény sér tés és egy ben szer zõ dés sze gés is – hi -
szen a ha tá lyos tör vény ben és az Apos to li Szent szék kel
kö tött meg ál la po dás ban is ben ne van, hogy a kor mány
egyen le tes ér ték ará nyos üte me zés ben kö te les vis  sza ad ni
az in gat la no kat – Horn Gyu la mi nisz ter el nök nek a vá la sza
az volt, hogy õ nem sért tör vényt, mert igaz ugyan, hogy
az van a tör vény ben meg a szer zõ dés ben is, hogy egyen -
le tes ér ték ará nyos üte me zés ben kell vis  sza ad ni, de az
nincs ben ne, hogy õ kö te les egy ház ügyi ál lam tit kárt ki ne -
vez ni. És mi u tán nem volt egy ház ügyi ál lam tit kár, nem
volt, aki ös  sze hív ja az in gat lan ren de zé si egyez te tõ bi zott -
sá got, és mi u tán nem volt, aki ös  sze hív ja az egyez te tõ bi -
zott sá got, jo gi ér te lem ben is le állt az in gat lan ren de zés.
Végül is, nem ke vés hu za vo na után ki ne ve zés re ke rült egy
cím ze tes ál lam tit kár, aki az tán ös  sze hív hat ta a bi zott sá got,
és így az tán, ha dö cög ve is, de azért az in gat lan ren de zés
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foly ta tó dott, saj nos an nak a re a li tá sá val, hogy 1994 és 98
kö zött ugyan az a 4 mil li árd fo rint volt, egy ár va fil lér rel
sem emel ke dett.

Ránk há rult az a fel adat, hogy utol ér jük ma gun kat, ezért
év rõl év re mil li ár dos ös  szeg gel emel tük az in gat lan ren de -
zé si ke re tet. Föl ment egé szen 6,2 mil li árd fo rin tig, és igen
ve rej té kes mun ká val az ös  szes egy ház ös  szes in gat lan -
ügyét vé gig tár gyal tuk, jo gi ér te lem ben ren dez tük, és kor -
mány ha tá ro zat tal le zár tuk. Ez meg te rem tet te a ki szá mít ha -
tó ság nak és a jog biz ton ság nak a fel té tel ét, te hát et tõl kezd -
ve nincs más fel adat a min den ko ri kor mány elõtt, mint ak -
tu a li zál ni ezt az ös  sze get, és év rõl év re az egy ház ál tal
meg je lölt sor rend ben az in gat la no kat vis  sza ad ni. Mind ezek
alap ján fe le lõs ség gel ál lít ha tom, hogy a tel jes in gat lan ren -
de zés a 2011-es tör vé nyi ha tár idõ elõtt be fe jez he tõ.

A szisz té ma meg ér té sé hez, a pon tos ság ked vé ért: az
1991-es in gat lan ren de zé si tör vény nem a rep ri va ti zá ció,
ha nem a funk ci o na li tás alap ál lá sá ból in dul ki – ezért nem
érin ti pél dá ul a föld tu laj dont –, így alap ve tõ en há rom le -
he tõ ség kö zül vá laszt az egy ház. Az el sõ le he tõ ség az,
hogy az vis  sza ké ri az ere de ti in gat lan ját, ek kor funk ció ki -
vál tás cí mén az ön kor mány zat az ál lam tól meg kap ja a
pénzt, hogy – azok ra te kin tet tel, akik nem akar nak az új -
ra egy há zi vá lett is ko lá ba jár ni – bõ vít se a meg lé võ ön kor -
mány za ti is ko la épü le tét. Te hát a funk ció ki vál tás költ sé gét
az ál lam meg té rí ti az adott ön kor mány zat nak. Ha vi szont
nincs szük ség funk ció ki vál tás ra, ak kor az ál lam ki fi ze ti az
ön kor mány zat nak azt a pénzt, amit az épü let be in vesz tált.
A má so dik le he tõ ség az, hogy az egy ház nem ké ri vis  sza
az épü le tet, ak kor vi szont meg kap ja az ál la mo sí tás ko ri ér -
té két mai áron, hogy ab ból épít sen he lyet te egy új is ko lát,
kór há zat, szo ci á lis ott hont, pa ró ki át, vagy ami re ép pen
szük sé ge van. A har ma dik le he tõ ség pe dig, hogy az elõbb
em lí tett örök já ra dék-lis tá ra te szi az adott in gat lant, ami
után va lo ri zál va kap ja az in gat lan ér té ké nek az 5%-át év -
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rõl év re. És most egy na gyon fon tos mon dat kö vet ke zik,
amit ugyan nem len ne sze ren csés most rész le te seb ben ki -
fej te ni, de jel zem, hogy hos  szú tá von pon tos el kép ze lé sem
van e te kin tet ben is. Ab ban egyez tünk meg, azt ír tuk alá –
sem töb bet, sem ke ve seb bet –, hogy a fen ti há rom le he tõ -
ség tel je sü lé sét kö ve tõ en az egy ház nak az in gat lan ren de -
zé si tör vény ál tal érin tett in gat la nok te kin te té ben to váb bi
kö ve te lé se nincs.

Lo gi ká ját te kint ve eh hez a té ma kör höz tar to zik az is,
hogy egy há zi mû em lék-re konst ruk ci ó ra so ha nem lá tott
ös  sze get for dí tot tunk, évi 4 mil li árd fo rin tot. Nyil ván va ló
igaz ság ta lan ság, hogy mi köz ben an nak ide jén na gyon jó
ál la po tú in gat la no kat vet tek el az egy ház tól, most ro mo kat
kap vis  sza. Ezért is he lyes, hogy le gyen egy kü lön ke ret
egy há zi mû em lé kek, épü le tek re konst ruk ci ó já ra. Tisz tá ban
va gyok az zal, hogy négy év alatt nem le he tett negy ven év
pusz tí tá sa it jó vá ten ni, de aki Zá hony tól He gyes ha lo mig vé -
gig uta zik az·országon, az lát hat ja az egy há zi épü le tek
meg úju lá sát. El vi je len tõ sé ge is van an nak a dek la rált fel -
fo gá sunk nak, hogy az egy há zi mû em lé kek fenn tar tá sa
alap ve tõ en nem a hí vek hit buz gal mi fel ada ta, ha nem meg -
ke rül he tet len ál la mi kö te le zett ség. Még pe dig azért, mert ez
a ma gyar nem ze ti épí tett örök ség meg ha tá ro zó ré sze. Eb -
ben az ér te lem ben – az ál lam mû em lék-fenn tar tói kö te le -
zett sé ge te kin te té ben – nincs kü lönb ség a par la ment és a
Szent Ist ván-ba zi li ka, a bu dai vár és a Má tyás-temp lom, az
eg ri vár és akár egy kis fa lu ba rokk temp lo ma kö zött.

Ide tar to zik még egy fon tos do log, ami nem volt a prog -
ra munk ban, ha nem plusz ként si ke rült meg va ló sí ta ni: a kis -
te le pü lé sen élõ lel ké szek nek, egy há zi szol gá lat te võk nek
tisz tes jö ve de lemki egé szí tést tud tunk biz to sí ta ni, ami azért
is fon tos, mert a kis te le pü lé sen va ló élet mi nõ ség alap ve tõ -
en an nak a függ vé nye, hogy van-e hely ben pap. 

Egyet len egy olyan te rü let van, ahol nem si ke rült ered -
ményt el ér nünk. Ezt úgy kell szé pen mon da ni, hogy az
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1990. évi IV. tör vény nek a szük sé ges mó do sí tá sa az egy -
ház ala pí tás te kin te té ben. A köz nyelv ezt ne ve zi szek ta tör -
vény nek. Azért nem si ke rült mó do sí ta nunk, mert eh hez
két har ma dos par la men ti több ség kel lett vol na. Most eb be
a rész be nem bo nyo lód nék, mert ak kor ez egy kü lön elõ -
adás nyi idõt ven ne igény be, hogy pre cí zen ki fejt sem ezt a
prob le ma ti kát, ezért most csak an  nyit sze ret nék le szö gez -
ni, hogy ma Ma gyar or szá gon a val lás sza bad sá got egyet len -
egy do log fe nye ge ti: a val lás sza bad ság gal va ló vis  sza élés
kor lát lan le he tõ sé ge. Az, hogy egy sze rûbb egy há zat ala pí -
ta ni, mint egy bé lyeg gyûj tõ egye sü le tet. Az, hogy ma Ma -
gyar or szá gon jo gi ér te lem ben, azo nos stá tusz ban van az
esz ter go mi ér sek, a re for má tus zsi nat lel ké szi el nö ke és a
bo szor kány egy ház fõ bo szor ká nya. Ez nem vicc. Ez nyil -
ván va ló an nem nor má lis ál la pot. Egy ref le xió ere jé ig em lí -
tem, hogy tel je sen meg ala po zat la nok azok a vá dak, ame -
lyek úgy szól nak, hogy mi a val lás sza bad sá got akar juk
kor lá toz ni. A val lás sza bad ság meg va ló su lá sa nem azo nos
az egy há zi jo gi stá tusz ba va ló vé tel lel. A val lás sza bad ság
em be ri jog, ve lünk szü le tett va ló ság, ezt nem az ál lam ad -
ja, ha nem fel is me ri és el is me ri. Vi szont az egy há zi stá tuszt,
mint jo gi ka te gó ri át és az ez zel já ró konk rét ked vez mé nye -
ket és tá mo ga tá so kat az ál lam ad ja, még pe dig és  sze rû
okok alap ján, a tár sa da lom ja va, a köz jó ér de ké ben. Te hát
at tól, hogy va la ki nek nincs egy há zi jo gi stá tu sza, at tól még
kor lát lan a val lás sza bad sá ga, mert – az al kot mány ha tá ra -
in be lül – olyan kul tuszt ta lál ki, ami lyet csak akar. De eb -
bõl nem kö vet ke zik, hogy egy teg nap ki ta lált val lá si kí sér -
let nek pon to san olyan ked vez mé nye ket kell jen biz to sí ta ni,
mint egy sok év szá za dos, nagy tár sa dal mi tá mo ga tott sá gú,
in téz mé nyek tö me gét fenn tar tó tör té nel mi egy ház nak.
Tomka Mik lós tól hal lot tam egy ta lá ló ha son la tot azok nak
az ál lás pont já ról, akik azt mond ják, hogy „ez is val lás, az
is val lás, te hát azo nos jo gi ka te gó ri át és azo nos tá mo ga tást
kell biz to sí ta ni”. Ez pon to san olyan ab szur di tás, mint ha azt
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mon da nák, hogy köz le ke dé si esz köz egy utas szál lí tó re pü -
lõ gép és köz le ke dé si esz köz egy bi cik li is, ezért azo nos
jog sza bály ok nak kell vo nat koz ni mind a ket tõ re. Nyil ván -
va ló an le zu han na az a re pü lõ gép, ame lyik a KRESZ sza bá -
lyai sze rint pró bál na re pül ni, és õrült ség len ne a bi cik lis tá -
kat a lé gi köz le ke dés sza bá lya i nak a be tar tá sá ra kény sze -
rí te ni. Mind a ket tõ köz le ke dé si esz köz, de egész egy sze -
rû en más va ló ság. Ugyan úgy más va ló ság egy sok év szá -
za dos tör té nel mi egy ház a ma ga hí võ tö me ge i vel és in téz -
mény rend sze ré vel, és egé szen más egy teg nap ki ta lált val -
lá si kí sér let.

Saj nos – párt po li ti kai el fo gult ság ok mi att – meg hi ú sult a
tör vény nek a mi ni má lis mó do sí tá sa is, ho lott al kot mány -
jog ászok, val lás szo ci o ló gu sok be vo ná sá val a leg vég sõ
komp ro mis  szu mig el me nõ tör vény ja vas la tot ké szí tet tük el.
Bár két do log ban azért már kez dett ki ala kul ni a kon szen -
zus: az egyik az, hogy ne bár me lyik me gyei bí ró ság nál le -
hes sen be je gyez tet ni, ha nem csak a fõ vá ro si bí ró ság nál,
ahol olyan bí ró van, aki nek leg alább ele mi is me re tei van -
nak a tárgy kör ben, a má sik pe dig az, hogy a hit val lást be
kell jen nyúj ta ni a be jegy zés hez. Nem azért, mint ha az ál -
lam mi nõ sí te ni akar na te o ló gi ai té te le ket, ha nem azért,
hogy el bí rál has sa – te kin té lyes te o ló gu sok ból, fi lo zó fu sok -
ból, val lás szo ci o ló gu sok ból ál ló szak ér tõi gré mi um se gít -
sé gé vel – hogy egy ál ta lán val lá si jel le gû-e az a te vé keny -
ség, amely re az il le tõ az egy há zi stá tusz be jegy zé sét ké ri.

Még egy zá ró je les meg jegy zést hadd te gyek ez zel kap -
cso lat ban. Az ak ko ri el len zék, a mos ta ni kor mány párt ok ál -
lan dó an az ame ri kai mo dell re hi vat koz nak. Ezt két szem -
pont ból sem ér tem. Elõ ször is az Egye sült Ál la mok ban sem
úgy van, mint ahogy az it te ni li be rá li sok mond ják. Ne kem
volt ugyan is al kal mam vé gig néz ni az Egye sült Ál la mok kü -
lön bö zõ ál la ma i ban, hogy ho gyan mû kö dik ott az egy há -
zak fi nan szí ro zá sa, és egy ál ta lán nem úgy van, mint ahogy
ezt itt be ál lít ják. De van egy dön tõ kü lönb ség: az Egye sült
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Ál la mok ban nem volt Rá ko si Má tyás, de még II. Jó zsef sem.
Te hát egé szen más mind az in téz mény rend szert mû köd te -
tõ va gyo ni, mind a tár sa dal mi szi tu á ció. Ezenkí vül pe dig,
akik ál lan dó an az ame ri kai mo dell re hi vat koz nak, azok el -
fe lej tik, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság az Eu ró pai Uni ó ba kér -
te a fel vé tel ét, nem pe dig az Egye sült Ál la mok tag ál la mai
kö zé. Kö vet ke zés kép pen nem az ame ri kai, ha nem in kább
az eu ró pai or szá gok szisz té má i ra kel le ne fi gyel ni, amik
ugyan elég gé kü lön bö zõ ek, de egy ben azért biz to san van
kö zös vo ná suk, és pe dig ab ban, hogy min de nütt fi gye lem -
be ve szik azt, hogy az adott egy ház a tör té ne lem so rán
men  nyi ben já rult hoz zá an nak a nem zet nek a szel le mi, kul -
tu rá lis gaz da go dá sá hoz.

No ha szo ro san vé ve nem egy ház po li ti ka, ha nem in kább
egy ház-dip lo má cia, de ne kem sze mély sze rint a leg töb bet
az je len tet te, hogy sze re pem le he tett ab ban – esz köz sze rû
sze rep, mert az vol ta kép pen a Szent lé lek mû ve – hogy
2000. au gusz tus 20-án a Szent Ist ván-ba zi li ka elõtt I.
Bartholomaiosz Kons tan ti ná poly egye te mes pat ri ar chá ja –
egye te münk dísz dok to ra – be je len tet te, hogy a bi zán ci
Szent Szi nó dus szent nek is me ri el a mi Szent Ist ván ki rá -
lyun kat. Er re, hogy egy az 1054-es egy ház sza ka dás után
Nyu ga ton ka no ni zált szen tet el is mer je nek Ke le ten, vagy
egy ke le tit Nyu ga ton, ilyen re nem volt pre ce dens. Így az
egy ház sza ka dás óta Nyu gat és Ke let el sõ kö zös szent je:
Szent Ist ván ki rály. A ma gyar ke resz tény ség ez zel újabb
szol gá la tot tett az egye te mes ke resz tény ség nek, hû en ah -
hoz a tör té nel mi kül de té sé hez, hogy Ma gyar or szág, no ha
egy ér tel mû en a Nyu gat ré sze, még is híd a Ke let fe lé. A mi
ke resz tény õse ink ezer év vel ez elõtt az egy ház sza ka dás
bû né vel el sza kí tot ták Krisz tus var rat lan kön tö sét. És itt és
most, ezer év vel ké sõbb, a Ma gyar Mil len ni um kor, Bu da -
pes ten tet tünk egy öl tést, hogy ös  sze varr juk azt, ami ak kor
el sza kadt. És – Ba log Zol tán nagy tisz te le tû úr ral, aki nek
kulcs sze re pe volt ab ban, hogy a ma gyar mo dell va ló ság gá
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vál ha tott – az ökumené je gyé ben olyan szim bó lu mok ra is
fi gyel tünk, mint hogy a Bi zán ci Pat ri ar cha és Sodano bí bo -
ros, pá pai le gá tus a Szil ágyi De zsõ té ri re for má tus temp -
lom ban ta lál ko zott, ki fe jez ve ez zel ha zánk tör té nel mé ben
és éle té ben a ke resz tény ség mind há rom ágá nak – a ka to -
li kus ság nak, az or to do xi á nak és a pro tes tan tiz mus nak –
meg ha tá ro zó sze re pét.

A ma gyar mo dell ih le tett sé ge va ló ban Szent Ist ván ra
megy vis  sza, aki nek az egy ház po li ti kai ta nul sá gát – ha sza -
bad ezt a szót hasz nál nom – ta lán így le het ös  sze fog lal ni:
ami jó az egy ház nak, jó az or szág nak, és ami jó az or szág -
nak, jó az egy ház nak. 

Nos, így ér kez tünk el 2002-höz, ahol az én zá ró mon da -
tom az Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá gá nak ve ze tõi szé ké -
ben a balliberális kor mány egy ház ügyi il le té ke sei fe lé ez
volt: van egy fran cia mon dás, amit min dig tart sa nak szem
elõtt, amely sze rint: aki az egy ház ba ha rap, an nak elõbb-
utóbb ki tör nek a fo gai. Nos, egy ide ig csend volt, a kor -
mány prog ram ban egy ár va ér de mi mon dat nem volt az
egy ház po li ti ká ról, és no ha Szalay Ist ván ál lam tit kár úr las -
san egy éve ígé ri, hogy el ké szí ti az egy ház po li ti kai prog -
ram ját a kor mány nak, ed dig mind ös  sze an  nyi de rült ki be -
lõ le, hogy a „Ke nye ret és bé két” cí met vi sel te vol na, de eb -
bõl egy sor sem ké szült el, és úgy tû nik, hogy már nem is
fog. Eb bõl vi szont az a prob lé ma adó dott, hogy mi vel a je -
len le gi kor mány nak nincs egy ház po li ti kai prog ram ja és
nincs nor ma tív egy ház po li ti kai sze mé lyi sé ge, ezért bi zo -
nyos kép vi se lõk a sa ját pri vát öt le te i ket és el fo gult sá ga i kat
úgy tud ják be ál lí ta ni, mint hogy ha az kor mány ál lás pont
len ne, és eb bõl kö vet kez nek azok az ámok fu tás sze rû dol -
gok, amik nek ta núi le he tünk. 

Na gyon fon tos lát ni és lát tat ni: nem pénz kér dés rõl van
szó. Bár bi zo nyos mé dia or gá nu mok úgy pró bál ják be ál lí -
ta ni, hogy az egy ház egy olyan in téz mény, amit csak a sa -
ját fi nan szí ro zá sa ér de kel. Az igaz ság az, hogy nem pénz -
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rõl van szó, Is ten or szá ga nem pár  százmil lió fo rin ton mú -
lik. A val lás sza bad ság ról van szó. Hogy men  nyi re nem
pénz kér dés a vi ta lé nye ge, azt hadd tá mas  szam alá az zal,
hogy a tör té nel mi egy há zak nem til ta koz tak a költ ség ve té -
si tör vény meg is me ré se kor. Ak kor ba rok kos mon da to kat
hal lot tunk kor mány za ti rész rõl, hogy meny nyi re nõtt az
egy ház tá mo ga tá sá nak költ ség ve té si ös  sze ge. Ez zel szem -
ben a hely zet az, hogy csak ott nõtt ez az ös  szeg, ahol a
pol gá ri kor mány ide jén tör vé nyi leg és szer zõ dé si leg ezt
biz to sí tot tuk, és ezt haj tot ta vég re a je len le gi kor mány. De
min de nütt, ahol diszk re ci o ná lis jo ga volt, ott bi zony csök -
kent. Hogy hol nõtt? Pél dá ul a hit ok ta tás te rü le tén. Mi ért?
Mert ki kö töt tük tör vény ben és a szer zõ dé sek ben, hogy a
hit ok ta tói bért az át la gos pe da gó gus bér alap ján kell meg -
ál la pí ta ni. Te hát ha nõ a pe da gó gus bér, ak kor au to ma ti ku -
san nõ nie kell a hit ok ta tá si pénz nek is. Nõtt az in gat lan -
ren de zé si pénz is. Egy fil lér rel sem nõtt job ban, mint
amen  nyi vel az inf lá ció emel ke dett. Nõtt az egy szá za lé kos
költ ség ve té si ke ret, de azért, mert mi 0,5-rõl 0,8-ra emel -
tük a ki egé szí tés mér té két. Vi szont min den olyan te rü le -
ten, ahol a kor mány dönt het te el, hogy ad vagy nem ad,
ott bi zony csök kent, pél dá ul az egy há zi mû em lé kek re -
konst ruk ci ós ke re te négy mil li árd ról egy mil li árd ra csök -
kent. Ha min dent ös  sze ve tek, ak kor azt kell mon da nom,
hogy az egy há zi fel sõ ok ta tá si be ru há zá si ke ret a fe lé re
csök kent. A szo ci á lis és egész ség ügyi be ru há zá si ke ret
meg szûnt. Nem is be szél ve a meg foj tott Szé che nyi -terv rõl,
ami ben jócs kán vol tak egy há zi cé lok. So rol hat nám eze ket,
de ta lán nem len ne sze ren csés. Lát ha tó, hogy ahol vég re -
haj tot ta a je len le gi kor mány a pol gá ri kor mány szer zõ dé -
se it és az ál ta lunk ho zott tör vé nye ket, ott nõt tek az ös  sze -
gek, azo kon a te rü le te ken pe dig, ahol diszk re ci o ná lis jo ga
volt, ott csök ken tet ték. Eb ben a te kin tet ben a tör té nel mi
egy há zak nem til ta koz tak. Te hát nem pénz rõl van szó. Ak -
kor mi rõl? A val lás sza bad ság kér dé sé rõl. Két ilyen te rü let

38 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



van, ahol ko moly konf lik tus ra ke rült sor: az egy szá za lék
kér dé sé ben, és a szo ci á lis tör vény mó do sí tá sá nak a te kin -
te té ben.

Ah hoz, hogy az egy szá za lé kos prob lé mát pon to san
meg tud juk ra gad ni, ah hoz 1997-ig vis  sza kell lép nünk az
idõ ben, ami kor az egy szá za lé kos mo dell be ve ze té sé re hi -
vat koz va meg szün tet ték a hit éle ti tá mo ga tást, sõt ak kor
még a hit ok ta tás ál la mi fi nan szí ro zá sát is. Ez a konst ruk ció
ere de ti leg úgy né zett ki, hogy min den ki an nak az egy ház -
nak utal hat ja a sa ját sze mé lyi jö ve de lem adó ja egy szá za lé -
kát – már mint csak az, aki nek an  nyi jö ve del me van, hogy
szja-fizetõ –, ame lyik nek óhajt ja, és ezt az ál lam az ös  szes
sze mé lyi jö ve de lem adó 0,5%-áig ki egé szí ti. A ‘97-es tör -
vény ben még úgy volt, hogy eb ben az egy szá za lé kos
konst ruk ci ó ban az egy há zak és a tár sa dal mi szer ve ze tek
egy ben vol tak, ami ben az az ab szur di tás, hogy kü lön bö zõ
va ló sá go kat gyö mö szöl nek egy ska tu lyá ba. Én tisz te lem a
tár sa dal mi egy le tek nek a sze re pét, de más mû faj egy tár -
sa dal mi egye sü let, és más egy egy ház. Ezek nek így, egy
ska tu lyá ban, az az üze ne te, hogy: van, aki bé lye get gyûjt,
van, aki hor gá szik, és van, aki ka to li kus. Ak kor egy há zi til -
ta ko zás ra si ke rült el ér ni, hogy kü lön lett egy szá za lék az
egy há zak nak, és egy szá za lék a tár sa dal mi egye sü le tek -
nek. És azt hall gat tuk, hogy ez mi lyen eu ró pai szisz té ma,
ez az olasz mo dell nek az át vé te le. Nos, ez nem az olasz
mo dell nek az át vé te le, az olasz mo dell irá nyá ba mi moz -
dul tunk el. A kü lönb ség a ket tõ kö zött az, hogy Olasz or -
szág ban úgy mû kö dik a rend szer, hogy az olasz ál lam be -
sze di az or szág ban a sze mé lyi jö ve de lem adót, majd en nek
0,8%-át olyan arány ban oszt ja szét az olasz or szá gi egy há -
zak – meg jegy zem, az olasz or szá gi tör té nel mi egy há zak, és
nem min den fé le teg nap ki ta lált val lá si kí sér let és ál egy ház
– kö zött, ami lyen arány ban az ál lam pol gár ok vé le ményt
nyil vá ní ta nak. Te hát Olasz or szág ban a nyug dí jas né ni nek
a vok sa fil lér re ugyan an  nyi eurót je lent az egy há zá nak,
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mint egy nagy tõ ké sé. Ná lunk ez nem így van, hi szen ki zá -
ró lag csak az szja-t fi ze tõk utal hat ják át adó juk egy szá za -
lé kát, te hát mind azok a hon fi tár sa ink, akik nem szja-
fizetõk, így há rom mil lió nyug dí jas, az ös  szes föld mû ves, a
nagy csa lá dos ok és a fi a tal pá lya kez dõ ér tel mi sé gi ek, rész -
ben vagy egész ben ki van nak zár va ab ból a le he tõ ség bõl,
hogy egy há zu kat ilyen mó don tá mo gas sák, pusz tán jö ve -
de lem vi szo nya ik alap ján, csak azért, mert nem szja-fizetõk.
To váb bi szo ci o ló gi ai tény, hogy amíg a teg nap ki ta lált val -
lá si cso por tok tag jai zöm mel ak tív ko rú ak, ad dig azok nak
az egy há zak nak a tag sá ga, ame lyek em ber öl tõk óta lé tez -
nek, azok ak tív–inak tív ki egyen lí tett sé get mu tat nak. Ma -
gya rul ar ról van szó, hogy mi vel a nyug dí ja sok ele ve ki
van nak zár va, ez a szisz té ma a ka to li kus és re for má tus
egy há zat sújt ja, a szek tá kat meg pén ze li. Te hát a ma gyar
szisz té ma, el len tét ben az olasz mo del lel, nem egy egy ház
tény le ges tá mo ga tott sá gát mu tat ja, ha nem pusz tán a pén -
zes ré te gek ál ta li ked velt sé gét.

Ép pen ezért mi azt mond tuk, hogy ez így nem igaz sá gos.
Rend ben van, ma rad jon meg az, hogy az szja-fizetõk an nak
az egy ház nak utal has sák egy szá za lé ku kat, ame lyik nek
akar ják, de a ki egé szí tést (amit mi 0,5%-ról 0,8%-ra emel -
tünk) ne az szja-rendelkezõk alap ján os  szuk el, ha nem a
nép szám lá lá si té nyek alap ján. És pe dig azért, mert a nép -
szám lá lás kor 9 mil lió em ber nyi lat ko zott val lá si ho va tar to zá -
sa vo nat ko zá sá ban, és több mint a tel jes la kos ság há rom ne -
gye de meg je lölt fe le ke ze tet. A nép szám lá lás fe ke te–fe hé ren
meg mu tat ta (nem vé let len, hogy mind szekularista, mind
szek tás rész rõl min dent meg pró bál tak, hogy meg fúr ják ma -
gát a kér dés fel te vé sét), hogy Ma gyar or szá gon van 7,5 mil -
lió olyan em ber, aki ön ma gát a há rom ke resz tény tör té nel -
mi egy ház va la me lyik éhez tar to zó nak dek la rál ta. Tisz tá ban
va gyok ve le, hogy ez a 7,5 mil lió em ber nem mind az apos -
to li hit osz lo pa, de egy do log két ség te len tény, hogy a leg -
erõ sebb iden ti fi ká ci ós té nye zõ Ma gyar or szá gon a tör té nel mi
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egy há zak hoz va ló kö tõ dés. Eb ben az ér te lem ben Ma gyar or -
szág nem csak tör té nel mi leg, ha nem szo ci o ló gi ai ér te lem ben
is ke resz tény Ma gyar or szág. Ak kor is, ha ez egy han gos po -
li ti kai ki sebb ség nek nem tet szik. Nyil ván va ló, hogy ez sok -
kal pon to sabb szám, mint az, hogy négy-egész-valahány
mil lió szja-fizetõbõl alig több mint fél mil lió je lölt meg fe le -
ke ze tet. Te hát, amíg a je len le gi kor mány csak a job ban szi -
tu ál tak, a gya kor lat ban pusz tán fél mil lió em ber vé le mé nyé -
re kí ván csi, ad dig a mi szisz té mánk a nép szám lá lá si ada tok
alap ján min den ma gyar ál lam pol gár vé le mé nyé re fi gye lem -
mel van. Nem ne héz be lát ni: a 7,5 mil lió sok kal pon to sab -
ban mu tat ja a tár sa da lom val lá sos ta go zó dá sát, mint a 0,5
mil lió. Nem be szél ve ar ról, hogy ez az egész egy szá za lé kos
szisz té ma a hit éle ti tá mo ga tást vál tot ta ki. Már pe dig hit éle te
an nak is van, aki nem szja-fizetõ. A hit élet és a va gyo ni
hely zet nincs ös  sze füg gés ben. Ezért nem csak igaz ság ta lan,
de tel je sen ér tel met len is, hogy ki zá ró la go san az szja-
fizetõkhöz kös sük az egy ház-fi nan szí ro zás nak az egyik leg -
hang sú lyo sabb ele mét.

A je len le gi kor mány ön ké nye sen, a két leg na gyobb
egy ház til ta ko zá sa el le né re meg vál toz tat ta az ál ta lunk ho -
zott, a ki egé szí tést a nép szám lá lá si ada tok alap ján el osz tó
tör vényt, és ezért kény te len vol tam az Al kot mány bí ró ság -
hoz for dul ni, még pe dig há rom érv vel. Az el sõ az, hogy a
tör vény meg vál toz ta tá sa sér ti a ka to li kus és re for má tus
egy ház köz jo gi várományát. Még pe dig azért, mert volt egy
el fo ga dott tör vény, amely a nép szám lá lás hoz kö töt te vol -
na a ki egé szí tést. Er re az egy há zak fel ké szül tek, mi vel ez
2003. ja nu ár 1-jén lé pett vol na ha tály ba. Ezt a je len le gi
kor mány 2002. de cem ber 31-ével meg szün tet te. A Bok ros-
cso mag ide jén az Al kot mány bí ró ság nak volt már egy pre -
ce dens jel le gû dön té se, amely ki mond ta, hogy ha van egy
el fo ga dott tör vény, amely nek a ked vez mé nye i re ter mé sze -
tes vagy jo gi sze mé lyek fel ké szül tek, ak kor azt nem le het
úgy meg vál toz tat ni, hogy leg alább egy költ ség ve té si éven
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ke resz tül ne va ló sult vol na meg. Itt pon to san ez tör tént. A
má sik: nem zet kö zi szer zõ dés meg sér té se, hi szen az 1997-
es va ti ká ni meg ál la po dás elõ ír ta azt, hogy a fe lek négy év
múl va át te kin tik a ta pasz ta la to kat, és pon to sít ják a szer zõ -
dés ben fog lal ta kat, nyil ván, ahogy az élet vál to zik, úgy
szük sé ges en nek a fi no mí tá sa, pre ci zí ro zá sa. Ez meg is tör -
tént, a ma gyar–va ti ká ni ve gyes bi zott ság ke re té ben ezt a
kér dést is meg tár gyal tuk, én a kor mány fel ha tal ma zá sa
alap ján, a nun ci us úr pe dig a Szent szék ne vé ben ezt a
jegy zõ köny vet alá ír tuk. És hogy ez nem csak szán dék,
nem csak egy pa pír da rab volt, azt bi zo nyít ja, hogy en nek
alap ján a pol gá ri kor mány tá mo gat ta a nép szám lá lá si ada -
tok alap ján tör té nõ mó do sí tást, és az or szág gyû lés eb bõl
tör vényt al ko tott. Így a Ma gyar Köz tár sa ság és az Apos to li
Szent szék kö zöt ti meg ál la po dást neg li gál ta a szo ci a lis ta–li -
be rá lis kor mány a mos ta ni tör vény mó do sí tá sá val, ezért ál -
lí tom, hogy ez zel nem zet kö zi szer zõ dést sér tett. Az al kot -
má nyos ság kö ve tel mé nye pe dig ki fe je zet ten tilt ja azt, hogy
bár mi lyen bel sõ jog sza bály el len tét ben áll jon nem zet kö zi
szer zõ dés sel. De a leg fon to sabb a har ma dik érv, az, hogy
diszk ri mi na tív. Hi szen pél dá ul há rom mil lió nyug dí jast egy
toll vo nás sal ki zár ab ból a le he tõ ség bõl, hogy al kot má nyos
jo gá val él hes sen. Hi szen ez a tá mo ga tá si for ma, az egy
szá za lék és an nak a ki egé szí té se, vé gül is egy ál la mi adó -
be vé tel át en ge dé se. Köz pénz rõl pe dig csak az ál lam pol gá -
ri jog egyen lõ ség alap ján le het dön te ni. Na most, hogy ha a
jö ve de lem vi szo nyai alap ján a tár sa da lom nagy ré szét ki zár -
ják eb bõl a jog ból, ak kor ez olyan, mint hogy ha cen zus hoz
köt nék a vá lasz tó jo got, vagy be ve zet nék a virilizmust.
Ezért te hát sú lyo san diszk ri mi na tív.

Még egy gya kor la ti szem pon tot is em lí te nék zá ró jel ben,
ami re a saj tó ban kü lön is föl hív tam a fi gyel met, ne ve ze te -
sen ar ra, hogy ez a szisz té ma egy so ha nem lá tott ek lé zsia-
biz nisz nek a ve szé lyét rej ti ma gá ban, ame lyet az etno-
bizniszhez tu dok csak ha son lí ta ni. Mon dok né hány konk rét

42 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



pél dát. Nem aka rom Önö ket szá mok kal ter hel ni, csak ér zé -
kel te té sül em lí tem: ha ugyan ezt a ki egé szí tõ tá mo ga tást a
nép szám lá lá si ada tok alap ján osz tom vis  sza, ak kor egy em -
ber re 882 Ft jut. Ha ezt az szja-rendelkezõk alap ján osz tom
vis  sza, ak kor 12 496 Ft. Eh hez jön, hogy Ma gyar or szá gon ir -
re á li san kön  nyû egy há zat ala pí ta ni, vol ta kép pen sem mi sem
kell hoz zá. Rá adá sul min den ilyen tár su lat au to ma ti ku san
jo go sult ar ra, hogy mi u tán az „egy há zát” be je gyez ték, an nak
át utal has sák az egy szá za lé kot, és min den egyes ren del ke -
zõ után meg kap ja a ki egé szí tést is. Ezért, ha a nép szám lá lá -
si ada tok alap ján né zem, ak kor pél dá ul a Fény Lo vag ja i nak
és Test vé ri ség ének Egy há za, mi u tán 10 em ber mond ta a
nép szám lá lás nál, hogy eh hez a tár su lat hoz tar to zik, kap na
ki egé szí tés ként 8820 Ft-ot. Igen ám, de ha az szja-ren-
delkezõk alap ján szá mo lunk, ak kor már hogy, hogy nem, 79
em ber utal ta át az 1%-át a Fény Lo vag ja i nak és Test vé ri ség -
ének Egy há zá nak, s így csak ki egé szí tés ként ez után mint egy
1 mil lió Ft-ot kap. Vagy néz zük a kö vet ke zõt: Em be ri Le he -
tõ ség Füg get len Szel le mi Rend Egy há za. He ten mond ták a
nép szám lá lás nál, hogy ide tar toz nak, s így 6174 Ft-ot kap -
ná nak. Ha az szja-rendelkezõk, te hát a je len le gi kor mány
szisz té má ja alap ján né zem, ak kor hogy, hogy nem, már 33-
an utal ták ide az egy szá za lé ku kat, és eb ben az eset ben
azért fél mil lió fo rin tot csak fel mar kol nak. Az Élet ener gia Kö -
zös ség Füg get len Szel le mi Rend Egy há za ese té ben egyet len -
egy em ber sem volt, aki a nép szám lá lás so rán ide tar to zó -
nak val lot ta vol na ma gát, kö vet ke zés kép pen nem is kap ná -
nak ezen az ala pon sem mit. El len ben, cso dá la tos mó don,
ami kor az szja-rendelkezés volt, ak kor az Élet ener gia Kö -
zös ség Füg get len Szel le mi Rend Egy ház nak 65-en utal ták az
egy szá za lé ku kat, és ily mó don azért 812 288 Ft-ot föl vesz -
nek csak ki egé szí tés ként, plusz még egy egész szép sum -
mát, hi szen még az egy szá za lé ku kat is vis  sza kap ják. Te hát
mi u tán ir re á li san tág te re van a fik tív egy ház ala pí tás nak, kö -
vet ke zés kép pen, ha va la ki ala pít egy ilyen fik tív egy há zat,
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és utá na rá be szé li a ha ver ja it és a ro kon sá gát, hogy az egy
szá za lé ku kat ide utal ják, ak kor igen ko moly ös  sze get tud ki -
ven ni – min den el szá mo lá si kö te le zett ség nél kül – a rend -
szer bõl. Ami vel két prob lé ma van: ré szint nyil ván nem ez
volt a jog al ko tó szán dé ka, hi szen ez zel vég ered mény ben
köz pén ze ket csak liz nak el, ré szint pe dig a va ló di egy há zak -
nak já ró ke re tet ez ál tal csök ken tik. Ha pe dig ez tö me ges sé
vá lik – és mi ért ne vál na – ak kor en nek már ko moly anya -
gi te her té te le is le het.

Meg kell mon da nom, hogy én sze mély sze rint so ha
nem lel ke sed tem az egy ház-fi nan szí ro zás szja-hoz kö té sé -
ért, mert bi zony ta lan hogy az egy szá za lék mi nek az egy
szá za lé ka. Hi szen min den egy ház po li ti kai szán dék tól füg -
get le nül, tisz tán gaz da ság po li ti kai meg fon to lás ból bár mely
kor mány dönt het úgy, hogy az ál lam ház tar tás be vé te li ol -
da lán nö ve li, mond juk a tár sa sá gi adót, a for gal mi adót, a
vám be vé te le ket, vagy amit akar, és csök ken ti a sze mé lyi
jö ve de lem adót. Ak kor en nek az egy szá za lé ka már nem
ugyan az! Vagy be ve zet nék a csa lá di jö ve de lem adó zást –
amit én lel ke sen tá mo gat nék, mi vel ez fi gye lem be ve szi az
el tar tot ta kat is –, ami ma ga után von ná a sze mé lyi jö ve de -
lem adó-be vé tel ra di ká lis csök ke né sét. Nem be szél ve ar ról
a sze ren csét len ös  sze füg gés rõl, hogy ha az ál lam – na gyon
he lye sen, és az egy ház he lyes lé sé vel ta lál koz va – csa lád tá -
mo ga tást épít be a rend szer be, az zal hogy a gye re kek után
adó ked vez ményt biz to sít, ak kor ez zel vé gül is – akarat-
lanul – az egy ház tá mo ga tá sát csök ken ti, mert ma gát az
összes szja-t, s így an nak egy szá za lé kos át utal ha tó és ki -
egé szí tõ ré szét is csök ken ti. Ezért mond tam én kez det tõl,
hogy jobb len ne a GDP-hez köt ni, mert ak kor együtt sí -
runk, együtt ne ve tünk, hi szen ha nõ az or szág gaz da sá gi
tel je sít mé nye, ak kor nõ az egy ház tá mo ga tá sa is, azon kí -
vül ez a szisz té ma ma ni pu lál ha tat lan, és a min den ko ri kor -
mány gaz da ság po li ti ká ját nem ter he li ilyen egy ház po li ti kai
ve tü let. Nem ide tar to zik, és er re most még nem is sze ret -

44 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



nék bõ veb ben ki tér ni, de kör vo na la zó dik a fe jem ben egy
olyan to váb bi konst ruk ció, ami nek a te kin te té ben jól hasz -
nál ha tó lesz hos  szú tá von a GDP-s szisz té ma. En nek is el
fog jön ni az ide je.

Néz zük a szo ci á lis tör vény nek a kér dé sét. Itt az a prob -
lé ma, hogy azt mond ja a mos ta ni mó do sí tás: va ló já ban csak
ak kor ala pít hat, tart hat fenn az egy ház szo ci á lis in téz ményt
az alap el lá tás te kin te té ben, ak kor kap er re fi nan szí ro zást, ha
a te rü le ti leg il le té kes ön kor mány zat tal meg ál la po dik. Mi -
köz ben a je len le gi kor mány is el is me ri, hogy a 3100 va la -
hány ön kor mány zat ból 2000 ön kor mány zat sem mi fé le,
vagy leg alább is nem elég sé ges szo ci á lis el lá tást biz to sít. Így
a pol gár mes te ri hi va tal me cha ni ku san meg kap ja az ál lam tól
a la kos ság ará nyos nor ma tí vát, az tán, ha a hi va tal fel éli, ak -
kor fel éli. Vi szont, ha meg ál la po dik az egy ház zal, ak kor ezt
az ös  sze get át kell ad nia. Te hát ér dek el len tét van az ilyen
fel fo gá sú és gya kor la tú ön kor mány zat és az alap el lá tást –
pél dá ul há zi gon do zást – biz to sí tó egy há zi in téz mény kö -
zött. Már csak ezért is el fo gad ha tat lan az, hogy a tör vény az
ön kor mány zat ok pil la nat nyi han gu la tá nak szol gál tat ja ki az
egy há zi alap el lá tást, ho lott az egy há zak nak ala nyi jo ga,
hogy akár szak el lá tást, akár alap el lá tást biz to sít sa nak, hi szen
a val lá sos em be rek val lás sza bad sá gá ból kö vet ke zik, hogy
egy há zi in téz ményt ve hes se nek igény be. Ezt nem le het to -
váb bi fel té te lek hez köt ni, ne ve ze te sen az ön kor mány zat ok
tet szé sé hez. Meg mon dom, hogy a leg fõbb fé lel mem az,
hogy ez bi zony a tró jai fa ló le het, mert ha itt át le het tör ni
az egy ház ala nyi jo gát az in téz mény ala pí tás hoz és fi nan szí -
ro zás hoz – ha ezt ma meg csi nál ják a szo ci á lis in téz mé nyek
te kin te té ben –, ak kor hol nap meg le het csi nál ni az is ko -
lák kal is. Gon dol junk be le: mi tör té nik, ha az egy ház csak
ak kor tart hat na fenn pél dá ul is ko lát, vagy csak ak kor kap -
ná meg az azo nos fi nan szí ro zást, ha a te rü le ti leg il le té kes
ön kor mány zat ke gyes ke dik hoz zá já rul ni? Re mé lem, hogy
ez csak az én fé lel mem – ad ja Is ten, hogy így le gyen –, de
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po ten ci á li san ben ne van, hogy ez a mó do sí tás a tró jai fa ló
sze re pét tölt he ti be.

Mi kor szem be ke rü lök ilyen ese tek kel, min dig el tû nõ -
döm azon, hogy mi ért jó az bár ki nek is, hogy egy ház el le -
nes ref le xek tõl ve zérel ve aka dá lyoz za az egy ház szol gá la -
tát? Mert már csak prag ma ti kus meg fon to lás ból az ate is ta
em ber nek is az az ér de ke, hogy öreg sé gé ben, be teg sé gé -
ben, ha lá los ágyán olyan apá ca ápol ja, aki Is ten és em ber
irán ti sze re tet bõl er re tet te föl az éle tét, mint sem olyan szo -
ci á lis ott ho ni vagy kór há zi al kal ma zott – nagy tisz te let a ki -
vé tel nek –, aki azért csi nál ja ezt a mun kát, mert ép pen
nem ta lált jobb ál lást.

Van egy to váb bi prob lé ma is. A „baj szos püs pök” in -
téz mé nyé nek quasi vis  sza ál lí tá sa. A baj szos püs pök volt
az a fi gu ra, aki az ate is ta, egy ház ül dö zõ ál lam ko misz  -
szár ja ként benn ült a püs pök sé gen, és on nan ma chi nált
az egy ház el len. Most ana lóg mó don va la mi ha son ló ról
van szó. Van ugyan is egy olyan mun ka kör, hogy el lá tott -
jo gi kép vi se lõ. Ön ma gá ban ért he tõ, hogy van ilyen, hi -
szen itt krí zis hely zet ben lé võ em be rek rõl van szó, he -
lyes, hogy ez az el lá tott jo gi kép vi se lõ fi gye li az õ jo ga -
ik ér vé nye sü lé sét. Ez olyas mi, mint a kór há zak ese té ben
a be teg jo gi kép vi se lõ. Igen ám, de a tör vény úgy csû ri-
csa var ja a szö ve get, hogy az egy há zi in téz mény ben dol -
go zó el lá tottjo gi kép vi se lõ nek a mun kál ta tó ja nem az
egy há zi in téz mény fenn tar tó lesz, ha nem va la mi lyen for -
má ban az ál lam. Ho lott az egy ház nak is meg van az az
in téz mény rend sze re, ahol ál la mi akkreditációval ilyen el -
lá tott jo gi kép vi se lõ mun ka tár sa kat ké pez. A je len szisz -
té má ban az egy ház nak még csak be le szó lá sa sincs ab ba,
hogy az ál lam kit ül tet be az egy há zi in téz mény be. Er re
mon dom, hogy ez bi zony a baj szos püs pök rossz em lé -
kû fi gu rá ját idé zi. 

En nek az egész tör vény mó do sí tás nak akar va-aka rat la -
nul, tudva-tudatlanul, két na gyon kel le met len stich je van.
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Az egyik az, hogy a ci vil szfé rá val he lye zi egy szint re az
egy há zi in téz mé nye ket. Ös  sze mos sa az egy há zi és a ci vil
szfé rát. Meg jegy zem, hogy ez a sza bad kõ mû ve sek nek volt
a klas  szi kus öt le te, hogy úgy le het az egy há zat relativizál-
ni, hogy be so roz zák egy nek a ci vil szfé rá ba. És ak kor van
a Ka to li kus Egy ház, és van nak a fi lant róp egy le tek, és a
ket tõ egy ka te gó ria. A baj szos püs pök pe dig eb ben az
újabb ki adá sá ban is a leg ros  szabb bol se vik ha gyo má nyo -
kat idé zi. Az, hogy egy ál la mi em bert be ül tet nek egy egy -
há zi in téz mény be, rá adá sul anél kül, hogy eb be az egy ház -
nak bár mi lyen be le szó lá sa len ne, ez sér ti az egy ház au to -
nó mi á ját. A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar az Al kot mány -
bí ró ság hoz volt kény te len for dul ni, nem zet kö zi jo gi vo nat -
ko zás ban pe dig Sa la mon Lász ló és Balsai Ist ván kép vi se lõ
urak kal hár mas ban for dul tunk az Al kot mány bí ró ság hoz
az zal, hogy mind ez sér ti a va ti ká ni meg ál la po dást, ami
egy ér tel mû en rög zí ti, hogy az egy ház nak ala nyi jo ga az in -
téz mény ala pí tás és a fel adat ará nyos egyen lõ fi nan szí ro zás,
le gyen az szak el lá tás vagy alap el lá tás. Nem pri vi lé gi u mo -
kat ké rünk, ha nem a diszk ri mi ná ci ók meg szün te té sét és al -
kot má nyos au to nó mi ánk tisz te let ben tar tá sát.

De hogy ne a kri ti ka le gyen a vég ki csen gés, a meg ol -
dá si le he tõ sé get is fel vá zo lom, mert meg le het ta lál ni a
meg ol dást ezek re a prob lé mák ra, és sze ren csés len ne mi -
nél ha ma rabb meg ta lál ni, mi e lõtt vég képp el mér ge se dik a
hely zet.

Az egy szá za lék ese té ben van egy na gyon egy sze rû és
kor rekt meg ol dás. Az egye sü le tek vo nat ko zá sá ban olyan
el kép ze lés kör vo na la zó dik – amit a hí rek sze rint a kor mány
is tá mo gat –, hogy a tel jes egy szá za lé kot oda kell ad ni az
egye sü le tek nek, te hát nem csak azt a részt, ami rõl tény le ge -
sen ren del kez tek az szja-t fi ze tõ pol gá rok. Diszk ri mi na tív -
nak tû nik, ha az egy há zak ese té ben ugyan ez nem tör té nik
meg. Te hát az egy há zak ese té ben is, ha a ki egé szí tés mér -
té ke va ló ban az ös  szes szja egy szá za lé ká ig len ne, ak kor
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min den to váb bi nél kül meg len ne ar ra a költ ség ve té si fe de -
zet, hogy mind egyik egy ház mond ja meg, hogy a nép szám -
lá lá si ada tok alap ján, vagy az szja-rendelkezõk alap ján ké -
ri-e a ki egé szí tés el osz tá sát. Eb ben a pil la nat ban min den ki -
nek a kí ván sá ga meg va ló sul na és gya kor la ti lag az al kot -
mány bí ró sá gi be ad vány ok – pró és kont ra – el vesz te nék a
je len tõ sé gü ket. Per sze eb ben a szi tu á ci ó ban is ál egy há zak
pén ze ket tud nak el szél há mos kod ni, de ez a komp ro misz  -
szum még ke zel he tõ, hi szen ak kor leg alább a ka to li kus és
re for má tus egy ház ese té ben a nép szám lá lá si el osz tás ér vé -
nye sül, ami azért már ös  szeg sze rû en olyan, hogy jó val re á -
li sabb ké pet mu tat, mint ha pusz tán az szja-rendelkezõk
sze rint tör tén ne az el osz tás. A ja vas lat Mádl Fe renc köz tár -
sa sá gi el nök úr ra megy vis  sza, és töb bek kö zött az a nagy
elõ nye, hogy nem je lent vál lal ha tat lan költ ség ve té si ter het,
hi szen je len leg is van egy bi zo nyos kom pen zá ció, ame lyet
leg alább is ígér a kor mány a ka to li kus és a re for má tus egy -
ház nak, mi vel õk ros  szul jár nak az szja-alapú el osz tás sal,
amit per sze csak egy év re ga ran tál nak, de még is csak van
egy ilyen ke ret. Én azt mon dom, hogy nem sze ren csés
meg ol dás ön ma gá ban sem egy ilyen kom pen zá ci ós tol do -
zás-fol to zás, hi szen tény leg rossz ízû az, hogy va la kit kom -
pen zál nak, de kü lö nö sen fur csa, ha nem egy ki sebb sé get
kom pen zál nak va la mi lyen mél tá nyol ha tó ok ból – az
egyéb ként jól mû kö dõ rend szer ki sebb kor rek ci ó ja ként –
ha nem a tár sa da lom ab szo lút több sé gét, jó val több, mint 7
mil lió em bert. Mond juk ki azt, hogy az egy szá za lék, va ló -
ban egy szá za lék, és ak kor egy ál ta lán nincs szük ség ilyen
kom pen zá ci ós ke ret re, és mind egyik egy ház nyi lat koz zon,
hogy az õ ese té ben me lyik szisz té má val szá mol junk.

Pusz tán a pre ci zi tás ked vé ért em lí tem, hogy a je len le gi
kor mány párt ok az zal tá mad ták a nép szám lá lás ala pú el osz -
tást, hogy az sér ti a sta tisz ti kai tör vényt. Ez té ve dés, mert
ak kor sér te né a sta tisz ti kai tör vényt, ha vis  sza ke res he tõ len -
ne, hogy X ka to li kus, Y re for má tus, Z meg iz ra e li ta. De
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ezek ös  sze sí tett sta tisz ti kai ada tok, te hát ez sem mi lyen mó -
don nem sér ti sem a sta tisz ti kai tör vényt, sem az adat vé del -
mi tör vényt, sem sem mi mást.

A szo ci á lis tör vény ese té ben pe dig az len ne a meg ol dás
a leg sú lyo sabb prob lé má ra, hogy ne több ezer ön kor -
mány zat pil la nat nyi po li ti kai han gu la tá nak szol gál tas sák ki
az egy há zi szo ci á lis alap el lá tást vál la ló in téz mé nye ket – és
ez zel az ott dol go zó és az ezt igény be ven ni aka ró ál lam -
pol gá ro kat –, ha nem a mi nisz té ri um nak kell jen meg ál la po -
dást köt ni az egy ház zal. Mind ezt azért érez tem fon tos nak
el mon da ni, hogy lás sák, van a je len pil la nat ban is olyan
komp ro mis  szu mos le he tõ ség, ami vel még ren dez he tõk
ezek a prob lé mák. 

n

Az egy ház és po li ti ka te kin te té ben is sze ret nék né hány
gon do lat sort ki fej te ni Önök nek, mert bi zony ezek is be -
le ját sza nak a je len le gi egy ház po li ti kai hely zet be. Na gyon
rossz ízû volt az, ami kor Szalay Ist ván egy ház ügyi ál lam -
tit kár ne ki tá madt Ve res And rás püs pök úr nak, a Püs pö -
ki Kar tit ká rá nak, ki fe jez ve ma ga és kor má nya ros  szal lá -
sát – és ez eny he ki fe je zés volt –, azért, hogy Mayer püs -
pök úr au gusz tus 20-án mi lyen pré di ká ci ót mon dott. Ké -
rem szé pen, nem tar to zik az ál lam tit kár úr ra, sem a kor -
má nyá ra, de még ma gá ra az ál lam ra sem, hogy egy püs -
pök mi lyen pré di ká ci ót mond. Olyat mond, ami lyet akar.
Per sze en nek is volt elõz mé nye. Em lék szünk ar ra, ami kor
Gyulay püs pök úr le ve let írt a pap sá gá nak, amely ben a
csak ön ma gá val fog lal ko zó szél sõ sé ges li be rá lis fel fo gás -
tól óv ta a hí ve ket. Ak kor na gyon éles tá ma dás ér te a püs -
pök urat, hogy ho gyan mert ilyen le ve let ír ni. Hát elõ ször
is, a püs pök úr nak iga za van a le vél tar tal mát il le tõ en.
Má sod szor is, el múl tak azért már azok az idõk – leg -
alább is re mé lem –, ami kor egy párt köz pont ból akar ták
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meg mon da ni, hogy egy püs pök mi lyen le ve let ír jon a
pap ja i nak. Olyat ír, ami lyet akar. Ezek után Horn Gyu la
ex-mi nisz ter el nök az zal a ki je len tés sel döb ben tet te meg a
ma gyar tár sa dal mat, hogy õ tud ja, hogy a gyón ta tó szé -
kek ben Fi desz-pro pa gan dá hoz kö tik a fel ol do zást. El
nem tu dom kép zel ni, hogy Horn Gyu lá nak mi lyen sze -
mé lyes ta pasz ta la ta le het a gyó nás te kin te té ben... De akár
van, akár nincs, az em ber ilyet jó za nul nem mond. Mert
ez zel vég ered mény ben azt ál lít ja, hogy a Ka to li kus Egy -
ház a bûn bá nat szent sé gé nek a ki szol gál ta tá sát po li ti kai
fel té te lek hez kö ti, ez pe dig azt je len ti, hogy szent ség tö -
rés sel és is ten ká rom lás sal vá dol ja az Egy há zat. Ezek után
a Szo ci a lis ta Egye te mis ták Szö vet sé ge még gyor san rá tett
egy la pát tal, be je len tet ték, hogy fi gyel ni fog ják, hogy me -
lyik temp lom ban me lyik pap, mi kor, mit mond, és az tán
meg lesz en nek a kö vet kez mé nye. Na gyon rossz tör té nel -
mi ta pasz ta la to kat idéz fel az a fe nye ge tés, ami kor egy
párt ve zér azt mond ja, hogy az egy ház ne me ré szel jen po -
li ti zál ni, és utá na fi gyel te ti, hogy po li ti zál-e az õ fel fo gá -
sa sze rint az adott lel kész. Bi zony, bi zony ez a leg sö té -
tebb bol se vik és ná ci idõ ket idé zi, pél dá ul ami kor Adolf
Hit ler meg üzen te, hogy az egy ház ne me ré szel jen po li ti -
zál ni, és utá na a Hitler-jugenddel fi gyel tet te, hogy me lyik
pap mi kor, mit mond. Nem ál lí tok per sze di rekt ana ló gi -
át a ket tõ kö zött – már csak azért se, amit úgy le het ér -
zé kel tet ni stíl sze rû en Mar xot idéz ve, aki azt mond ta,
hogy: „a tör té ne lem meg is mét li ön ma gát: egy szer mint
tra gé dia és egy szer mint bo hó zat” –, de ilyen át élt év ti ze -
dek után kü lö nö sen is ért he tõ a val lá sos em be rek fel há -
bo ro dá sa. Ezért na gyon fon tos egy szer s min den kor ra
tisz táz ni, hogy a val lás sza bad ság ból, az egy ház au to nó -
mi á já ból kö vet ke zõ en sem az egy ház ügyi ál lam tit kár nak,
sem párt po li ti ku sok nak, sem ma gá nak az ál lam nak sem -
mi kö ze ah hoz, hogy egy püs pök vagy pap mi lyen pré -
di ká ci ót mond.
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Az egész vi ta hát te ré nek a meg vi lá gí tá sá ra hadd koc káz -
tas sak meg egy gon do lat me ne tet. Év szá zad ok óta van egy
bi zo nyos szem ben ál lás az egy há zi as ér tel mi ség és a szeku-
larista ér tel mi ség kö zött. A szekularista ér tel mi ség év szá -
zad ok óta pró bál ja ki szo rí ta ni ha gyo má nyos el len fe lét, az
egy há zi as ér tel mi sé get a po li ti kai és a tár sa dal mi élet bõl,
még pe dig oly mó don, hogy meg pró bál ja relativizálni az
egy ház tár sa dal mi ta ní tá sát. Mert ha az egy ház nak nincs re -
le váns tár sa dal mi ta ní tá sa, ak kor az egy há zi as ér tel mi ség -
nek sincs po li ti kai le gi ti má ci ó ja, ha pe dig nincs po li ti kai le -
gi ti má ció, ak kor le le het min ket sö pör ni a po li ti kai élet
szín pa dá ról, ak kor vi szont nincs, aki meg je le nít se az egy -
ház tár sa dal mi ta ní tá sát, és az egy há zat vis  sza nyom ták a
sek res tyé be. Ezért ál lí tom, hogy az egy há zi as ér tel mi ség, és
a hi e rar chia ér tel mé ben vett egy ház nem ki zá ró lag a kö zös
hit és kö zös szer ve zet, ha nem a kö zös ér dek egy sé gé ben is
van. Mert az egy há zi as ér tel mi ség szá má ra az egy ház tár sa -
dal mi ta ní tá sa je len ti a le gi ti má ci ót, és en nek a tár sa dal mi
ta ní tás nak a re á lis meg je le ní té se az egy há zi as ér tel mi ség ál -
tal le het sé ges. Ha vi szont relativizálni le het az egy ház tár -
sa dal mi ta ní tá sát, ak kor két ség be le het von ni az egy há zi as
ér tel mi ség po li ti kai le gi ti má ci ó ját, ha pe dig két ség be le het
von ni az egy há zi as ér tel mi ség po li ti kai le gi ti má ci ó ját, ak kor
nincs, aki meg je le nít se az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sát, kö -
vet ke zés kép pen az egy há zat vis  sza nyom ták a sek res tyé be.
Ez az az ös  sze füg gés, ami – hol be val lot tan, hol kö dö sít ve
– az ese mé nyek mö gött áll. Így ért he tõ meg, hogy mi ért
van az, hogy a leg agya fúr tabb szlo ge nek ma ni pu lá ci ó i val
pró bál ják pe ri fé ri kus nak be ál lí ta ni az egy ház tár sa dal mi ta -
ní tá sát és ez ál tal el bi zony ta la ní ta ni az egy há zi as ér tel mi ség
tár sa dal mi–po li ti kai sze rep vál la lá sát.

Az egyik ilyen ked venc szlo gen jük: az, hogy „az egy ház
tart son egyen lõ tá vol sá got a kü lön fé le po li ti kai pár tok kö -
zött”. Ez zel nem csak az a prob lé ma, hogy elég fur csa el vá -
rás, hogy az egy ház azo nos tá vol ság ra le gyen a ke resz tény
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ér té ke ket kép vi sel ni aka ró és több-ke ve sebb si ker rel kép -
vi se lõk tõl, mint a ki fe je zet ten egy ház el le ne sek tõl, ha nem
van en nek egy en nél még ab szur dabb as pek tu sa is. Mit
mon da nak? Azt, hogy az egy ház tart son tá vol sá got. Te hát
sze rin tük: az egy ház nak kel le ne les ni, hogy mi kor me lyik
párt ép pen mit ta lál ki, és a sze rint sas  széz ni jobb ra vagy
bal ra, hogy min dig egy for ma tá vol ság ra le gyen a kü lön bö -
zõ po li ti kai pár tok tól. Ez zel szem ben a va ló ság pont for dí -
tott: az egy ház a ma ga tár sa dal mi ta ní tá sa alap ján szik la szi -
lár dan áll. És eh hez a szi lárd pont hoz ké pest a kü lön bö zõ
po li ti kai pár tok sza ba don kö ze led het nek vagy tá vo lod hat -
nak. Az egy ház pe dig ott, ak kor, ad dig és an  nyi ban mû kö -
dik együtt va la mely po li ti kai párt tal, ahol, ami kor, amed dig
és amen  nyi ben ke resz tény ér té ke ket kép vi sel. Ha ilyet kép -
vi sel, együtt mû kö dik, ha nem kép vi sel ilyet, ak kor nem
mû kö dik együtt. Te hát nem az egy ház mo zog a po li ti kai
pár tok hoz ké pest, ha nem a po li ti kai pár tok mo zog hat nak
sza ba don az egy ház hoz ké pest!

A má sik ilyen ló zung juk az, hogy „az egy ház ne po li ti -
zál jon”. Mé lyen tisz telt Höl gye im és Ura im! Ki az egy ház?
Mi va gyunk az egy ház, mind an  nyi an! Te hát eb ben a meg -
fo gal ma zás ban, hogy „az egy ház ne po li ti zál jon”, az is ben  -
ne fog lal ta tik, hogy mi – úgy, ahogy va gyunk – ne po li ti -
zál junk. Va gyis, hogy õk mo no pol mó don ural kod ja nak a
tár sa dal mi és po li ti kai szfé rán. Ez zel szem ben a va ló ság
megint for dí tott. Két ség te len tény, hogy a Ka to li kus Egy ház
ká non jo gá ban, a Re for má tus Egy ház zsi na ti ha tá ro zat tal –
na gyon böl csen – ki mond ta azt, hogy kle ri ku sok, lel ké szek
nem vál lal hat nak sze re pet po li ti kai pár tok ve ze té sé ben, és
nem in dul hat nak or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás okon.
Igen, de ezt te o ló gi ai és lel ki pász to ri meg fon to lás ból
mond ja az egy ház, nem pe dig azért, mint ha bár mi fé le kül -
sõ dik tá tu mot el fo gad na. Mert al kot má nyos sá gi szem pont -
ból néz ve az egy ház nak ugyan olyan jo ga van akár a po li -
ti kai vé le mé nyé nek is a ki fej té sé hez, mint a tár sa da lom ban
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mû kö dõ bár mely más jo gi sze mély nek. Egy pap nak pon to -
san ugyan olyan al kot má nyos jo ga a po li ti kai né ze te it ki fej -
te ni, mint ne kem, vagy bár me lyi künk nek. Hogy az egy ház
ezt nem te szi, ezt te o ló gi ai és lel ki pász to ri meg fon to lás ból
kö vet ke zõ ön kor lá to zás ból nem te szi, nem pe dig azért,
mint ha az ál lam nak vagy po li ti kai erõk nek a dik tá tu mát el -
fo gad ná. Egyéb ként is: ha egy pap di rekt párt po li ti kai vi -
zek re té ved ne, az egyes-egye dül a püs pö ké re tar to zik, nem
pe dig a pár tok ra vagy az ál lam ra. Na gyon fon tos ezt a dis -
tink ci ót meg ten ni! 

Az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sa ré sze a te o ló gi á nak. A szo -
ci á lis en cik li kák, az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sa, mint a te o -
ló gia ré sze: a szó szék rõl hir det he tõ és hir de ten dõ. Is mer jük
az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sát: per szo na li tás, szo li da ri tás,
szubszidiaritás, köz jó, igaz sá gos ság, ami ál tal az egy ház a
sze mély vé del mé ben, a kö zös sé gek vé del mé ben, a te rem -
tés rend jét tük rö zõ ter mé szet rend jé nek meg fe le lõ en, az
em ber nek ép pen a lé nye gét meg adó transz cen den ci á ra va -
ló nyi tott sá gá nak a hang sú lyo zá sá val, a ki nyi lat koz ta tás fé -
nyé ben a ke resz tény böl cse let se gít sé gé vel fel vá zol ja a ma -
ga tár sa dal mi ta ní tá sát. Ez a te o ló gi ai ré sze. Ez a pap ság fel -
ada ta. Az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sa nem azo nos egyet len
po li ti kai párt prog ram já val sem. De az egy ház pon to san
tud ja, hogy min den tár sa da lom ví zió, min den po li ti kai prog -
ram vég sõ so ron a mö göt te ál ló em ber kép függ vé nye. Ha
ez egy ol da lú, ak kor az er re épü lõ tár sa da lom is a tel jes em -
ber ki bon ta ko zá sát meg cson kí tó, em ber te len lesz. Ezek nek
az új-po gány mí to szok alap ján va ló kí sér le tek nek szo mo rú
il luszt rá ci ó ja a XX. szá zad tör té ne te. És ta nul sá ga az is,
hogy az is ten te len rend szer em ber te len és az em ber te len
is ten te len, te hát ne künk, vi lág ban élõ ke resz té nyek nek a
fel ada tunk az, hogy az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sá nak a fé -
nyé ben, a lel ki is me re tünk alap ján, ezt a tár sa dal mi ta ní tást
konk re ti zál va – az adott tár sa da lom adott szi tu á ci ó já nak ki -
hí vá sa i ra vá laszt ad va – meg va ló sít suk.
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Be fe je zé sül Pla tónt idé zem, aki azt mon dot ta: „Ha a
bölcs és be csü le tes pol gá rok le mon da nak ar ról, hogy ma -
guk irá nyít sák a po lisz éle tét, ak kor az lesz a bün te té sük,
hogy os to bák és gaz em be rek fog nak ural kod ni raj tuk.”

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak!

(El hang zott: a „Ha za a ma gas ban” elõ adás-so ro zat ke re té ben, 

a Szent Ist ván Tár su lat nál, 2003. már ci us 31-én)

54 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



„Na gyon ér de kes és lo gi kus ké pet 
kap tunk ar ról az egy ház po li ti ká ról,
ame lyet az ál lam tit kár úr ed dig is
kép vi selt, és amely öröm szá munk ra,
hogy je len leg is kép vi sel.” 

Dr. Er dõ Pé ter esztergom-budapesti ér sek, 
prí más zár sza vá ból 
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Fotó: MTI
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II. A po li ti ka 
lö vész ár ká ban

IN TER JÚK, CIK KEK
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REND HA GYÓ SZE MÉ LYES 
BE SZÉL GE TÉS SEMJÉN ZSOLT TAL 

– Önt tart ják a ke resz tény ol dal fi lo zó fi a i lag leg fel ké szül -
tebb, nyel vi ki fe je zé se i ben pe dig a leg erõ tel je sebb kép vi se lõ -
jé nek. Egy elem zõ azt ír ta, hogy nyel ve ze te Aquinói Szent
Ta más és Rej tõ Je nõ sze ren csés öt vö ze te. 

– Ér de kes meg lá tás. Az in tel lek tu á lis be csü le tes ség kö -
ve te li meg a pon tos fi lo zó fi ai meg ala po zást, a po li ti kai
szem pont pe dig azt, hogy ezt bár ki ál tal kön  nyen meg ra -
gad ha tó és át él he tõ, plasz ti kus mó don fo gal maz zam meg. 

– Hon nan ez a vi ta kész ség? Ta len tum vagy ta nu lás? 
– Nyil ván mind ket tõ szük sé ges. A ta nu lás te kin te té ben

min dig há lás le szek az Al ma Ma ter nek, a Hit tu do má nyi
Aka  dé mi á nak. Fila Bé la pro fes  szor úr dog ma ti ka órái kö -
zött volt egy óra, amit dis pu tá nak ne ve zett. Min den hall ga -
tó sze mesz te ren ként fel ké szült egy gon dol ko dó ból – sok -
szor olyan ból, aki rész ben vagy egész ben szem ben állt a
ka to li kus ta ní tás sal –, oly mér ték ben, hogy vé gigol vas ta a
mû ve it, ta nul má nyoz ta a vi tá it, mint egy be le él te ma gát az
il le tõ gon do lat vi lá gá ba, így an nak bel sõ lo gi ká já ból olyan
kér dé sek ben is ki tud ta kö vet kez tet ni az ál lás pont ját, ami -
lyen kér dés ben nem is volt ki fej tett ál lás pont ja. Majd en -
nek a gon dol ko dó nak a né ze te it meg kel lett vé de nie a
pro fes  szor ral és az egész év fo lyam mal szem ben. Ez a dis -
pu ta óri á si él mény volt és óri á si ta nul ság. Ré szint azért,
mert meg ta ní tott be le he lyez ked ni olyan gon dol ko dás mód -
ba is, ami nem az enyém, sõt akár el len té tes az enyém mel,
így adott egy faj ta nyi tott sá got, ré szint mert fel ké szí tett
olyan vi ta tech ni ká ra, ami ben ki le he tett pró bál ni a kü lön -
bö zõ gon do la tok érv anya gát, meg gyõ zõ ere jét. 

– Ho gyan kap cso ló dik mind ez a po li ti ká hoz? 
– Pél dá ul úgy, hogy Nyí ri Ta más fi lo zó fia pro fes  szo rom

olyan mély ség ben is mer tet te meg ve lünk Mar xot (és nem
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a mar xiz must), hogy a ke resz tény–mar xis ta vi tá ban – amit
õ szen ve dé lye sen ûzött – fel ké szül teb bek le gyünk Marx -
ból, mint a mar xis ták. Mar xon ugyan túllé pett az idõ, de
minden nek hasz nát ve szem nap mint nap a po li ti ka lö -
vész ár ka i ban is, mert ak kor tu dok el len fe le ink kel vi tat koz -
ni, ha ki pró bá lom nem csak a sa ját, de az el len fe lek ér ve -
i nek is az ere jét, mind az igaz ság tar ta lom, mind a meg gyõ -
zõ erõ te kin te té ben. A szél sõ bal tól a libertíniánuson át a
szél sõ job big ki kell pró bál ni, mint egy be le he lyez ked ve a
fel fo gá suk bel sõ vi lá gá ba, lo gi ká já ba, nyel ve ze té be. Csa lá -
do mat és ba rá ta i mat ret te ne te sen fel tu dom ide ge sí te ni,
ami kor raj tuk pró bá lom ki eze ket, mint ahogy az em ber ki -
pró bál egy új kar dot, hogy mi lyen a fo gá sa, hogy le het ve -
le su hin ta ni, stb. Bi zo nyá ra ket té áll na fü le an nak, aki ki -
hall gat ná, hogy mi ket mon dok ilyenkor… De aki nem vál -
lal ja ezt a szel le mi ka lan dot – akár olyan né ze tek te kin te -
té ben is, ami tõl zsi ge ri leg ir tó zik – az nem is me ri meg az
el len fél bel sõ lo gi ká ját, és nem fog ja tud ni ki szá mí ta ni a
kö vet ke zõ lé pé sét, ér ve it, nyel vi ere jét, szugesszióját, te hát
vég ered mény ben azt koc káz tat ja, hogy alul ma rad a rá bí -
zott ér té kek és ér de kek vé del mé ben. Aki nem pró bál ta ki
jó ala po san az el len fél kard ját, az nem fog ja tud ni iga zán
hasz nál ni a sa ját paj zsát. 

– Azt még el len fe lei is el is me rik, hogy a ma gyar köz élet -
ben egye dül ál ló kö vet ke ze tes ség rõl tett ta nú bi zony sá got.
Ös  sze fog lal ná rö vi den, hogy vé gül is mi ért csi nál ja mind -
ezt, mi a cél ja? 

– Regnare Christum volumus. Azt akar juk, hogy Krisz -
tus ural kod jék. 

(Hungaria Christiana, 2000. jú li us 31.,

Loyolai Szent Ig nác ün ne pén) 
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PÉL DA NÉL KÜ LI PIL LA NAT
Szent Ist ván és Hierotheosz ke le ti kanonizációja

– Pél da nél kü li egy ház tör té nel mi pil la nat nak le he tünk ta -
núi, ami kor az or to dox egy ház fe je egy ka to li kus szen tet – a
mi Szent Ist vá nun kat – fo gad el sa ját já nak. Ilyen ese mény re
a nagy egy ház sza ka dás, 1054 óta nem volt pél da, je len tõ sé -
ge a ka to li kus-or to dox pár be széd szem pont já ból szin te be lát -
ha tat lan – nyi lat koz ta Semjén Zsolt, a kul tu rá lis tár ca egy -
há zi ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra az Új Em ber ka -
to li kus he ti lap nak I. Bartholomaiosz, Kons tan ti ná poly egye -
te mes pát ri ár ká já nak ma gyar or szá gi lá to ga tá sa elõtt.

– Õszentségét, I. Bartholomaioszt egy éve hív tam meg
Kons tan ti ná poly ban, Or bán Vik tor mi nisz ter el nök úr ne vé -
ben. Kons tan ti ná poly egye te mes pat ri ar chá ja el fo gad ta a
meg hí vást, és au gusz tus 20-án a ba zi li ka elõtt ce leb rált
szent mi se ke re té ben Angelo Sodano bí bo ros pá pai le gá tus
je len lét ében je len ti be a kanonizációt.

– A Kons tan ti ná po lyi Egye te mes Pat ri ar chá tus Szent
Szi nó du sa két kanonizációs ha tá ro za tot ho zott.

– Va ló ban, Szent Ist ván ki rá lyun kat és Hierotheoszt, a
hon fog la lás utá ni Kár pát-me den ce el sõ té rí tõ püs pö két
emel te a szen tek kö zé. Szent Ist ván sze mé lye mint egy szim -
bo li zál ja a ke le ti és nyu ga ti egy ház bé kés együtt élé sét, hi -
szen õ ala pí tott és tá mo ga tott bi zán ci ko los to ro kat így a
veszp ré mi gö rög apá ca ko los tort, ahol a ko ro ná zá si pa lást is
ké szült, és nagy sze rû temp lo mot emelt Kons tan ti ná poly ban.

Hierotheosz volt az a püs pök, aki meg ke resz tel te Sa rol -
tát, Szent Ist ván édes any ját. A ma gyar ke resz tény ség alap -
ja Hierotheosz Bi zánc ból in dult mis  szi ó ja, amely nek foly -
ta tá sa és be te tõ zé se a nyu ga ti mis  szi ók Szent Ist ván ne vé -
hez kap cso ló dó te vé keny sé ge. A két ma gyar or szá gi ke -
resz tény ha gyo mány, a bi zán ci és a ró mai év szá zad okon
ke resz tül har mo ni ku san élt együtt, s az or szág gö rög
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mû velt sé gû mo nos to rai foly tat ták spi ri tu á lis és kul tu rá lis
kül de té sük tel je sí té sét a túl nyo mó részt már la tin kör nye -
zet ben is.

– Kü lö nö sen szép gesz tu sa a Kons tan ti ná po lyi Egye te mes
Pat ri ar chá tus nak, hogy mind két szent ün ne pét – fi gye lem -
be vé ve a ma gyar ka to li kus ha gyo mányt – au gusz tus 20-
ára tet te. Ön is foly ta tott en nek ér de ké ben tár gya lá so kat?

– Ke resz tény sé günk bot rá nya, hogy „el sza kí tot tuk
Krisz tus var rat lan kön tö sét”. Há lát adok Is ten nek, hogy
össze var rá sá ért ma gam is te het tem egy öl tést. Azt gon do -
lom, hogy mind ez – ami a vi lág fi gyel mét is ha zánk ra irá -
nyít ja ezek ben a na pok ban – nem ki zá ró lag a ma gyar ka -
to li ku sok nak és or to do xok nak, ha nem min den ke resz -
tény nek fon tos. 

(Új Em ber, 2000. augusztus 20.;

Az interjút készítette: Csallóközi Zoltán)
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ELÕ SZÓ
Tempfli Jó zsef nagy vá ra di me gyés  püs pök

köny vé hez

Éle té ben le gen dá vá vált. Alig ha van olyan Egy ház zal s Nem  -
zet tel sors kö zös sé get vál la ló és meg élõ em ber ide át és kü -
lö nö sen oda át, aki nek Tempfli püs pök ne vé nek em lí té sé -
re ne jut na eszé be szá mos – az évek so rán száj ha gyo mány
ál tal szin te iro dal mi for má ra csi szo ló dott – tör té net: egy
ab szurd kor ab szurd hely ze te i ben vég te le nül sze líd, de a
vég sõ kig kö vet ke ze tes és ko nok küz del me a szekuritátés
go nosz ság gal és a bü rok ra ta pac ká zás sal; vagy egy-egy
sze mé lyes em lék, ahogy a püs pö ki hi va tal nak hasz nált ré -
gi ka no nok ház ban – a ro mán ál lam ál tal bi to rolt püs pö ki
pa lo ta ár nyé ká ban – za var ba ej tõ ter mé sze tes ség gel sa ját
ke zû leg szol gált fel a hoz zá be ko pog ta tók nak.

Mi ben áll Tempfli püs pök tempflipüspöksége? Mi a sa -
já tos lé nye ge sze mé lyi sé gé nek sub specie aeternitatis? Az,
hogy az õ váradi püs pök sé ge nem csak ab ban áll, hogy
egy sze mély hi va tás ként hor doz egy ke gyel mi és tör té nel -
mi tényt, ha nem hogy ez a sze mély, Tempfli Jó zsef
habituálisan azo no sult, mint egy eg  gyé vált a nagy vá ra di
püs pök ség ke gyel mi és tör té ne ti té nyé vel, an nak min den
ki hí vá sá val és ka riz má já val. És eb ben áll a ti tok, amit so ha
nem ért het meg a szekuritátés go nosz ság és a bü rok ra ta
pac ká zás evi lá gi/al vi lá gi lo gi ká ja: ezen a ki csi, tö ré keny
em be ren ho gyan tör he tett meg a ma gát min den ha tó nak
kép ze lõ és hir de tõ ügynök–propaganda–erõszak gé pe zet?
Úgy, hogy Ceausescu ret te gett ter ror gé pe ze té vel szem ben
Tempfli Jó zsef va ló ban szin te sem mi. De Tempfli Jó zsef és
az Is ten min den, ami vel szem ben Ceausescu és rend sze re
sem mi.

Jé zus a Jó Pász tor, aki nek meg hal lott hí vó sza vá ra és el -
fo ga dott aján dé ka ként Tempfli Jó zsef Nagy vá rad me gyés
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püs pö ke – egész sze mé lyi sé gé nek ka rak te rét meg adó mó -
don – jó pász to ra Is ten váradi nyá já nak. Mi ben áll Tempfli
püs pök jópásztorságának lé nye ge? A jó pász tor ne vén szó -
lít va sze lí dí ti a ju ho kat, ko so kat és bá rá nyo kat, tisz ta for -
rás ból itat ja és zöld le ge lõk re ve zet ve dús fû vel ete ti, és
éle te árán is vé di rab ló tól, far kas tól. Pon to san ezt te szi
Tempfli püs pök. A ne vén szó lí tás és sze lí dí tés lel ki, pa pi
szol gá la tá nak akár csak jel zés sze rû fel vá zo lá sa is szét fe szí -
te né egy elõ szó ter je del mi korlátait; ha son ló kép pen az a
re á lis le he tõ sé ge ket mes  sze meg ha la dó nap ról nap ra va ló
„ke nyér sza po rí tá sos” cso da, ahogy a ma ga szû kös sé gé bõl
gon dos ko dik ma gyar, ro mán, ci gány sze gé nyek rõl, ki szol -
gál ta tot tak ról, nyo mor gók ról. Ezért csak a har ma dik as -
pek tus ról, nyá ját a rab lók tól és far ka sok tól vé del me zõ
pász tor ról szól nék né hány szót.

A rab ló nem bo csát ja meg a meg rab lott nak, hogy zsák -
má nya új ra és új ra em lé kez te ti: rab lott hol mi, õ ma ga pe -
dig rab ló. Ezért akar ja ja va i nak el rab lá sa után el ra bol ni a
meg rab lott em lé ke ze tét is, ezért akar ja ön tu da tá ból, lel ké -
bõl is ki for gat ni. Ezért az el sza kí tott és ki fosz tott ma gyar
nem zet rész irán ti patologikus gyû lö let, ezért a kö zel év szá -
za dos lé lek rab lás. Van nak en nek a lé lek rab lás nak – ko ron -
ként vál to zó nak tû nõ – pri mi tív és ki fi no mult mód sze rei.
Pri mi tív a lep le zet len so vi niz mus, ami egy nem zet – vélt ér -
de ké ben – meg ta gad ja egy má sik nem zet vagy nem ze ti ség
lé te zé si jo gát. És van nak ki fi no mul tabb mód sze rek: a – kü -
lön ben egy tõ rõl fa ka dó – in ter na ci o na liz mus és koz mo po -
li tiz mus, ami ir ra ci o ná lis nak, tör té nel mi sa lak nak, il let ve le -
saj ná lan dó pro vin ci á lis mu csa i ság nak suly kol ja a nem ze ti,
nem zet ré szi lé tet és kul tú rát. Kell-e mon da ni, hogy ezen iz -
mu sok frá zi sai mö gül új ra meg új ra ki lóg a pri mi tív so vi niz -
mus ló lá ba? Mind ezek nek el len té te a ke resz tény ség egye te -
mes sé ge, amely nem meg foj tot ta, ha nem meg ne me sí té sük -
kel ép pen le he tõ vé tet te a nem ze tek, kul tú rák szü le té sét és
ki fej lõ dé sét a ma guk sok szí nû gaz dag sá gá ban. Elég csak
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ar ra a tény re gon dol ni, hogy min den mai eu ró pai nép nem -
ze ti lé té ben fi a ta labb, mint az Egy ház. Min den nem zet egy -
sze ri és meg is mé tel he tet len ér ték, egy-egy sa já tos arc, egy-
egy sa já tos dal lam, Is ten egy-egy gon do la ta. Sen ki sem ad -
hat ja az egye te mes em be ri ség nek azt a gaz dag sá got, ami a
ma gyar ság, csak a ma gyar ság, ami a ro mán ság csak a ro -
mán ság, ami a né met ség, csak a né met ség. Ép pen ezért
min den nem zet leg alap ve tõbb kül de té se – ép pen az egye -
te mes em be ri ség fe lé – hogy sa ját ma gát, sa já tos kul tú rá ját
meg õriz ze, ki mun kál ja és fel mu tas sa. Mert ez az az aján -
dék, amit õ, és csak is õ ad hat az egye te mes em be ri ség nek.
Is ten az égi ha za mel lett föl di ha zát is adott ne künk. És va -
la mi kép pen az égi ha zá hoz is hût len az, aki föl di ha zá já tól
de zer tál. Ez az a ke resz tény fun da men tum, ami meg ad ja a
szel le mi alap ját Tempfli püs pök he ro i kus élet har cá nak a
váradi és egye te mes ma gyar ság meg ma ra dá sá ért. Mert nem
jó pász tor az, aki ke gyes val lás gya kor lat ok ra kor lá toz za fel -
ada tát, ami kor a rá bí zot tak tól nem ze ti lé tü ket, kul tú rá ju kat,
múlt ju kat és ez zel jö võ jü ket akar ják el ra bol ni. A lé lek rab ló
ha ta lom bár mely nem ze tet sújt ja is, em ber te len és is ten te -
len – mert em ber te len, ezért is ten te len, és mert is ten te len,
ezért em ber te len – amely nek el le ne kell mon da ni.

Per sze ilyen kor fel üvölt a raj ta ka pot tak farkaskórusa:
„Ez po li ti ka! A püs pök po li ti zál! Az Egy ház ne me ré szel jen
po li ti zál ni!” Elõ ször is: ez te o ló gia, mert az Egy ház tár sa -
dal mi ta ní tá sá nak hang sú lyos ré sze a nem ze tek és nem ze -
ti sé gek jo gai, s ez ré sze a te o ló gi á nak. Má sod szor, ha em -
be ri jo go kat sér te nek, ak kor az en nek va ló ellenemondás
nem csak le he tõ ség, de kö te les ség! A XX. szá zad tör té nel -
mé ben is hány szor volt ez a vér ta nú sá gig me nõ sú lyos kö -
te les ség! 

Tempfli Jó zsef al ka tát te kint ve a leg bé kes sé ge sebb,
leg sze lí debb em be rek egyi ke, s még is – mint egy kor Je -
re mi ás pró fé tát – a ke gyet len tör té nel mi szi tu á ci ó ban rá bí -
zott kül de tés az el lent mon dás em be ré vé tet te. Õ vál lal ta a
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kül de tést, s mi köz ben em be ri leg szin te fel õr lõ dött ben ne,
Is ten fel ra gyog tat ta az em be ri gyön ge ség ben a karizma
ere jét, s õ eg  gyé vált a kül de tés sel. S mint ahogy Je re mi -
ás nak az Is ten an nak ide jén ígér te és be tel je sí tet te, úgy
most Tempfli püs pök re le het al kal maz ni az Írás igé it: „Ne
félj tõ lük, mert ve led va gyok és meg ol tal maz lak (…) erõs
vá ros sá tesz lek, vas osz lop pá és érc fal lá az egész or szág
el le né ben. (…) Har col ni fog nak ugyan el le ned, de nem
gyõz nek le, mert ve led va gyok és meg sza ba dí ta lak.”

Tempfli püs pök nincs egye dül. Szer ve sen il lesz ke dik
azok so rá ba, aki ket Is ten er dé lyi, váradi, szat má ri, temesi
nép ének õr ál ló i vá ren delt. Már ton Áron, Scheffler Já nos,
Bogdánffy Szi lárd, Tõ kés Lász ló és Tempfli Jó zsef, is mert
és is me ret len, ka to li kus és protenstáns õr ál lók hos  szú-
hosszú so ra! Weöres Sán dor ír ja egy he lyen: ér de kes, hogy
bi ro dal mak, ami ket szin te kor lát lan fegy ver, pénz, pro pa -
gan da tá mo gat, alig él nek túl né hány em ber öl tõt, a szer ze -
tes ren dek pe dig örö kök, no ha csak egy-két imád ko zó kol -
dus ala pí tot ta õket. Mi lyen mély sé ge sen igaz ez a mi õr ál -
ló ink ra, mun ká juk ma ra dan dó sá gá ra is! Hol van ma
Ceausescu egy ház ül dö zõ, ma gyar- és em ber el le nes ter ror -
rend sze re? Ki szol gá ló i tól is vál lal ha tat lan ként le- és meg ta -
gad va a tör té ne lem sze mét domb ján! És hol van, akit ül dö -
zött? A pre-Ceausescu, Ceausescu és post-Ceausescu érák
szen ve dé se it túl éli ez a nép; Már ton Áront, Er dély püs pö -
két – re mény sé günk sze rint – rö vi de sen ol tá ra in kon tisz tel -
jük és tisz te li az egész Egy ház; s Tempfli Jó zsef váradi püs -
pök már éle té ben ott van – mint meg tar tó hit, mint élet pél -
da, mint azért is meg ma ra dás – a ma gyar nem zet le gen dá -
ri u má ban.

2003. au gusz tus 20-án, Szent Ist ván ki rá lyunk ün ne pén.

(Tempfli Jó zsef: Hor gony és vi tor la, 2004.)
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A KE RESZ TÉNY DE MOK RÁ CIA 
JÖ VÕ JE

Az új já szer ve zõ dõ KDNP-rõl 
és a hi te les po li ti zá lás ról 

Azért szer vez zük új já a KDNP-t, hogy le gyen mar káns kép vi -
se le te an nak az esz me rend szer nek, amit a ke resz tény de -
mok rá cia je lent. Ez az esz me rend szer épí tet te új já Ade -
nauerrel és Schumannal a há bo rú rom ja i ból Nyu gat-Eu ró -
pát, és meg ha tá ro zó erõ ma is. Hû sé ge sek va gyunk Var ga
Lász ló bá tyánk hoz, aki egy szer re volt a meg al ku vás nél kü li
ke resz tény de mok rá cia és a szö vet sé ge si hû ség szim bó lu ma.
Õ száz szor is el mond ta ne künk: aki a po li ti ká ban nem tud
komp ro mis  szu mot köt ni, az szak ma i lag al kal mat lan, aki pe -
dig el ve ket ad fel, az mo rá li san al kal mat lan a po li ti ká ra.

– Mek ko ra ter het je lent ön nek Var ga La ci bá tyánk örö ké be
lép ni? 

– In kább meg tisz tel te tés és rend kí vü li fe le lõs ség. 1997-
ben, ami kor Giczy Györg  gyel szem ben in dul tam az el nök -
sé gért, Var ga Lász ló írt ne kem egy le ve let, ami ben ki fe je -
zet ten kért, hogy vál lal jam el a je lö lést. Ak kor két al ter na -
tí va volt a KDNP elõtt: a pol gá ri szö vet ség hez va ló kö ze -
le dés, amit én kép vi sel tem, és egy tel je sen más irány zat,
ami nek Giczy György volt a szó szó ló ja. Né hány sza va zat -
tal ak kor õ gyõ zött, és ez után el in dult a KDNP tör té ne té -
ben egy olyan kor szak, amely ben a kö vet he tet len po li ti kai
cikk cak kok után el ju tot tak odá ig, hogy fel ajánl koz tak a
szo ci a lis ta párt nak, és a Cent rum ne vû tró jai fa ló ke re té -
ben be áll tak sta tisz tá nak az MSZP mö gé. Jó ma gam ugyan -
azt a gon do la tot kép vi se lem ma is, mint ak kor, és most
meg ada tik az, hogy vis  sza tér he tünk oda, ahol ’97-ben el -
ron tot tuk. Var ga Lász ló két szem pont ból is na gyon fon tos
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a párt meg úju lá sa te kin te té ben. Egy fe lõl õ volt az, aki min -
den nek da cá ra hitt ab ban, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság, ha
sok év múl va is, de vis  sza ál lít ja a párt tör vé nyes mû kö dé -
sét. És ami kor 2002. no vem ber 2-án ez vég re be kö vet ke -
zett, La ci bá tyánk lett az el nök. A KDNP az õ mo rá lis és
po li ti kai örök sé gét vi szi to vább.

– Az öt éves pe res ke dés sel, a Giczy–Bartók–Mizsei vo nal -
lal nem csak hi te lét vesz tet te a párt, de a par la ment bõl is ki -
bu kott. Van vis  sza út?

– Van. Nem szí ve sen bo nyo lód nék be le az elõz mé nyek
tag la lá sá ba, de a kö vet kez mé nye ket nem le het fi gyel men
kí vül hagy ni: a párt ki esett a par la ment bõl, ki zár ták a nem -
zet kö zi szer ve ze tek bõl, az egy há zak kal, il let ve a nyu gat-
eu ró pai test vér párt ok kal meg sza kad tak a kap cso la tok és
anya gi lag tel je sen ki rab lott ál la pot ba ke rült. A leg sú lyo -
sabb prob lé ma még is mo rá lis ter mé sze tû, mert ma gá nak a
ke resz tény szó nak ár tott az a bot rány so ro zat, ami a KDNP-
ben volt. Ezt egy szer s min den kor ra le kell zár ni! Meg kell
kö vet ni a ma gyar tár sa dal mat, és még egy szer bi zal mat
kér ni ar ra, hogy új ra fel épít hes sük ezt a pár tot. Mert a
Giczy–Bartók-féle kor szak ve re sé ge nem a ke resz tény de -
mok rá cia és nem a KDNP ve re sé ge.

– Mi a te en dõ? Pén zük nincs.
– Ez a párt már négy szer ké pes volt a sem mi bõl talp ra

áll ni: 1944-ben, a nyi las ter ror ide jén egyet len fil lér nél kül
ala kult meg Var ga Lász ló la ká sán, a há bo rú után, az egy -
re szo ron ga tóbb kom mu nis ta dik ta tú ra alatt Barankovics
Ist ván ve ze té sé vel ‘47-ben meg nyer ték a vá lasz tást, amit a
kom mu nis ták a hír hedt kék cé du lás csa lás sal tud tak csak
neg li gál ni. ’56-ban és ’89-ben úgy szin tén pénz nél kül
szer ve zõ dött új já és vált rend szer vál toz ta tó par la men ti
erõ vé. Rá adá sul ez a párt volt 1947 után, amely nek egyet -
len egy kép vi se lõ je sem volt haj lan dó a kom mu nis ta ko a -
lí ci ó ba be lép ni. In kább fel füg gesz tet te a párt a mû kö dé -
sét, tag jai vagy bör tön be men tek, vagy az emig rá ci ó ba.
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Ezt a mo rá lis és szel le mi gaz dag sá got nem hagy hat juk pár
év ámok fu tá sa mi att ki hull ni a tör té ne lem bõl! Vis  sza kell
ta lál nunk az au ten ti kus kereszténydemokrata-keresz tény -
szociális ha gyo má nyok hoz, és et tõl se jobb ra, se bal ra
nem sza bad el csúsz nunk.

– A választmányi ülé sen el hang zott prog ram al ko tó be -
szé dé ben ka rak te res keresztényszociális párt kialakítására
tett ígé re tet. Mit ért ez alatt?

– Hogy kö vet ke ze te sen, té te le sen vál lal juk a tör té nel mi
egy há zak tár sa dal mi ta ní tá sá nak a po li ti kai kép vi se le tét. Ez
alap ve tõ en két irá nyult sá got je lent: egy fe lõl a tra di ci o ná lis
ér té kek vé del mét, más fe lõl a szo ci á lis igaz sá gos ság kép vi -
se le tét. Az elõb bi ek hez tar to zik az egy há zak sza bad sá gá -
nak a biz to sí tá sa, a nem ze ti iden ti tás meg erõ sí té se, a csa -
lád tá mo ga tá sa, az em be ri jo gok tisz te le te. Mi ezt olyan kö -
vet ke ze te sen kép vi sel jük, pél dá ul az em be ri jo gok tisz te le -
tét, hogy eb be be le ért jük a mag za ti ko ru kat élõ hon fi tár sa -
ink éle té nek vé del mét is. 

– A szo ci á lis igaz sá gos ság ról vi szont fo lya ma to san és
hos  szú ide je a bal ol dal pa pol. E két szó las san el ve szí ti ere -
de ti tartalmát, hi te lét, s aki még is ki ej ti, az elõbb-utóbb szá -
mít hat ar ra, hogy rá le gyin te nek.

– Nem ar ról van szó, hogy mi most ki ta lá lunk egy ló -
zun got, és az zal meg pró bá lunk sza va zó kat fog ni, ha nem
ar ról, hogy van egy ta ní tás, a ke resz tény de mok ra ta ta ní tás,
ami nek na gyon sú lyos ele me a szo ci á lis igaz sá gos ság. En -
nek gyö ke re it XIII. Leó pá pa nagy szo ci á lis en cik li ká já ban,
a Rerum Novarumban ta lál juk meg, en nek lé nye ge, hogy
sem a tõ ke mun ka nél kül, sem a mun ka tõ ke nél kül fent
nem áll hat, de a mun ka el sõd le ges a tõ ké vel szem ben,
mert job ban hoz zá tar to zik az em ber sze mé lyi sé gé hez. Ez a
tár sa dal mi ta ní tás nem a mun ka és a tõ ke konf lik tu sá val
ope rál, ha nem a mun ka-tõ ke kon szen zu sá ra épít. A fel adat
a tõ ke hu ma ni zá lá sa. Csak zá ró jel ben jegy zem meg, hogy
ugyan azok a köz gaz dász ok, akik ti zen öt év vel ez elõtt –
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mint „jobb ol da li el haj lást” – azért tá mad ták az egy ház ta ní -
tá sát, mert jo gos nak mond ja a ma gán tu laj dont, most pon -
to san ugyan ezek a fi gu rák „bal ol da li el haj lás sal” vá dol ják
az egy há zat, ami ért azt ta nít ja, hogy a ma gán tu laj don nem
kor lát lan, mert a köz jó szem pont ja igen is kor lá toz hat ja,
nem va la mi fé le „szent ség”, és a mun ka el sõd le ges a tõ ké -
vel szem ben.

– Le for dí ta ná ezt a gya kor la ti élet re, pon to sab ban a mai
po li ti kai vi szo nyok ra néz ve?

– Nap mint nap az zal kell szem be sül nünk, hogy a ma -
gát szo ci a lis tá nak mon dó kor mány és párt nem kép vi se li a
szo ci á lis ér té ke ket. Az új bur zsoá kli en tú ra or szá gol. Õk
azok, akik a Ká dár-rend szer be li gyár igaz ga tói po zí ci ó i kat
„tõ ké sí tet ték”, és most gyár tu laj do nos ok let tek. Az MSZP
el len zék ben szo ci á lis de ma gó gi á ra – lásd a ránk özön lõ 23
mil lió ro mán mun ka vál la ló val va ló ras  szis ta ízû fé le lem kel -
tést –, kor má nyon pe dig csak a bru tá lis vad ka pi ta liz mus ra
ké pes. Lásd Bok ros-cso mag vagy most a kór ház-pri va ti zá -
ció, ami nek az a kö vet kez mé nye, hogy lesz nek el sõ ren dû
el lá tot tak és má sod ren dû el lá tot tak. Hogy van az, hogy a
ma gát szo ci a lis tá nak mon dó kor mány, mi köz ben ha lál ra
adóz tat ja a mun ka jö ve del me ket, ad dig adó men tes sé te szi
a tõ ke jö ve del me ket? Azt a me lóst, aki dol go zik egy gyár -
ban vagy azt a ta nárt, aki ta nít egy is ko lá ban, ke mé nyen
meg adóz tat ják. Aki vi szont vag dos sa a részvénycetlijeit,
meg ilyen-olyan pénz ügyi tranz ak ci ók kal sef tel, an nak a
jö ve del me adó men tes. A szem fény vesz tés re még egy pél -
da: reg gel tõl es tig szó no kol nak az esély egyen lõ ség rõl, PR-
fogásként mi nisz té ri u mot is csi nál tak hoz zá. Na gyon de rék
do log, hogy fog lal ko zunk a nõk, a ki sebb sé gek, a fo gya -
té ko sok esély egyen lõ sé gé vel. De hol van a ma gyar tár sa -
da lom 99 szá za lé ká nak egyen lõ esé lye az zal a Gyurcsány-
típusú szo ci a lis ta mil li ár dos sal szem ben, aki nem tu dom
hon nan gründolta ös  sze a va gyo nát? Er rõl is kel le ne be -
szél ni! Meg a multimilliárdos ban kár -kor mány fõ szo ci á lis
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ér zé keny sé gé rõl. Anél kül, hogy a sze mé lyét akar nám érin -
te ni, a je len ség szim bó lu má ra sze ret nék rá mu tat ni: az,
hogy egy szo ci a lis ta kor mány fe je egy multimilliárdos ban -
kár, pont olyan ab szurd, mint ha egy ke resz tény párt mi -
nisz ter el nök-je lölt je Ciccolina len ne.

–- Egy te le ví zi ós nyi lat ko za tá ban mond ta, hogy a je len -
le gi kor mány nak a tár sa da lom, mi pol gá rok csak biodísz -
let va gyunk gát lás ta lan vadkapitalizmusa foly ta tá sá hoz.
Mitõl ra gad tat ta ma gát ilyen éles kri ti ká ra?

– Mon dok egy konk rét pél dát: ön ma gá ban bi zarr az,
hogy egy bal ol da li kor mány kór há zat pri va ti zál. Ezt le het
csûr ni-csa var ni, de nyil ván va ló, hogy a tõ kés azért fek tet
be va la ho vá, hogy a pi a cot mo no po li zál ja és vég ered -
mény ben a pro fi tot ki vi gye. Ezt a pro fi tot va la ki nek ki kell
fi zet nie. Az ál lam nak nincs pén ze er re – hi szen a kor mány
azért akar ma gán tõ két be von ni, ez zel in do kol ja az egész
kórház-privatizációt –, és az ál lam pol gár ok je len tõs ré szé -
nek sincs. Eb bõl az kö vet ke zik, hogy az el lá tás mi nõ sé ge
a be te gek pénz tár cá já tól függ majd. A gaz dag nak mi nõ sé -
gi, a sze gény nek olyan-ami lyen, ami ma rad. Ez te le pü lés -
szer ke ze ti leg is így lesz, mert nyil ván a jó fõ vá ro si kór há -
za kat fog ják pri va ti zál ni, és nem a sze gé nyebb vi dé ki kór -
há za kat. El ha tá roz ták, ke resz tül vit ték és fü tyül tek az or vo -
si ka ma rá nak a szak mai til ta ko zá sá ra, de még a sa ját szak -
szer ve ze te ik vé le mé nyé re is. A köz tár sa sá gi el nök ész re vé -
te le it pe dig egy sze rû en le sö pör ték, a meg fon to lás ra vis  sza -
kül dött tör vény ja vas la tot meg fon to lás nél kül – egyéb ként
ház sza bály el le ne sen –, még az nap új ra meg sza vaz ták, és
an  nyi ra nem ad tak még a for má ra sem, hogy a köz tár sa sá -
gi el nö köt az ülés re meg sem hív ták. Ha ezt tet ték a leg -
fõbb köz jo gi mél tó ság gal, ak kor mit vár hat egy me zei ál -
lam pol gár? Még szo li dan is fo gal maz tam, ami kor azt
mond tam, hogy biodíszletnek te kin tik a tár sa dal mat.

– Még be szél jünk egy ki csit a mi ol da lunk ról is: át fe dé -
sek van nak a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség
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(MKDSZ) ve ze té se és tag sá ga, va la mint a KDNP kö zött.
Mikola Ist ván már áp ri lis ban le mon dott párt bé li el nök he -
lyet te si poszt já ról, Harrach Pé ter a kö vet ke zõ vá laszt má nyi
ülé sen szán dé ko zik ezt meg ten ni. Isépy Ta más kü lön frak -
ci ót sür get, a Fi desz nem an  nyi ra. A szö vet ség az MKDSZ-
szel dek la rál ta a vi szo nyát, a KDNP-vel nem.

– Ami kor a KDNP po li ti ká ja vál lal ha tat lan ná vált ’97-
ben, meg ala kí tot tuk a Barankovics-platformot, és eb bõl
nõtt ki az MKDSZ, mint egy szük ség meg ol dás ként. Vé gül is
az MKDSZ men tet te át a ke resz tény de mok rá cia po li ti kai
kép vi se le tét. Most, ami kor hely re állt a párt tör vé nyes mû -
kö dé se, egy fe lõl ter mé sze tes, hogy a két szer ve zõ dés a
leg  szo ro sabb egy ség ben van, más fe lõl nem le het egy toll -
vo nás sal egye sí te ni a ket tõt, hi szen az MKDSZ-nek szá mos
olyan tag ja lett idõ köz ben, aki so ha nem volt KDNP-s, és
nem is akar po li ti kai párt nak tag ja len ni. De in kább az a
jel lem zõ, hogy az MKDSZ-tagok és po li ti ku sok szin te ki vé -
tel nél kül vis  sza ál lí tot ták KDNP-s párt tag sá gu kat. Nem po -
li ti kai spe ku lá ci ó ról van szó, ha nem egy tör té nel mi kény -
szer szül te hely zet fel ol dá sá ról. A két szer ve zet kö ze lit
egy más hoz, ös  sze fog ér ni, vég ered mény ben egy sé ges ke -
resz tény de mok ra ta moz ga lom van, ami két szer ve zet ben
áll fönn, egy po li ti kai-tár sa dal mi szer ve zet ben: az MKDSZ-
ben és egy po li ti kai párt ban: a KDNP-ben. Az MKDSZ-nek
a Fi desz-frak ci ó ban be töl tött sze re pe és sú lya ar ra a fel -
adat ra je lö li ki a Ke resz tény de mok ra ta Szö vet sé get, hogy
híd le gyen a Fi desz és a KDNP kö zött. Nem vé let len, hogy
a Fidesz–MKDSZ szer zõ dés ben van egy mon dat, mi sze rint
a Fi desz nyi tott a KDNP fe lé is. Ne künk per sze még idõ
kell, hogy a ro mok ból új ra é pít sük a pár tot, de na gyon fon -
tos gesz tus nak tar tom a Fi desz ré szé rõl a nyi tott sá guk ban
meg nyil vá nu ló szim pá ti át irá nyunk ban. Mikola Ist ván ke -
resz tény de mok ra ta be ál lí tott sá gú volt és ma rad. Az, hogy
a párt po li ti zá lás he lyett a szak mai po li ti zá lást vá lasz tot ta,
ért he tõ és el fo gad ha tó, Harrach Pé ter, mint az MKDSZ el -
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nö ke nem akar ja a po zí ci ó kat hal moz ni. A leg szo ro sabb
együtt mû kö dés ben – igen ré gi és ki pró bált sze mé lyes ba -
rát ság ban – dol go zunk, és meg gyõ zõ dé sem, hogy hos  szú
tá von még in kább egy sé ges lesz a ke resz tény de mok rá cia
kép vi se le te.

– Meg tud an  nyi ra erõ söd ni a KDNP, hogy be jus son
önál ló an a par la ment be? 

– Nincs em ber, aki ma meg tud ná mon da ni, akár vá lasz -
tá si-ma te ma ti kai szem pont ból, akár po li ti kai as pek tus ból,
hogy mi az a konst ruk ció, ami vel leg in kább ma xi ma li zál ni
le het en nek az ol dal nak a sza va za ta it. Ne künk olyan bi zal -
mi, in téz mé nyes és ga ran ci á lis együtt mû kö dést kell ki ala -
kí ta ni, ami biz to sít ja azt, hogy az adott pil la nat ban, ami kor
fel is mer he tõ, hogy mi az op ti má lis konst ruk ció, ak kor ab -
ban a fel ál lás ban tud junk vi ták nél kül ne ki men ni a 2006-
os választásoknak. Ne künk két fel ada tunk van: egy fe lõl a
ke resz tény de mok ra ta ér ték rend del mi nél in kább át itat ni
en nek az ol dal nak és az egész ma gyar tár sa da lom nak a
fel fo gá sát, más fe lõl pe dig meg kell nyer ni a vá lasz tá so kat.
Mert az ér té ke in ket és ér de ke in ket iga zá ból kor mány ra ke -
rül ve tud juk meg va ló sí ta ni. Be ki a bál ni le het a pá lya szé lé -
rõl, de gólt rúg ni csak a pá lyán le het. A KDNP al kal mas le -
het ar ra, hogy sa ját ter mé sze tes tá bo rán kí vül is meg szó lít -
son sza va zó kat, és ne hagy ja el vesz ni azok nak a sza va za -
ta it sem, akik vélt vagy va lós sé rel mek mi att nem sza vaz -
tak 2002-ben. Kü lö nö sen fon tos ez a mos ta ni ki éle zett szi -
tu á ci ó ban, ami kor né hány ezer sza va za ton dõl el, hogy
mi   lyen kor má nya lesz az or szág nak. Saj nos volt és lesz
pél da ar ra, ami kor né hány po li ti kus ir re á lis am bí ci ó tól
hajt va ös  sze áll, és ke res nek mû kö dé sük höz va la mi ide o ló -
gi át. Én ép pen for dít va gon do lom. Mi azért szer vez zük új -
já a KDNP-t, hogy le gyen mar káns kép vi se le te an nak az
esz me rend szer nek, amit a ke resz tény de mok rá cia je lent. Ez
az esz me rend szer épí tet te új já Adenauerrel és Schumannal
a há bo rú rom ja i ból Nyu gat-Eu ró pát, és meg ha tá ro zó erõ
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ma is. Hû sé ge sek va gyunk Var ga Lász ló bá tyánk hoz, aki
egy szer re volt a meg al ku vás nél kü li ke resz tény de mok rá cia
és a szö vet sé ge si hû ség szim bó lu ma. Ö száz szor is el -
mond ta ne künk: aki a po li ti ká ban nem tud komp ro mis  szu -
mot köt ni, az szak ma i lag al kal mat lan, aki pe dig el ve ket ad
fel, az mo rá li san al kal mat lan a po li ti ká ra.

(De mok ra ta, 2003/28;

Az interjút készítette: Kántor Yvette)

Fotó: MTI
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MA GUN KAT BÜN TET NÉNK, HA…
Meg val lom, bot rány nak ér zem, ami kor ne künk, ma gya rok -
nak brüs  sze li bü rok ra ták tól és ho ni csi nov nyi kok tól azt
kell hall gat nunk, hogy mi „Eu ró pá hoz aka runk csat la koz -
ni”. Elõ ször is: mi az Eu ró pai Uni ó hoz csat la koz tunk, má -
sod szor pe dig: hol len nénk 1100 éve – vagy ki tud ja mi ó -
ta –, ha nem Eu ró pá ban? És meg for dít va: hol len ne ez az
Eu ró pa, ha mi nem len nénk ben ne Szent Ist ván óta min -
den szel le mi gyö ke rünk kel? Mert mi véd tük ezt az Eu ró pát
egy év ez re den ke resz tül a ta tár tól, tö rök tõl, és – hogy dip -
lo ma ti ku san fo gal maz zak – a ke le ti po gány ság más for má -
ci ó i tól. Ezért ne künk nem a cse léd lép csõn kell be kul log -
nunk eb be az Eu ró pai Uni ó ba, ha nem a tör té nel mi mun -
kánk jo gán min ket meg il le tõ he lyet mél tó ság gal kell el fog -
lal nunk. 

Fáj dal mas ta pasz ta lat volt a ke le ti bol se vik ke resz tény -
ül dö zés túl élé se után szem be sül ni az zal a nyu ga ti sza bad -
kõ mû ves be üté sû antikrisztianizmussal, az zal az „Eu ró pai
Al kot mány ter ve zet” cí met vi se lõ pro vo ká ci ó val, amely az
Eu ró pa i ság alap ér té kei te kin te té ben hi vat koz ni akart a gö -
rög-la tin ci vi li zá ci ó ra és a fel vi lá go so dás nak ne ve zett
irány zat ra, mi köz ben em lí tést sem volt haj lan dó ten ni a ke -
resz tény ség rõl. Ez nyil ván va ló tör té ne lem ha mi sí tás. Hi szen
a gyö ke rek te kin te té ben ott van a gö rög kul tú rán és a ró -
mai jo gon kí vül az ószö vet sé gi eti ka és a ger mán ál lam -
szer ve zés – gon dol junk csak Nagy Kár oly ra –, de ezek bõl
az épí tõ kö vek bõl, a ke resz tény ség emelt ka ted rá list: azt a
cso dát, me lyet eu ró pai ci vi li zá ci ó nak ne ve zünk. Ez az Eu -
ró pa, ha akar ja, ha nem: ke resz tény ci vi li zá ció, mert – pa -
ra dox mó don – még a ta ga dá sa is – Vol taire -tõl Mar xig –
csak a ke resz tény kul túr kör ben ér tel mez he tõ. A „fel vi lá go -
so dást” sem vé let le nül pró bál ták ki tün te tett mó don meg -
ne vez ni, no ha az pusz tán egy a szá mos eu ró pai esz mei
áram lat kö zül. Ne he zen tu dom el hes se get ni ma gam tól a
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gon do la tot, hogy az egy ház el le nes, ja ko bi nus ha gyo má -
nyok irán ti kö tõ dés a ma gya rá zat. Vi lá go san kell lát nunk
és lát tat nunk, hogy a ke resz tény ség re va ló hi vat ko zás kér -
dé se an nak a kér dé se, hogy az Eu ró pai Uni ó nak lesz-e lel -
ke. Szel le mi-kul tu rá lis kö zös ség lesz-e vagy pusz tán gaz -
da sá gi vál lal ko zás? Már pe dig – és er re a tör té ne lem a bi zo -
nyí ték – jö võ je csak ak kor lesz, ha van szel le mi tar tal ma.
A ke resz tény ség és Eu ró pa egy más tól el vá laszt ha tat lan.
Pon to sab ban fo gal maz va: a ke resz tény ség lé tez het ne Eu -
ró pa nél kül, de Eu ró pa nem lé tez het ne a ke resz tény ség
nél kül!

Az unió te kin te té ben is tör té nel mi tény, hogy az ala pí -
tó atyák: Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de
Gasperi mély sé ge sen el kö te le zett ka to li ku sok vol tak –
Schuman bol dog gá ava tá sa fo lya mat ban van –, akik ke -
resz tény Eu ró pá ban gon dol kod tak. Ez ak kor is így van, ha
a mos ta ni brüs  sze li bü rok rá cia olyan al ma, ame lyik mesz  -
sze el gu rult az ala pí tók almafájától…

Az eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok so rán két zsák ut cát
kell el ke rül ni. Az egyik: a je len le gi ha ta lom szer vi liz mu sa,
amely nem ze ti ér de ket ad fel. Tud ni és tu da to sí ta ni kell,
hogy a min den ko ri ma gyar kor mány, elõ ször, má sod szor
és har mad szor a ma gyar nem zet nek fe le lõs, nem pe dig
Brüs  szel nek, Wa shing ton nak, Moszk vá nak, a Vi lág bank -
nak vagy bár ki más nak. Az EU nem a ma gyar ság tör té nel -
mi cél ja, ha nem a ma gyar ság élet ér de ké nek egy le het sé ges
esz kö ze. Te hát az Eu ró pai Uni ó hoz is úgy kell vi szo nyul -
nunk, azt úgy kell ala kí ta nunk, hogy a ma gyar meg ma ra -
dás esz kö ze le gyen. A má sik zsák ut ca: az unió el le nes ség.
Tag sá gunk im már be fe je zett tény. Duz zo gó fél re hú zó dás -
sal még a le he tõ sé gét is el ve szí te nénk an nak, hogy olya -
nok kép vi sel je nek min ket Brüs  szel ben, akik ott nem ze ti
ér de ke in ket vé dik, Eu ró pa egé szét pe dig a ke resz tény ér -
té kek sze rint for mál ják. Ne künk ar ra a kér dés re kell vá la -
szol nunk, hogy mi mi lyen Eu ró pai Uni ót aka runk. Mi lyen
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le gyen a mi Eu ró pánk? A mi vá la szunk: hû ség az ala pí tók
örök sé gé hez: a ke resz tény ci vi li zá ci ó ra és az eu ró pai nem -
ze tek gaz dag sá gá ra épü lõ Eu ró pát aka runk!

Eu ró pá ban a ke resz tény ség nem csak tör té nel mi, ha nem
szo ci o ló gi ai re a li tás. Nem szub kul tú ra. Mi, ma gyar, né met,
olasz, spa nyol, ír, len gyel ke resz té nyek a sa ját Eu ró pánk -
ban nem egy va gyunk a szub kul tú rák kö zül! Amint mi ke -
resz tény ma gya rok Szent Ist ván or szá gá ban nem va gyunk
va la mi fé le „más ság”. És – ha az bi zo nyos ér dek cso por tok -
nak vagy akár az ál ta luk ma ni pu lált köz íz lés nek nem tet -
szik is – jo gunk és kül de té sünk ki áll ni ér té ke ink mel lett: az
em be ri élet szent sé gé tõl a há zas ság – te rem tés és ter mé -
szet rend je sze rin ti – vé del mé ig. Hi szen oda ju tot tunk,
hogy a normalitás utol só bás tyá ja ként az egy ház nak már
azt kell vé de ni, ami a po gány ró mai jog ban is evi den cia
volt, hogy a há zas ság egy fér fi és egy nõ kö zött lehet-
séges… Nem hall gat ha tunk, ha nem el le ne kell mon da -
nunk an nak, ami kor köz pén zek kel ki sta fí ro zott rá dió adó
tény le ges kö vet kez mé nyek nél kül ját sza doz hat el ki irt sunk
öt le té vel; ami kor egy mi nisz ter ka to li ku sok mil li ó it sér te -
get he ti Má ria Or szá gán él ce lõd ve; ami kor egy má sik odá -
ig jut, ami az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal nak a leg va dabb
ál ma i ban sem ju tott eszé be, hogy egy test vér egy ház ra
olyan fi gu rát erõl tes sen lel kész nek, aki hir de ti, hogy nem
vál lal ja egy há zá nak er kölcs te o ló gi ai ta ní tá sát; ami kor egy
uni ós kép vi se lõ je lölt a Va ti kánt Eu ró pa „le nyú lá sá val” vá -
dol hat ja, mi köz ben pár hu za mot von a ka to li kus ér té kek
vál la lá sa és az isz lám fun da men ta liz mus kö zött val lás há bo -
rú ré mé vel ri o gat va; vagy ami kor egy ház- és al kot mány el -
le nes tör vé nye ket erõl tet nek a par la ment re és az or szág ra,
meg kí sé rel ve az egy ház szo ci á lis szol gá la tá nak el le he tet le -
ní té sét. Sze ren csé re min den ki szá má ra van egy egy sze rû
mód ja el le ne mon da ni mind ezek nek az egy ház el le nes tá -
ma dá sok nak és pro vo ká ci ók nak: a jó zan ész és a fe le lõs
lel ki is me ret alap ján le adott sza va zat! 
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Most, a vá lasz tá sok elõtt kü lö nö sen szük sé ges meg szív -
lel ni Pla tón sza va it, aki azt mon dot ta: ha a bölcs, be csü le -
tes pol gá rok le mon da nak ar ról, hogy sa ját ma guk irá nyít -
sák a po lisz éle tét, ak kor az lesz a bün te té sük, hogy os to -
bák, és gaz em be rek fog nak ural kod ni raj tuk.

(Új Em ber, 2004. jú ni us 6.)
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VAL LÁS SZA BAD SÁG – 
KÉR DÕ JE LEK KEL

Ti zen öt éve fo gad ta el az 1990. évi IV., a lel ki is me re ti és
val lás sza bad ság ról, va la mint az egy há zak ról szó ló tör vényt
– még az utol só reformkommunista – or szág gyû lés. Ne -
künk min de nek elõtt azt kell tisz tán lát nunk, hogy az em -
be ri jo go kat, így a val lás sza bad sá got, nem az ál lam ad ja,
ha nem az ere den dõ en ad va van a te rem tés és a ter mé szet
rend je ál tal, amit a tör vény ho zó csak fel is mer és el is mer.
Min den ilyen év for du ló al ka lom ar ra, hogy bi zo nyos táv -
lat ból ítél hes sük meg, hogy mi bi zo nyult po zi tív nak, és mi
ne ga tív nak. A tör vény alap ve tõ en ki áll ta az idõ pró bá ját,
azon ban nyil ván va ló vá vál tak a gyen ge pon tok is.

Mi köz ben a preambulum re á li san szól az egy há zak tár -
sa dal mi sú lyá ról, mond ván, hogy az egy há zak „a tár sa da -
lom ki emel ke dõ fon tos sá gú, ér ték hor do zó és kö zös ség te -
rem tõ té nye zõi, a hit élet kö ré be tar to zó mun kál ko dá suk
mel lett kul tu rá lis, ne ve lé si-ok ta tá si, szo ci á lis-egész ség ügyi
te vé keny sé gük kel és a nem ze ti tu dat ápo lá sá val is je len tõs
sze re pet töl te nek be az or szág éle té ben”, ad dig a konk rét
egy ház ala pí tás nál a fen ti ek kel el len té te sen egy ház nak azt
te kin ti, amit száz sze mély ala pít. Te hát a val lás lé nye gé tõl,
az egy ház tör té nel mi mun ká já tól, tár sa dal mi tá mo ga tott sá -
gá tól füg get le nül, egy sza bad idõs egye sü let sza bá lyo zá sát
al kal maz za az egy ház ra, ami nek így akar va-aka rat la nul az
az üze ne te, hogy van, aki bé lye get gyûjt, van, aki hor gá -
szik, és van, aki ka to li kus. Nem vé let len, hogy a li be rá li -
sok ere de ti leg tíz fõ ben akar ták meg ha tá roz ni az egy ház -
ala pí tást, mert az egye sü let ala pí tá sá hoz is en  nyi en kel le -
nek. In nen ered nek a prob lé mák. Egy sze rû en nem nor má -
lis, hogy pél dá ul a Bo szor kány Egy ház azo nos jo gi stá tus -
ban van, mint a Ka to li kus vagy a Re for má tus Egy ház. A
több száz „egy ház” nem je len ték te len ré sze pusz ta adó csa -
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lás, szél há mos ság. De még en nél is ár tal ma sabb, hogy az
egy ház el le nes po li ti kai erõk eze ket az ál egy há za kat és
dest ruk tív szek tá kat po li ti kai cél ja ik ér de ké ben tá mo gat ják
– mit sem tö rõd ve az el lo pott adó fo rin tok kal és a szek ták
ál tal tönk re tett gye re kek kel, csa lá dok kal –, azért, mert ez -
zel vé lik relativizálhatónak a tör té nel mi egy há zak tár sa dal -
mi te kin té lyét. Év rõl év re meg pró bál tuk re á lis fel té te lek hez
köt ni az egy ház ala pí tást, amit a balliberális ol dal – két har -
ma dos lé vén a tör vény – más fél év ti ze de meg aka dá lyoz.

Po zi tív pont ja a tör vény nek, ami ben ki mond ja, hogy az
ál lam a köz fel ada tot át vál la ló egy há zi in téz mé nyek nek „a
ha son ló ál la mi in téz mé nyek kel azo nos mér té kû költ ség ve -
té si tá mo ga tást nyújt”. Hi szen ha nem így tör tén ne, ak kor
– mi u tán mi, val lá sos em be rek ugyan úgy fi zet jük az adó -
kat, mint a nem val lá so sak, ami bõl fenn tart ják a tel jes ál la -
mi és ön kor mány za ti in téz mény rend szert –, azért, hogy
em be ri jo gunk kal él ve egy há zi is ko lá ba já rat has suk a gyer -
me ke in ket plusz anya gi te her vál la lás ra, va gyis ket tõs adó -
fi ze tés re len nénk kény sze rít ve, ami azt je len te né, hogy
má sod ren dû ál lam pol gár ok nak te kin te nek min ket. Mind ez
kü lö nö sen ta nul sá gos az idei költ ség ve té si tör vény diszk -
ri mi na tív pas  szu sai tekintetében…

Fon tos azt is vi lá go san lát ni és lát tat ni, hogy mit je lent,
és mit nem je lent az, hogy „az egy ház az ál lam tól el vá laszt -
va mû kö dik”. Nyil ván va ló, hogy a vi lá gi, pro fán, im ma nens
ál lam nem il le té kes te o ló gi ai, szak rá lis, transz cen dens kér -
dé sek ben. Va gyis az ál lam nak tisz te let ben kell tar ta nia az
egy ház sza bad sá gát, au to nó mi á ját. De mi u tán az egy ház
tag jai ál lam pol gár ok is, ezért az ál lam kö te les ak cep tál ni
tár sa dal mi sú lyuk nak meg fe le lõ en azo kat az ér té ke ket,
ame lye ket kép vi sel nek. Te hát az egy ház és az ál lam el vá -
lasz tá sa nem je lent he ti az egy ház és a tár sa da lom el vá lasz -
tá sát! Az ál lam „vi lág né ze ti sem le ges sé ge” ki zá ró lag annyit
je lent het, hogy az ál lam nem azo nos va la mely le het sé ges
val lás sal vagy vi lág né zet tel, de sem mi kép pen sem le het ezt
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úgy ér tel mez ni, hogy az ál lam nak va la mi fé le „sem le ges vi -
lág né ze te” kel le ne, hogy le gyen, vagy plá ne, hogy ilyen fá -
ból vas ka ri kát pro pa gál hat na! 

Sem az al kot mány, sem a tör vény nem kor lá toz za, nem
kor lá toz hat ja azt, hogy az egy ház mi lyen kér dés ben szó lal -
hat meg. Hi szen az Evan gé li um kül de té se térben-idöben-
témában egye te mes. Az egy ház nak van üze ne te a mû vé -
szet hez, hi szen ma ga a kul tú ra is a kul tusz ból ered. Van
üze ne te a tu do mány hoz, hi szen at tól, hogy va la mi tech ni -
ka i lag meg te he tõ, ab ból nem kö vet kez het, hogy azt meg
is sza bad ten ni, mert ha füg get le ní ti ma gát a fi lo zó fi ai, er -
köl csi szem pont ok tól, ak kor a hor ror sci-fi ka te gó ri á já ba
zu han. És az egy ház nak van tár sa dal mi ta ní tá sa, amely ré -
sze a te o ló gi á nak, és ami nek a hir de té se kül de té sé hez tar -
to zik. En nek a sza bad ság nak a meg kér dõ je le zé se egyen lõ
a val lás sza bad ság meg sér té sé vel.

A tör vény ti zen öt éves tör té ne té nek ugyan az a ta nul sá -
ga, mint min den tör vény nek: an  nyit ér, amen  nyi meg va ló -
sul be lõ le, és an  nyi va ló sul meg be lõ le, amen  nyi nek ér -
vényt szer zünk.

(Új Em ber, 2005. ja nu ár 23.)
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KÜ LÖNB SÉG
„Sza vaz zon nyu god tan az SZDSZ-re, aki azt sze ret né, hogy
a ti zen éves fia el sõ sze xu á lis ta pasz ta la ta it egy sza kál las bá -
csi tól sze rez ze; azt akar ja, hogy gyer me ke szá já ba az is ko -
lá ban ma ri hu á nás ci ga ret tát nyom ja nak; azt sze ret né lát ni,
hogy gyer me ke ext rém szek ták sze án szán ve ri ma gát a
föld höz; aki az eu ta ná zia és az abor tusz ha lál kul tú rá ját
képviseli” – je len tet te ki a KDNP el nö ke. A balliberális kó -
rus azon nal azt kö ve tel te Semjén Zsolt tól, mond jon le a
par la ment em be ri jo gi, val lás ügyi és ki sebb sé gi bi zott sá gá -
nak al el nö ki poszt já ról. 

– Más fél év ti ze dig ked ves, kis sé unal mas, il lem tu dó ke resz -
tény de mok ra ta ké pét mu tat ta. Most Or bán Vik tor is ke -
mény nek és har cos nak mi nõ sí ti ki je len té sét. Mi tör tént?

– Nem én vál toz tam, ha nem a kö rül mé nyek. Szél sõ sé -
ges és az élet min den te rü le tét érin tõ front vo na la kat nyi -
tot tak az egy ház el len.

– So ro zat ban sér ti a kor mány ko a lí ció a ke resz té nye ket.
De hogy jön mind ez az ön meg jegy zé sé hez?

– Ha lán gol a ház, és ben ne van a gyer me kem, nem azt
fo gom mon da ni: szo mo rú an kell meg ál la pí ta nom, hogy
rö vi de sen oxi dá ci ós fo lya mat so rán por rá és ha mu vá vá lik,
ha nem se gít sé gért or dí tok, fel té pem az aj tót, és ki men tem
a gyer me ket.

– Ég ne a ház?
– Ég. Gyurcsány Fe renc elõ ször Má ria or szá gá val po -

énkodott, majd szi tok szó ként hasz nál ja a kle ri ká lis jel zõt,
ami re Rá ko si óta nem volt pél da. A pá pai au di en ci án két -
ség be von ta, hogy az egy ház tár sa dal mi kér dé sek ben is
meg nyil vá nul hat, majd a költ ség ve té si tör vény ben Ma gyar
Bá lint ok ta tá si mi nisz ter meg pró bál ta meg foj ta ni az egy há -
zi in téz mény rend szert. Gyer mek és gyer mek kö zött tesz
el fo gad ha tat lan kü lönb sé get. Pél dá ul az egy há zi is ko lá sok -
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nak – el len tét ben az ön kor mány za ti is ko lá ba já rók kal –
nem jár nap kö zi és be já rói tá mo ga tás.

– Még sem emi att emel te fel a sza vát.
– Emi att is, hi szen Al kot mány bí ró ság hoz for dul tam. Eköz  -

ben az SZDSZ meg szün tet né a hit ok ta tás ál la mi tá mo ga tá sát,
és a va ti ká ni szer zõ dés fel mon dá sát ja va sol ja.

– Megbánta, amit mon dott?
– Egyáltalán nem.
– És azt, ahogy mond ta?
– Azt sem. A kép sze rû meg fo gal ma zás mi att si ke rült el -

jut tat nom az üze ne te met olya nok hoz is, akik ed dig nem
hal lot ták meg. A ke resz tény de mok ra ták nak a leg fon to sabb
a csa lád, mert raj ta mú lik a nem zet jö võ je. Az SZDSZ 44
pont já val – amely bõl hét fog lal ko zik a ho mo sze xu á li sok -
kal – tel jes el len té tét fo gal maz ta meg an nak, amit mi ér ték -
nek tar tunk.

– Mi ért baj az? Az egyik li be rá lis, a má sik ke resz tény de -
mok ra ta ál lás pont. Az SZDSZ öt szá za lé kos párt, sú lyán kell
ke zel ni.

– Az SZDSZ kor mány párt, amely – mi köz ben ezer seb -
bõl vér zik az or szág – egyet len pon tot sem szán pél dá ul a
me zõ gaz da ság hely ze té re, ehe lyett meg tá mad ja a há zas ság
szent sé gét, amely ter mé szet sze rû leg egy fér fi és egy nõ
kö zött le het sé ges. Az egy ne mû ek há zas sá gá val és az zal,
hogy örök be fo gad hat ná nak gyer me ke ket, sza ba don vá -
laszt ha tó tár sa dal mi mo del lé ten nék a homoszexualitást.
En nek ve szé lye i re vi lá gí tot tam rá. 

– Az zal vá dol ják, hogy pedofíliával gya nú sí tot ta meg az
SZDSZ-t.

– Ez be le ma gya rá zás.
– Ne he zen vi se li a tá ma dá so kat?
– Per sze, hogy ke reszt út, de ez nem áll el len tét ben

az zal, hogy si ker ként élem meg. Mind ös  sze hat száz alá -
írást tud tak ös  sze ka par ni el le nem, mi köz ben a Ke resz -
tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek ha tez res tá bo ra állt ki
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mel let tem. Er rõl per sze a balliberális mé di á ban el fe lej -
tet tek hírt ad ni.

– Me leg hely zet be ke rült. Egy Terry Black ne vû transz -
vesz ti ta még az zal is meg zsa rol ta, hogy nyil vá nos ság ra
hoz za a ho mo sze xu á lis kép vi se lõk ne vét.

– En nél to vább ment, pedofileket is em lí tett. Szi li Ka ta -
lin ház el nök nek az or szág gyû lés tisz tes sé ge ér de ké ben
pert kel le ne in dí ta nia, mert Terry Black vagy ha zu dott,
vagy bûn pár to lást kö vet el.

– Csak nem a ma gyar Rocco Buttiglione akar len ni?
– Nagy tisz te lõ je va gyok a pro fes  szor nak, aki an nak kö -

szön he ti vég ze tét, hogy ki je len tet te: a ke resz tény lel ki is -
me ret alap ján lé te zik bûn. A li be rá lis dokt rí na pe dig apri -
o ri ta gad ja a bûn lé te zé sét.

– Ke reszt út ról, vég zet rõl, bûn rõl be szél. Nem tart at tól,
hogy tá mad ha tó vá vá lik, ha po li ti kus ként bib li ai nyel ve ze -
tet hasz nál?

– El len fe le im ki zá ró la gos sá te szik a fel fo gá su kat és
nyel ve ze tü ket, és ki re kesz tik a ke resz tény fel fo gást és
nyel ve ze tet. Tíz kö röm mel ra gasz ko dom ah hoz, hogy jo -
gom le gyen ke resz tény ál lás pon to mat el mon da ni.

– Gon dol ta vol na, hogy ek ko ra ha tá sa lesz a be szé dé nek?
– Ál mom ban sem. A sza bad de mok ra ták most úgy érez -

ték, fo gást ta lál tak raj tam. Az em be ri jo gi bi zott ság al el nö -
ke ként ed dig sok egy ház el le nes mes ter ke dé sük le pat tant
ró lam, a leg fon to sabb csa tá kat meg nyer tem a nyil vá nos ság
és az Al kot mány bí ró ság se gít sé gé vel. Már a csa lá do mat is
fe nye ge tik, de nem ha gyom ma gam meg fé lem lí te ni.

– Ön sze rint lé te zik ho mo sze xu á lis lob bi?
– Igen, s bár nem lel ke se dem a cél ja i kért, jo guk ban áll,

hogy a cél ki tû zé se i ket meg fo gal maz zák. De ne kem is jo -
gom van hoz zá, hogy azt mond jam, nem diszk ri mi nál ni
vagy bün te tõ jo gi lag sze ret ném el ma rasz tal ni õket, de a
homoszexualitást bûn nek tar tom. Egyéb ként nem a ho mo -
sze xu á li sok szer ve ze te i vel van a baj, ha nem az SZDSZ-szel,
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mert ne héz élet hely zet ben lé võ tár sa dal mi cso por to kat gát -
lás ta la nul esz köz ként hasz nál fel, hogy meg sze rez ze az öt
szá za lé kot. Emel lett álhumanista né ze te ket kép vi sel.

– Mi ért álhumanista a ho mo sze xu á li sok ügyé nek kép vi -
se le te?

– Mert az örök be fo ga dan dó gyer mek al kot má nyos jo -
ga it alá ren de lik a ho mo sze xu á lis pá rok gyer mek irán ti igé -
nyé nek.

– Mi ért ta gad ná meg tõ lük a gyer mek ne ve lés jo gát? 
– Nem én ta ga dom meg, ha nem a ter mé szet.

(He ti Vá lasz, 2005 már ci us 31.;

Az interjút készítette: Élõ Anita)
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EGY LÉ PÉST SEM HÁT RÁL NI
Az új já ala kult KDNP 

er köl csi mér cé  vé akar vál ni 

A nem ze ti gon do lat meg ha tá ro zó ele me min den ke resz -
tény párt nak. Is ten az égi ha za mel lett föl di ha zát is adott
ne künk, ezért aki a föl di ha za sors kér dé sei elõl de zer tál, az
hût len lesz az égi ha zá hoz is.

– Bot rá nyok so ro za ta, majd hos  szú csend után talp ra állt
a KDNP. Mi adott okot a párt új ra ala kí tá sá ra?

– A ma gyar tár sa da lom, a ma gyar ke resz tény-ke resz tyén
vá lasz tók igény lik egy olyan vi lág né ze ti párt lé tét, amely
mar kán san vé del me zi a ke resz tény ség hez kö tõ dõ tra di ci o -
ná lis ér té ke ket, és a po li ti ka szín pa dán kép vi se li a tör té nel -
mi egy há zak tár sa dal mi ta ní tá sát. Na gyon hi ány zott egy
ilyen párt ed dig is. Név leg lé te zett ugyan a KDNP, de a
Giczy–Bartók-féle ámok fu tás komp ro mit tál ta a pár tot, ami
így po li ti kai és mo rá lis ér te lem ben is meg sem mi sült. Ki zár -
ták a nem zet kö zi szer ve ze tek bõl, az egy há zak sem áll tak
szó ba ve le, ré gi 40 ez res tag sá gá ból egyet len em ber sem
fi ze tett tagdíjat… 2002. no vem ber 2-án Var ga Lász ló, a par -
la ment kor el nö ke, az 1947-es nem zet gyû lés Barankovics-
párti kép vi se lõ je a Leg fel sõbb Bí ró sá gon meg nyer te a pert,
meg szün tet tük a tör vény te len sé ge ket, s et tõl kezd ve jo gi
ér te lem ben új ra le gi tim mé vált a párt. Var ga Lász ló ha lá lát
kö ve tõ en – po li ti kai tes ta men tu má nak meg fe le lõ en – én
vet tem át a KDNP ve ze té sét, és új ra szer vez tük a pár tot. Ma
több, mint 10 ezer ta gunk és fél ezer szer ve ze tünk van. Fo -
lya mat ban van vis  sza vé te lünk a nem zet kö zi ke resz tény de -
mok ra ta szer ve ze tek be, s ren dez tük az egy há zak hoz fû zõ -
dõ vi szo nyun kat is.

– Ho gyan mu tat ko zik meg ez az új já é le dés a Par la -
ment ben, il let ve a po li ti ka nagy szín pa dán?
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– A KDNP-nek több mint 20 kép vi se lõ je ül az Or szág -
gyû lés so ra i ban, a Fi desz-frak ci ón be lül. De már el mond -
hat juk, hogy nem csak par la men ti kép vi se lõ ink van nak,
ha nem par la men ti párt is va gyunk, hi szen két kép vi se lõnk
Fidesz–KDNP-támogatással szer zett man dá tu mot az idõ kö -
zi vá lasz tá so kon. Nagy An dor Szécsényben, s Firtl Má tyás
Sop ron ban. Firtl Má tyás az el sõ kör ben Fi desz-je lölt ként
in dult. Gyõ zött, de ered mény te len volt a vá lasz tás az ala -
csony rész vé tel mi att. A má so dik kör ben azon ban már
Fidesz–KDNP-jelöltként in dult, s ek kor jó val több sop ro ni
já rult az ur nák hoz. Firtl Má tyás vé gül 72 szá za lé kos elsöp -
rõ gyõ zel met ara tott, s par la men ti kép vi se lõ lett.

– Azt akar ja mon da ni, hogy Firtl Má tyás gyõ zel mé ben
sze re pe volt a KDNP név nek?

– Igen, azt. Dön tõ fon tos sá gú volt, ami kor át fo gó meg -
ál la po dást kö töt tünk Or bán Vik tor ral, s lét re hoz tuk hi va ta -
lo san is a Fi desz és a KDNP szö vet sé gét. A né met CDU–
CSU-kapcsolat adott pél dát eh hez.

– Mi lesz eb ben a szer ke zet ben a KDNP sze re pe?
– A Fi desz szé les gyûj tõ párt, a KDNP pe dig vi lág né ze ti

párt. A KDNP a ra di ká lis ke resz tény gon do lat kép vi se lõ je -
ként, kon zer va tív irány ba szé le sí ti a Szö vet ség tá bo rát és
vé di a Fi desz há tát. Ez zel a kom mu ni ká ci ó ban is te her -
men te sí ti bi zo nyos ké nyes kér dé sek ben a Szö vet sé get, így
Or bán Viktoréknak na gyobb moz gás te rük nyí lik a bi zony -
ta lan sza va zók el éré sé re. 

– Ha a KDNP mar káns mó don vé del me zi majd a ha gyo -
má nyos ke resz tény ér té ke ket ak kor elõ for dul hat, hogy vi tá -
ba ke ve re dik a Fi desz egyes cso port ja i val. Nem bo rul majd
föl ettõl a kö zös csó nak?

– Mi vi lág né ze ti ala pon ál lunk, már csak ezért sem en -
ged he tünk a ke resz tény ta ní tás ból, s ha kell, azt pró fé tai jel
mód já ra ki sebb ség ben is kép vi sel jük. Pél dá ul az egy ne mû -
ek há zas sá ga, az abor tusz, vagy az eu ta ná zia kér dé sé ben.
Ha már ki sebb ség: a KDNP az egyet len párt ma Ma gyar or -
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szá gon, amely kö vet ke ze te sen ki áll a leg ki szol gál ta tot tabb
és jog fosz tot tabb ki sebb ség: a mag za ti ko ru kat élõ em ber-
és pol gár tár sa ink vé del mé ben. Ez nem tak ti kai kér dés szá -
munk ra, ha nem kül de tés. Ter mé sze te sen meg van a meg fe -
le lõ egyez te té si fó rum, a Szö vet sé ge sek Ta ná csa, amely a
kü lön bö zõ szem pon to kat és hang sú lyo kat meg hagy va a
szük sé ges po li ti kai egy sé get biz to sít ja, úgy hogy sem mi fé le
fel bo ru lás tól nem kell fél ni. Var ga Lász ló azt mond ta: aki a
po li ti ká ban nem tud komp ro mis  szu mot köt ni, az szak ma i -
lag al kal mat lan, aki pe dig el ve ket ad fel, az mo rá li san az.

– Mi a KDNP prog ram já nak lé nye ge?
– Ami kor a nem rég a Gyõr ben ren de zett Barankovics-

emlékünnepségen ki bon tot tuk a Fi desz és az új ra é pí tett
KDNP szö vet sé gé nek zász la ját, ak kor Or bán Vik tor ott azt
mond ta, hogy kell egy olyan párt, amely er köl csi mér cét
ad. Min den ki nek a lel ké ben ott szun  nyad nak az igaz ér té -
kek, csak eze ket na pon ta tu da to san relativizálják és rom -
bol ják. Heller Ág nes pél dá ul egy sze rû en ki je len tet te, hogy
én a par la ment ben nem hasz nál ha tok ke resz tény sza va kat,
kü lö nö sen azt nem, hogy bûn. Jel lem zõ az álliberális vol -
tuk ra, hogy mi köz ben én nem vo nom két ség be, hogy
olyan mar xis ta és libertiniánus fo gal ma kat hasz nál hat nak,
ami lyet akar nak, ad dig õk ide o ló gi ai ala pon ki re kesz te né -
nek ab ból a jo gom ból, hogy Szent Ist ván or szá gá ban ke -
resz tény fo gal ma kat hasz nál jak. Nem az a leg na gyobb
rossz, hogy bû nö ket kö vet nek el, ha nem az, hogy a de vi -
an ci ák párt fo go lá sá val a bûnt erény nek ál lít ják be, és ez -
zel tár sa dal mi nor má vá te szik. 

– Ez a mo rá lis és vi lág né ze ti harc az egyet len fõ prob lé -
ma, amely a KDNP-t fog lal koz tat ja?

– Nem. A szo ci á lis igaz sá gos ság ér tel mé ben a bal ol da li
em be rek szá má ra is prog ra mot kell ad nunk. Ez kö vet ke zik
az alap el ve ink bõl is, hi szen a ke resz tény szo ci á lis ta ní tás
vi lá go san ki mond ja, hogy sem a mun ka tõ ke nél kül, sem
a tõ ke mun ka nél kül fenn nem áll hat, de a mun ka el sõd -
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le ges a tõ ké vel szem ben, mert job ban hoz zá tar to zik az
em ber sze mé lyi sé gé hez. A keresztényszociális ta ní tás alap -
ján a fel ada tunk a mun ka jo gá nak a vé del me a tõ ke dik ta -
tú rá já tól. A mai po li ti kai élet ben a leg za va róbb prob lé ma
a jobb és bal fo gal má nak a tu da tos ma ni pu lá lá sa. Az MSZP
leg na gyobb blöff je az, hogy szo ci a lis tá nak mond ja ma gát.
Köz nyel vi ér te lem ben a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ter -
mé sze te sen jobb ol da li párt. A va ló ság azon ban az, hogy itt
nem egy po li ti kai ko or di ná ta-rend szer rõl – az az nem a
jobb- és bal ol dal le egy sze rû sí tett sé má já ról van szó –, ha -
nem ket tõ rõl. Az el sõ ko or di ná ta-rend szer ben a ha gyo má -
nyos ér té ke ket – a há zas sá got, a csa lá dot, az egy há za kat
és a nem ze ti ér té ke ket – ta lál juk a jobb ol da lon, ve le szem -
ben pe dig ott van mind ezek anarcho-nihilista ta ga dá sa bal -
ol da lon. Eb ben a ko or di ná ta-rend szer ben a KDNP ha tá ro -
zot tan jobb ol da li, míg az SZDSZ szél sõ bal ol da li párt. De a
má so dik ko or di ná ta-rend szer ben vi szont a KDNP – mi vel
a mun kát tart ja el sõd le ges nek a tõ ké vel szem ben –, mér -
sé kelt bal ol da li párt ként, az SZDSZ vi szont szél sõ jobb ol da -
li ként mu tat ko zik, mert a mul ti na ci o ná lis, globalista tõ ke
ab szo lút pri o ri tá sa alap ján lé nye gé ben ta gad ja a mun ka jo -
gát, azt, hogy az ál lam nak fel ada ta a mun ka jo gá nak a biz -
to sí tá sa, ha szük sé ges, a tõ ke ér de ke i nek kor lá to zá sá val is.

– Ön hisz ab ban, hogy si ke rül majd sok tisz tes sé ges bal -
ol da li em bert ki ra gad ni az MSZP fog sá gá ból ez zel az
egyéb ként rend kí vül tisz ta és vi lá gos gondolattal?

– Igen. A szo ci a lis ta elit na pon ta lep le zi le ön ma gát, ezt
egy re több bal ol da li ér zel mû em ber lát ja, csak nem volt
ed dig olyan erõ, ami a keresztényszociális al ter na tí vát biz -
to sí tot ta vol na. A szo ci a lis ta párt an nak a kli en tú rá nak a
párt ja, amely a Ká dár-rend szer ben meg lé võ po li ti kai pri vi -
lé gi u ma it át vál tot ta gaz da sá gi tõ ké re, s a gyár igaz ga tó elv -
társ ból gyár tu laj do nos úr lett. Ta lán könny be lá bad a sze -
mük az In ter na ci o ná lé hang ja i ra, de va ló já ban a leg va dabb
ka pi ta liz mus ban ér de kel tek, hi szen õk az új bur zso á zia. Az
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is szim bo li kus je len tõ sé gû, hogy a szo ci a lis ta párt mi nisz -
ter el nö ke elõ ször egy multimilliárdos ban kár, majd egy
szin tén multimilliárdos sef te lõ. Ez kö rül be lül olyan, mint -
ha a KDNP mi nisz ter el nök-je lölt je Cicciolina len ne. Vagy
mon dok egy má sik pél dát: olyan ra sem volt pél da, mint
amit az MSZP de cem ber 5-én mû velt, ami kor egy kor mány
a sa ját nem ze te el len kampányolt, és ami kor egy ma gát
szo ci a lis tá nak ne ve zõ párt a nagy tõ ke stró man ja ként a
kór ház-pri va ti zá ció mel lett, ami nek a kö vet kez mé nye az,
hogy a mil li omo sok nak osz tá lyon fe lü li el lá tás jut, a nép -
nek meg ma rad, ami ma rad. Er re mond tam, hogy ezek
után a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt nak a ne vé bõl ki kel le ne
ven ni ük azt, hogy ma gyar, azt, hogy szo ci a lis ta, és ma rad -
jon az, ami volt: a Párt.

– A ra di ká lis ke resz tény prog ram eséllyel szó lít hat ja meg
a jobb ol dal ma el ve szett nek hitt ré szét, az FKGP, az MDF és
a MIÉP egy ko ri tá bo rát. De va jon mit kezd a párt a vi dék -
kel, amely erõ sebb po li ti kai kép vi se le tért ki ált?

– Turi-Ko vács Bé la ve zet te kis gaz dák kal a Szö vet sé gen
be lü li szö vet ség ben va gyunk, és kis gaz da ba rá ta ink kal
együtt jár juk az or szá got. Egy részt tör té ne ti leg a kis gaz dák
min dig kö zel áll tak a ke resz tény de mok ra ták hoz, más részt
a KDNP igen mar káns ag rár prog ra mot al ko tott. Ag rár prog -
ra munk lé nye ge a ma gyar ter mõ föld vé del me, ne hogy
gya pot sze dõ rab szol gák le gyünk sa ját or szá gunk ban. Fõ
tö rek vé sünk a ma gyar vi dék élet mi nõ sé gé nek vé del me,
ezért min den esz köz zel til ta ko zunk a fa lu si pos ták, a vo -
lán já ra tok, vo nat já ra tok meg szün te té se, a kis te le pü lé sek is -
ko lá i nak a be zá rá sa el len. A vi dé ki élet el le he tet le ní té sé -
vel, a gaz dák ki vé rez te té sé vel ugyan is így ké szí tik elõ a te -
re pet a nagy bir to kos ok nak, akik fil lé re kért fel vá sá rol ják a
tönk re tett ma gyar gaz dák föld jét. Sze ret nénk vég re lét re -
hoz ni ol csó hi te lek kel dol go zó ag rár ban kot, hogy a ma -
gyar gaz dák tõ ké hez jus sa nak. És sze ret nénk meg te rem te -
ni egy EU-pályázatok le hí vá sát se gí tõ rend szert, ami az
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egy sze rû gaz dák nak se gít, akik tõl alig ha vár ha tó el az ab -
szur di tá sig bo nyo lult pá lyá za tok el ké szí té se és fi nan szí ro -
zá sa. Az uni ó ban ag rár tá mo ga tá si ver seny van, s más or -
szá gok tíz kö röm mel vé dik a sa ját me zõ gaz da sá gu kat.

– Mi ként ápol ják majd a nem ze ti gon do la tot?
– A nem ze ti gon do lat meg ha tá ro zó ele me min den ke -

resz tény párt nak. Is ten az égi ha za mel lett föl di ha zát is
adott ne künk, ezért aki a föl di ha za sors kér dé sei elõl de -
zer tál, az hût len lesz az égi ha zá hoz is. Ér de mes meg fon -
tol ni, hogy a ka to li kus egy ház ré geb bi, mint bár me lyik eu -
ró pai or szág, a pro tes tan tiz mus egy há zai ré geb bi ek, mint
az eu ró pai or szá gok több sé ge. Te hát az egye te mes ke resz -
tény ség nem meg foj tot ta a nem ze ti lé tet, ha nem le he tõ vé
tet te a meg szü le té sét, ki bon ta ko zá sát. A ke resz tény ség tu -
da tá ban van an nak, hogy a nem ze ti lét az em be ri ség ter -
mé sze tes ter mõ for má ja, sok szí nû gaz dag sá ga, ezért nem -
ze ti ala pon áll, szem ben a szo ci a lis ták in ter na ci o na liz mu -
sá val, és a li be rá li sok koz mo po li tiz mu sá val.

– Nem ze ti gon do lat ról be szél tünk, de lesz-e nem zet, hi -
szen las san el fo gyunk.

– Nagy fáj dal munk nem ze tünk ka taszt ro fá lis de mog rá fi -
ai ál la po ta. Mi azt mond juk, hogy a je len le gi ki zá ró la gos
sze mé lyi jö ve de lem adó-rend szer igaz ság ta lan, mert csak
az egyes em bert né zi, el sza kít va a csa lád tól, ho lott a csa -
lád az em ber ter mé szet rend je sze rint va ló egy sé ge. Sze ret -
nénk el ér ni, hogy a ha zai adó zók sza ba don vá laszt has sa -
nak a sze mé lyi jö ve de lem adó zá si for ma és a csa lá di jö ve -
de lem adó zás kö zött. Fran cia or szág is be ve zet te csa lá di jö -
ve de lem adó zás le he tõ sé gét a sze mé lyi jö ve de lem adó val
szem ben, s ez zel si ke rült meg for dí ta nia a de mog rá fi ai fo -
gyást. A má sik pe dig egy sa já tos KDNP-s prog ram, amely -
nek az a lé nye ge, hogy az egyes em ber ál tal be fi ze tett jö -
ve de lem adó 10-10 szá za lé ka au to ma ti ku san ke rül jön visz  -
sza a fel ne ve lõ szü lõk höz. Nem kegy bõl, ha nem jog ból.
Ez ál tal fe jez het né ki az ál lam, hogy a gyer mek ne ve lés a
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leg ér té ke sebb mun ka, amit a tár sa da lom ban vé gez ni le het.
Jel lem zõ a mai gye rek el le nes ál la pot ra, hogy ha pél dá ul egy
kft. tu laj do no sa ként disz nó kat ne vel va la ki, ak kor nyug  díj -
jo go sult, ha gye re ke ket, ak kor nem.

– Sok mun ka vár a KDNP-re. Itt van pél dá ul egy ak tu á -
lis prob lé ma, a va ti ká ni szer zõ dés, ame lyet mó do sí ta ni
akar Göncz Kin ga mi nisz ter as  szony. És nem csak az egy -
há zi is ko lák tá mo ga tá sát akar ja meg von ni ez zel, de az
egy há zi szo ci á lis in téz mé nye két is.

– Eb bõl is lát ha tó, hogy ide o ló gi ai ala pon szisz te ma ti -
kus tá ma dás zaj lik az egy há zak el len. Az Or bán-kor mány
ide jén az egyen lõ fi nan szí ro zás el ve ér vé nye sült, a
Gyurcsány-kormány vi szont el akar ja ven ni az ön kor -
mány za ti át lag nak meg fe le lõ úgy ne ve zett ál la mi ki egé szí -
tést az egy há zi in téz mé nyek tõl. A Medgyessy–Gyurcsány-
kurzus már így is 100 ezer fo rin tot vett el min den egy há zi
is ko lá ba já ró gye rek tõl. Pél dá ul az a di ák, aki kis te le pü lés -
rõl jár be ön kor mány za ti is ko lá ba, az kap be já rói tá mo ga -
tást, ha egy há zi ba jár, ak kor nem. Ti zen há rom pont ban ad -
tam be be ad ványt az Al kot mány bí ró ság hoz, csak a 2005-
ös költ ség ve tés te kin te té ben, és az idei még tragikusabb…
Ha son ló a hely zet a szo ci á lis in téz mé nyek nél. Ezen a té -
ren az MSZP mes ter sé ge sen szem be for dí tot ta az ön kor -
mány za to kat a fel ada tot át vál la ló és tény le ge sen el lá tó
egy há zi in téz mé nyek kel. A vesz te sek a rá szo ru ló idõs em -
be rek let tek. Ko ráb ban eb ben a kér dés ben is az Al kot -
mány bí ró ság hoz for dul tam, a tes tü let meg sem mi sí tet te az
ide vo nat ko zó egy ház el le nes pas  szust. Göncz Kin ga most
új ra pró bál ko zik ve le.

– A va ti ká ni szer zõ dés fel bon tá sa el len Horn Gyu la is
til ta ko zik, hi szen még õ kö töt te a szer zõ dést, mi nisz ter el -
nök ként. Van-e még or szág, amely nek an  nyi ös  sze tû zé se
volt mos ta ná ban a Va ti kán nal, mint ne künk? Gyurcsány
Fe renc számonkérõ pa nasz ára da ta a po li ti zá ló ma gyar
püs pö kök rõl és pa pok ról igen csak le já rat ta az országot…
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– Kezd jük ott, hogy Rá ko si Má tyás óta nem volt pél da
ar ra, amit ma Gyurcsány Fe renc csi nál, aki a par la ment ben
is szi tok szó ként hasz nál ja azt, hogy „kle ri ká lis”. Gyurcsány
Fe renc egyéb ként hi á nyos te o ló gi ai fel ké szült sé gé vel va ló -
ság gal rá tá madt a pá pá ra, hogy sze rin te a ma gyar püs pö -
kök po li ti zál tak de cem ber 5-én. Nem ál lí tok di rekt ana ló -
gi át, de ta nul sá gos, hogy ilyen re XI. Pius pá pa ide jén volt
pre ce dens, ami kor Göring ki je len tet te, hogy Hit ler meg bí -
zá sá ból jött Ró má ba, hogy pa naszt te gyen a pá pá nál azért,
mert a né met püs pö kök a nem ze ti szo ci a lis ta párt tal szem -
ben politizálnak…

– Nem csak ön, de a De mok ra ta is ka pott egy sza kál las
bá csi-dí jat. Ben nün ket töb bek kö zött nõ gyû lö let tel és ho mo -
fóbiával vá dolt az ado má nyo zó SZDSZ.

– Elõ ször is kö szö net tel tar to zom az SZDSZ-nek, mert
egy or szág ban tu da to sí tot ta, hogy míg õk a de vi an ci ák
pro pagátorai, ad dig mi a normalitás vé del me zõi va gyunk.
Mi azt mond juk a homoszexualitásra, hogy min den ki azt
tesz a ma gán élet ében, amit akar, de azt ne hív ják há zas -
ság nak, és a ho mo sze xu á lis pá rok ne fo gad has sa nak örök -
be gye re ket. A há zas ság meg szen telt in téz mény, egy nõ és
egy fér fi kap cso la ta. Egyéb ként már ma ga a ró mai jog is
egy fér fi és egy nõ tör vé nyes kap cso la tát ne vez te há zas -
ság nak. A má sik pe dig, hogy a gye rek egész sé ges fej lõ dés -
hez va ló jo ga erõ sebb jog, mint a ho mo sze xu á li sok gye -
rek re va ló igé nye. Azt mond ta ne kem egy SZDSZ-es kép -
vi se lõ, hogy én meg fosz tom az egy ne mû pá ro kat a gye -
rek tõl. Mi re azt vá la szol tam, hogy na gyon té ved! Nem én
fosz tom meg õket, ha nem a ter mé szet rend je.

– Még ma is kü lö nös nek és ért he tet len nek tû nik, hogy
mi ért nem ke rült be le az EU al kot má nyá ba a „ke resz tény”
meg ha tá ro zás. Mi az oka en nek?

– Mi, ke resz tény de mok ra ták a par la ment ben ezért sza -
vaz tunk nem mel a do ku men tum ra. A ke resz tény szó ki ha -
gyá sa egy részt tör té ne lem ha mi sí tás, más részt pe dig, ha az
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uni ó nak nem lesz lel ke – és mi más le het ne Eu ró pa lel ke,
ha nem a ke resz tény ség –, és nem lesz egyéb az unió,
mint gaz da sá gi seft, ak kor a tör té ne lem el sõ zök ke nõ jén
szét fog es ni. Mi a nem sza va za tunk kal az ala pí tó atyák,
Schu mann, Adenauer, De Gasperi irán ti hû sé gün ket is ki
akar tuk fe jez ni. Õk a ke resz tény ci vi li zá ci ó ra és az eu ró pai
nem ze tek sok szí nû sé gé re épü lõ Eu ró pát ál mod tak meg.
Ha vi szont a mos ta ni brüs  sze li bü rok rá ci át né zem, ak kor
azt kell mon da nom, hogy ez egy olyan al ma, ami na gyon
mes  sze gu rult az ala pí tó atyák al ma fá já tól.

– Ha már sza va zás, ho gyan vok sol tak a ke resz tény de mok -
ra ták most, Ro má nia EU-csatlakozásával kap cso la to san?

– Je len vol tunk, de nem nyom tuk meg a gom bot. Ez fe -
jez te ki azt, hogy til ta ko zunk a kor mány nem ze ti ér de ke ket
fel adó po li ti ká ja el len, hi szen most lett vol na tör té nel mi al -
ka lom egy dip lo má ci ai of fen zí vá val ki kény sze rí te ni a Szé -
kely föld au to nó mi á ját. Az sem hagy ha tó szó nél kül, hogy
egy két har ma dos nak meg hir de tett sza va zás elõtt öt perc cel
köz li a le ve ze tõ el nök, hogy fe les a sza va zás, to váb bá sze -
rin tem kü lön kel lett vol na vok sol ni Ro má ni á ról és Bul gá ri -
á ról, mert a két or szág két kü lön ügy, kü lö nö sen ma gyar
szem pont ból. Ugyan ak kor az is meg ke rül he tet len szem -
pont, hogy nem bün tet het jük mind eze kért az er dé lyi ma -
gyar sá got az zal, hogy mi u tán nem kap tak ma gyar ál lam pol -
gár sá got, a ma gyar or szág gyû lés el ve szi tõ lük az uni ó sat is.
Mind a ha tá ron kí vü li, mind a ha tá ron be lü li ma gyar ság
élet ér de ke it csak egy nem ze ti ala pon ál ló kor mány tud ja
biz to sí ta ni. En nek a szol gá la tá ra épí tet tük új já a KDNP-t, és
kö töt tünk szö vet sé get a Fi desszel. Mert ahogy Var ga Lász ló
mond ta: a pá lya szé lé rõl le het be ki a bál ni, de gólt rúg ni
csak a pá lyán le het.

(De mok ra ta, 2005. ok tó ber 13.;

Az interjút készítette: Sinkovics Ferenc)
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SZEM BEN ÁLL NI 
A VAD KA PI TA LIZ MUS SAL

A hí võ em be rek nek jo guk van ah hoz, hogy a ka to li kus-pro -
tes táns tár sa dal mi ta ní tás meg je len jen a po li ti kai élet ben.
Semjén Zsolt ta pasz ta la ta sze rint egy re több nem ki fe je zet -
ten val lá sos, sõt ma gát bal ol da li ér zel mû nek val ló em ber is
szim pá ti á val for dul a KDNP fe lé. A párt 2005. de cem ber 10-
ei nagy gyû lé sén – ame lyen jó vá hagy ták a Fi des  szel kö tött
vá lasz tá si szer zõ dést – fel szó lalt Or bán Vik tor, a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség el nö ke is.

– A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt lét jo go sult sá ga ön ma gá -
ban ke re sen dõ vagy a Fi desz ben, vagy in kább a tör té nel mi
egy há zak ban?

– A ke resz tény ség ben. A KDNP esz köz, és nem ön ma -
gá ért va ló cél, a ke resz tény ér té kek po li ti kai ér vény re jut -
ta tá sá ért. A ma gyar ke resz tény de mok rá cia tör té ne té nek
hat van éve fel jo go sít és kö te lez min ket ar ra, hogy ma is
be tölt sük ezt a sze re pet. Egy részt vé del mez nünk kell a ha -
gyo má nyos ér té ke ket – e te kin tet ben a csa lád, a nem zet és
az egy ház a kulcs sza vak –, más részt a keresztényszociális
ta ní tás alap ján ki kell áll nunk a szo ci á lis igaz sá gos sá gért, a
mun ka jo gá ért a kor lát lan és gát lás ta lan tõ ke dik ta tú rá já val
szem ben. Ez kö vet ke zik ab ból, hogy vi lág né ze ti párt va -
gyunk, vál lal va a ke resz tény egy há zak tár sa dal mi ta ní tá sá -
nak po li ti kai kép vi se le tét. 

– Te het tek vol na más ként a párt hely re ál lí tá sa után pár
év vel, mint hogy vá lasz tá si szö vet sé get köt nek a fõ el len zé -
ki erõ vel?

– Az bi zo nyos, hogy sem most, sem más kor nem me -
gyünk be le olyan ka lan dor ság ba, ami az zal a ve szél  lyel fe -
nye get, hogy sza va za tok vesz nek el er rõl az ol dal ról. Sú -
lyos fe le lõs sé get vesz a tör té ne lem szí ne elõtt a nya ká ba,
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az aki ezt megkockáztatja… Ar ra, hogy van-e ér tel me a
KDNP talp ra ál lí tá sá nak, Var ga Lász ló bá tyánk kal azt a vá -
laszt ad tuk: igen, mert a ma gyar po li ti kai pa let ta cson ka
len ne, ha nem vol na egy vi lág né ze ti ér te lem ben vett ke -
resz tény párt. Igen, hogy so ha töb bé ne tör tén hes sen meg
az, amit a Cent rum ne vû tró jai fa ló mû velt, ami kor ke resz -
tény de mok ra ta szí ne zet tel is ka cér kod va meg té vesz tet te a
vá lasz tó pol gá ro kat, és sza va za to kat vitt el a pol gá ri ol dal -
ról. Vé gül: igen, mert ez zel nö vel ni tud juk a szö vet ség tá -
bo rát. A Fi desz nagy gyûj tõ párt, a KDNP vi lág né ze ti párt,
a ket tõ CDU–CSU tí pu sú szö vet sé ge a meg ol dás.

– Az MDF kü lön in du lá sa nem ve szé lyez te ti e cél tel je sü -
lé sét?

– Nem raj tunk, nem a szö vet sé gen mú lik az oly szük sé -
ges egy ség! A mi ke zünk ki volt és ki van nyújt va. De azt
is lát ni kell, hogy a Fi desz–KDNP lé nye gi leg más mi nõ ség,
mint a Fi desz–MDF volt. Még pe dig azért, mert a Fi desz si -
ke res, nagy gyûj tõ párt, ami hez har mo ni ku san il lesz ke dik a
tõ le ide o ló gi ai szem pont ból más hang sú lyo kat kép vi se lõ
KDNP. Az MDF ide o ló gi ai és szo ci o ló gi ai ér te lem ben
ugyan olyan gyûj tõ párt volt, mint a Fi desz, de má ra disz-
funkcionálissá vált, lé nye gé ben nem gyûjt szin te sen kit. A
mi szö vet sé günk nem va la mi fé le al ku, ha nem a jobb ol dal
vég le ges fel ál lá sa. A KDNP fel tá ma dá sa szé le sí ti a szö vet -
ség sza va zó bá zi sát, a Fi desz–KDNP konst ruk ció ké pes ma -
xi ma li zál ni azt.

– Kik kel?
– El sõ sor ban nyil ván azok kal, akik hit ben és ma gyar ság

te kin te té ben el kö te le zet tek lé vén jog gal el vár ják, hogy a
ke resz tény ség bõl és a nem ze ti ha gyo má nyunk ból kö vet -
ke zõ ér té ke ket konk ré tan vi szont lás sák a po li ti kai élet po -
rond ján. De azok kal is, akik nem ki fe je zet ten val lá so sak,
de fel is mer ték, hogy a tíz pa ran cso lat ra épü lõ er köl csi mér -
ce nél kül nem lé tez het nor má lis tár sa da lom. Nem az a leg -
na gyobb baj, hogy bû nök van nak, ha nem az, hogy a de -

96 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



vi an ci á kat pro pa gá ló ext rém li be rá li sok ma gát a bûnt ta -
gad ják, sok szor ki fe je zet ten jó ként ál lít va be a ros  szat. És
azok ra is szá mí tunk, akik ko mo lyan gon dol ják a szo ci á lis
igaz sá got. A bal ol da lon is van nak szép szám mal, akik emi -
att kap cso la tot ke res nek ve lünk. Ma a vi lá gon egyet len ko -
mo lyan ve he tõ, ko he rens tár sa dal mi ta ní tás áll szem ben a
vad ka pi ta liz mus sal és a tõke-globalizmussal, és ez a ke -
resz tény sé gé. II. Já nos Pál mond ta a „lé te zõ szo ci a liz mus”
ke let-eu ró pai ös  sze om lá sa után, hogy ez nem je lent he ti a
vad ka pi ta liz mus meg di csõ ü lé sét.

– A je len le gi kö zös frak ci ó ban nem mel sza vaz tak az
uni ós al kot mány ra – el len tét ben a fideszesek zö mé vel –, de
mit ér tek el ve le? Nem „sze lep sze rep” há rul önök re?

– Ha az uni ós al kot mány ban nincs em lí tés a ke resz tény -
ség rõl, ak kor az ré szint tör té ne lem ha mi sí tás, ré szint az ala -
pí tó atyák – Adenauer, Schuman – örök sé gé nek meg ta ga -
dá sa, hi szen õk a ke resz tény ci vi li zá ci ó ra épü lõ Eu ró pát ál -
mod tak meg, nem pe dig azt a bü rok rá ci át, ame lyik ma
Brüs  szel ben or szá gol. Eb ben a te kin tet ben in kább pró fé tai
jel nek ne vez ném a mi ki sebb sé gi meg nyil vá nu lá sun kat,
nem pe dig sze lep nek. Ugyan ez más ol dal ról néz ve ér tel -
mez he tõ a Fi desz bi zo nyos te her men te sí té sé nek is, amely
fon tos esz köz le het a vá lasz tá sok meg nye ré se szem pont já -
ból. A kö zös kor mány zás kor jön majd el az ide je az ál ta -
lunk val lott ér té kek fo ko za tos ér vény re jut ta tá sá nak.

– A csa lá di adó zás még sem va ló sult meg 1998 és 2002
kö zött.

– Az Or bán-kor mány csa lád po li ti ká ja azért el in dult eb -
be az irány ba. Ma gam a Horn-kor mány ide jén be nyúj tot -
tam a ja vas la tot, amit – mon da nom se kell – le sza vaz tak
ak kor. A ki zá ró la gos sze mé lyi jö ve de lem adó azért igaz ság -
ta lan, mert ugyan úgy adó zik, aki há rom–négy gye re kes
csa lád ról gon dos ko dik, mint aki „szing li ként” csak sa ját
ma gá ról. Mi azt mond juk, hogy le gyen meg a csa lá di jö ve -
de lem adó zás vá laszt ha tó sá gá nak a le he tõ sé ge, va gyis az,
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hogy a szü lõk jö ve del mét ad juk ös  sze, és ha mond juk há -
rom gyer me ket ne vel nek, ak kor azt os  szuk el öttel… Fran -
cia or szág ban ez zel meg for dí tot ták a de mog rá fi ai tren det! A
nem ze dé kek szo li da ri tá sá nak je gyé ben pe dig az a prog ra -
munk, hogy az egyes em ber ál tal az ál lam nak fi ze tett jö ve -
de lem adó né hány szá za lé kát au to ma ti ku san kap ják meg
az õt fel ne ve lõ szü lõk. Ez zel fe je zi ki a tár sa da lom, hogy a
gye rek ne ve lés a lé te zõ leg ér té ke sebb mun ka, és aki gye -
re ke ket vál lalt, és tisz tes ség gel dol go zó-adó zó em be re ket
ne velt be lõ lük, mél tó ar ra, hogy mun ká ja gyü möl cse i bõl
ilyen mó don is ré sze sed jen.

– Igaz, hogy mint egy húsz egyé ni és tíz nél több lis tás he -
lyet kap a KDNP?

– Ar ról szá mol ha tok be, hogy lé nye ge sen több man dá -
tu munk lesz, mint amen  nyi hez önál ló in du lás ese tén, az
öt szá za lé kos kü szö böt át lép ve jut hat nánk.

– Re bes ge tik, hogy mi u tán az egyik he ti lap egy né mi leg
Semjén-ellenesnek is fel fog ha tó Harrach Pé ter-in ter jút kö -
zölt, önök az esztergom-budapesti ér sek sé gen en gesz te lõd -
tek ki egy más sal … 

– Az új ság írók fan tá zi á ja ha tár ta lan. A va ló ság mag eny  -
nyi: egy KDNP–MKDSZ-vezetõségi kül dött ség tett tisz tel gõ
lá to ga tást Er dõ Pé ter bí bo ros ér sek nél. Ami az ál lí tó la gos
ki bé kü lést il le ti, ar ra nem volt szük ség. Ré szint, mert ré gi
ba rát ság és ki pró bált baj tár si as ság fûz ös  sze min ket
Harrach Pé ter rel, ré szint mert az em lí tett cikk ér te lem za va -
ró ki ha gyá sai mi att fél re ért he tõ vé tor zult a MKDSZ el nö ké -
nek üze ne te, amit az tán a balliberális mé dia ki pé cé zett,
meg kí sé rel ve szem be ál lí tá sun kat.

– Amíg ön a párt el nök, a volt szo ci á lis mi nisz ter pe dig
egy elõ re akár lég üres tér ben is érez het né ma gát. 

– Az MKDSZ tör té nel mi ér de me, hogy a Giczy–Bartók-
féle ámok fu tás ide jén át men tet te a ke resz tény de mok ra ta
ér té ke ket az Or bán-kor mány országépítõ mun ká já ba. Mi u -
tán si ke rült vis  sza sze rez nünk és új já é pí te nünk KDNP-t,
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nyil ván va ló, hogy a két ke resz tény de mok ra ta szer ve zet
po li ti kai egy sé ge után a szer ve ze ti egy sé get is hely re kell
ál lí ta nunk, még pe dig köz vet le nül a 2006-os vá lasz tá so kat
kö ve tõ en. Harrach Pé ter nek bi zo nyo san fon tos sze re pe
lesz a KDNP ve ze té sé ben. De a fon tos nem az, hogy ki nek
mi lyen tiszt sé ge lesz, ha nem az, hogy meg nyer jük a vá -
lasz tá so kat.

(Ma gyar Nem zet, 2005. de cem ber 10.;

Az interjút készítette: Joó István)
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„NEM ÉN LET TEM HAR CI A SABB,
HA NEM A PO LI TI KA BI ZAR RABB”

Az egy há zak sza bad sá gá ért po li ti zál a Ke resz tény de mok ra -
ta Nép párt. A párt irá nyult sá ga ide gen a „neopogány na ci -
o na liz mus tól”. Kor mány ra ke rül ve szo ci á lis ügyek kel, egy -
ház po li ti ká val és egész ség üg  gyel fog lal koz ná nak.

– Volt sze re pe Horn Gá bor SZDSZ-ügy vi võ ön nek írt le ve lé -
nek ab ban, hogy a XII. ke rü le ti KDNP hol nap még sem Bu -
da pest eles té rõl, ha nem a ke rü let má so dik vi lág há bo rús ál -
do za ta i ról em lé ke zik meg?

– A KDNP de mok ra ti kus párt: a he lyi ese mé nye ket a he -
lyi ek szer ve zik, így ezt sem egyez tet ték, és nem is kell hogy
egyez tes sék ve lem. Nem po li ti kai ren dez vény rõl, ha nem
öku me ni kus imád ság ról van szó, és nem hi szem, hogy
Horn Gá bor nak kel le ne meg mon da nia, hogy ki mi ért imád -
koz hat. Bi zo nyos meg fo gal ma zá so kat per sze ma gam sem
tar tot tam sze ren csés nek, de vis  sza uta sí tom, hogy a KDNP-t
szél sõ jobb ol da li gon do lat tal hoz zák ös  sze füg gés be.

– Még is úgy tû nik, hogy a KDNP el sõ sor ban a Fi desz tõl
jobb ra ál lók tól vár sza va za to kat.

– A KDNP nem szél sõ jobb ol da li, ha nem ke resz tény vi -
lág né ze ti párt: a ket tõ el len té te egy más nak. Ke resz tény
párt ként nem mond ha tunk mást, mint ami a ke resz tény ta -
ní tás ból kö vet ke zik. A ra di ká lis jel zõt an  nyi ból vál la lom,
hogy azok ban az ügyek ben is meg szó la lunk, ame lyek rõl a
több sé gi tár sa da lom hall gat. De a neopogány na ci o na liz -
mus ide gen a ke resz tény de mok rá ci á tól.

– Kö zel múlt be li meg szó la lá sa it vi szont a szo kott nál is
ra di ká li sabb hang nem jel le mez te. Ön vá lasz tot ta ezt a stí -
lust, vagy a Fi desz ben osz tot ták ön re ezt a sze re pet?

– Va ló ban töb ben mond ták, hogy jám bor mi nist ráns -
gye rek bõl har cos ke resz tes lo vag let tem tíz év alatt, de úgy
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ér zem, nem én let tem har ci a sabb, ha nem a po li ti ka en  nyi -
vel bi zar rabb. Ki nek ju tott vol na eszé be tíz év vel ez elõtt
olyan tör vényt hoz ni, hogy a ta nár nem szól hat a szü lõ -
nek, ha ész re ve szi, hogy egy gye rek nar kós. Ki nek ju tott
vol na eszé be kö ve tel ni az egy ne mû ek há zas sá gát, vagy
hogy meg pen ges se egy rá di ó ban a ke resz té nyek ki ir tá sát.
Kö vet ke ze te sen kép vi se lem a ke resz tény fel fo gást, és ne
cso dál koz za nak, ha az el ve ink kel szem be ni éles tá ma dá -
sok ra éle sek a re ak ci ók.

– Va gyis a jö võ ben is örök há bo rú ban áll az SZDSZ-szel.
– A ke resz tény eti ka alap sza bá lya sze rint – a bû nös em -

ber ben meg kell kü lön böz tet ni az em bert, akit sze re tek és
a bûnt, ame lyet el íté lek – én igyek szem sze ret ni pél dá ul
Horn Gá bort mint em bert, de ez nem je len ti azt, hogy ne
te gyem szó vá azt az ér ték rom bo lást, ame lyet mû vel.

– Tá mo ga tó ik kö ré ben nem kelt vis  sza tet szést, hogy
olyan párt tal vál lal nak ér ték kö zös sé get, amel  lyel mond juk
az abor tusz kér dé sé ben kü lön böz nek a né ze te ik?

– Párt ként komp ro mis  szu mo kat kell köt nünk, tu do má -
sul vé ve a po li ti kai re a li tá so kat. De ke resz tény ként alap ve -
tõ vi lág né ze ti kér dé sek ben nem ma sza tol ha tunk. Abor -
tusz ügy ben egy ér tel mû, hogy ki ál lunk a leg ki szol gál ta tot -
tabb ki sebb ség, a mag za ti ko ru kat élõ em ber tár sa ink jo gai
mel lett, de tu do má sul kell ven ni a Fi desz ál lás pont ját: a
tár sa dal mi szi tu á ció nem érett meg, hogy ezt jo gi lag is for -
má ba le hes sen ön te ni.

– Egy vá lasz tá si Fi desz-si ker ben ön sze rint mek ko ra sze -
re pe le het KDNP-nek?

– Nem aka rok ta lál gat ni. A Fi desz és a KDNP együt tes
tá mo ga tott sá ga na gyobb, mint ön ma gá ban a Fi de szé és a
KDNP-é. A sop ro ni idõ kö zi vá lasz tá son Firtl Má tyás el sõ
kör ben csak Fi desz-je lölt ként in dult, és az ér vény te len for -
du ló ban hat van-va la hány szá za lék nyi sza va za tot ka pott. A
má so dik kör ben, Fidesz–KDNP-jelöltként a sta bi lan ér vé -
nyes vá lasz tá son 72 szá za lék kal nyert.
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– A több le tet a KDNP-nek tud ja be vagy an nak, hogy
esély te len szo ci a lis ta je lölt in dult.

– Sok olyan vá lasz tó van, aki ilyen-olyan ok ból ön ma -
gá ban nem sza vaz na a Fi desz re. A KDNP so ha nem volt
olyan erõs, mint most: ti zen négy ezer tag ja, öt száz szer ve -
ze te van.

– So kan nyil ván a Fi desz-tag sá guk mel lett lép tek be a ke -
resz tény de mok ra ták hoz. Mit gon dol, le het egy szer annyi ra
erõs a párt ja, hogy önál ló an in dul jon a vá lasz tá son?

– A meg ol dást az adott hely zet dön ti el, min dig olyan
konst ruk ci ót fo gunk tá mo gat ni, amely a jobb kö zép ere jét
ma xi ma li zál ja. Ka lan dor ak ci ó ba nem me gyünk be le.

– Mi a je len tõ sé ge ak kor a ter ve zett önál ló frak ci ó nak?
– Mar kán sab ban fe jez het nénk ki a ke resz tény ál lás pon -

tot. De ez csak olyan for má ban mû köd het, hogy ne ve szé -
lyez tes se a kor mány zás hoz szük sé ges sza va za ti fe gyel met.

– Mi lyen tár cák ra tar ta nak igényt, ha a Fi desz gyõz?
– Van nak te rü le tek – a szo ci á lis ügyek, az egész ség ügy,

az egy ház po li ti ka –, ame lyek ha gyo má nyo san kö zel áll nak
hoz zánk, de most nem a tár ca osz to ga tás a fel adat, ha nem
a vá lasz tás meg nye ré se.

– Ki zá rá sok kal, fel füg gesz té sek kel vég zõ dött a hód me zõ -
vá sár he lyi el len je lölt ügye. A kam pány mi att van ilyen szi -
gor, vagy a szer ve ze tek re amúgy sem jel lem zõ a de mok rá cia?

– Szó sincs ilyen rõl. Mi ó ta 2002-ben Var ga Lász ló
KDNP-el nök lett, a párt ból nem zár tak ki sen kit. Hód me -
zõ vá sár he lyen a 137 ta gú KDNP-szer ve zet ben ti zen he ten
dön töt tek úgy, nem fo gad ják el a Fi desz ál tal is jó vá ha -
gyott je löl tün ket. Aki el len je löl tet ál lít, az a bal ol dal mal -
má ra hajt ja a vi zet. Nincs az a párt, ame lyik ezt kam pány -
idõ szak ban meg en ged het né.

– El dõlt már, hogy az or szá gos lis tán hány po zí ció jut a
KDNP-nek?

– Be szél ge té sek vol tak, de Or bán Vik tor nak iga za van:
nem kell hol nap lis tát hir det ni.
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– Nem ta pasz tal ja, hogy fél té ke nyek azok a fideszes kép -
vi se lõk, akik elõl el ve szik a he lyet?

– A je lölt- és lis ta ál lí tás min dig konf lik tu sok kal jár, de a
sér tõ döt tek nek meg kell ér te ni ük, az ös  sze fo gás az egyet -
len mód ja, hogy ma xi mál juk a jobb ol da li sza va za to kat. Ha
gyõ zünk, azok is kap hat nak le he tõ sé get, akik nem fér tek
fel a lis tá ra.

– Mi ként lát ja a szin tén Fi de szen be lü li, volt KDNP-sek
ál tal ala pí tott Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség hely -
ze tét? Harrach Pé ter az MKDSZ önál ló sá ga mel lett ér vel, ön
sze rint nincs szük ség pár hu za mos ság ra.

– Az MKDSZ ré sze a KDNP hat van éves tör té ne té nek, a
Giczy–Bartók-féle ámok fu tás ide jén az MKDSZ men tet te át
a ke resz tény de mok rá ci át. Ami kor Var ga Lász ló hely re ál lí -
tot ta a KDNP tör vé nyes sé gét, meg szûnt az ok, ami ért lét -
re hoz tuk az MKDSZ-t. Má jus kö rül, a po li ti kai egy ség után
hely re kell ál lí ta ni a szer ve ze ti egy sé get is. Ci vil szer ve zet -
ként lesz szük ség az MKDSZ-re, hogy azok is kap has sa nak
köz éle ti le he tõ sé get, akik – köz tiszt vi se lõ ként vagy lel -
kész ként – párt ban nem vál lal hat nak sze re pet.

– Mit gon dol ar ról, ha az egy há zi sze rep lõk pár tok –
több nyi re a Fi desz – tá mo ga tá sá ra buz dí ta nak?

– Tisz te let ben kell tar ta ni az egy há zak au to nó mi á ját, al -
kot má nyos jo guk olyan kér dés ben meg szó lal ni, ami lyen -
ben akar nak. Ha egy pap a po li ti ka vi ze i re té ved, az csak
a püs pö ké re tar to zik, nem az ál lam ra, a po li ti ká ra vagy
rám. A szo ci a lis ták azt mond ják, az egy ház tart son egyen -
lõ tá vol sá got a pár tok tól, pe dig a hely zet for dí tott: a pár -
tok mo zog hat nak sza ba don az egy há zak hoz ké pest. Az
MSZP-t sem aka dá lyoz zák, hogy ke resz tény ér té ke ket kép -
vi sel jen. Ha így ten ne, az egy há zak hoz zá ál lá sa is más len -
ne hoz zá.

– Gyõ ze lem ese tén meg elé ged ne ko ráb bi egy ház ügyi
ál lam tit ká ri tiszt sé gé vel, vagy más posz tot né zett ki ma -
gá nak?
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– Azért vág tam be le az egész po li ti ká ba, hogy az egy -
há zak sza bad sá gát szol gál jam – eh hez hû ma ra dok. De
párt el nök ként azon kell dol goz nom, hogy fel épít sem pár -
to mat, és hogy meg nyer jük a vá lasz tást.

(Ma gyar Hír lap, 2006. feb ru ár 11.;

Az interjú készítette: Joó Hajnalka)
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HA ÉG A HÁZ 
A liberalizmus álarca

„Az ame ri kai el nök év rõl év re meg hív ja a vi lág ke resz tény
po li ti ku sa it egy ima reg ge li re. Van azért en nek egy sa já tos
lel ki sé ge, és an  nyi gya kor la ti hasz na is, hogy a vi lág ban ül -
dö zött, be bör tön zött ke resz tény em be rek ki sza ba dí tá sa ér -
de ké ben Ame ri ka nyo mást tud gya ko rol ni, kü lö nö sen ak -
kor, ha az nem ke resz te zi gaz da sá gi ér de ke it. Én is hi va ta los
vol tam egy ima reg ge li re. Mi ta ga dás, meg vol tam elé ged ve
ma gam mal, hogy Semjén Zsol ti azért nem akár ki, hogy
Clin ton el nök lát ja ven dé gül a sze ná to ra i val. Az tán a bu dai
fe ren ce sek nél a reg ge li mi sén át járt a fel is me rés: per sze
mind ez fon tos, de ki az a Clin ton el nök, ah hoz ké pest, hogy
a te rem tõ Is ten min den nap meg hív az asz ta lá hoz, és nem
egy ócs ka lek vá ros szend vi cset ad, ha nem sa ját ma gát?”

– Ne héz le het po li ti kus ként a mé dia fi gyel mé nek fó ku szá -
ban len ni. Plá ne, ha az em ber vál lal ja, hogy ke resz tény po -
li ti kus, hi szen na gyon ha mar meg kap hat ja a „jó kis ke resz -
tény” pe jo ra tív jel zõt.

– Egy ke resz tény po li ti kus nak egy részt tisz tes sé ges nek,
más részt ha té kony nak kell len nie. Ha mo rá lis stik li jei van -
nak, az zal nem csak a párt já nak árt, ha nem az evangelizá-
ciónak is. Per sze ha va la kit tá mad nak, az nem fel tét le nül
azt je len ti, hogy az il le tõ nem fedd he tet len. Sok szor in -
kább azt, hogy olyan ha té ko nyan kép vi se li a ke resz tény
ér té ke ket, ami már ve szé lyes az egy ház el le nes ér dek cso -
por tok ra. Ha az em ber nem ha té kony, mert nem tud ja jól
a sa ját po li ti ku si mes ter sé gét, ak kor vég ered mény ben el -
fog lal ja a he lyet anél kül, hogy kép vi sel né a vá lasz tók ér té -
ke it és ér de ke it.

Saj nos, ke resz tény kö rök ben is el ter jedt az a fel fo gás,
hogy a po li ti ka egy za va ros, si kam lós va la mi, és tisz tes sé -
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ges ke resz tény em ber jobb, ha ki ma rad be lõ le. Ez té ve dés.
Ugyan úgy le het va la ki tisz tes sé ges po li ti kus, mint tisz tes sé -
ges ta nár vagy mér nök. Ha az el hi va tott ke resz tény em be -
rek emi att nem vesz nek részt a po li ti ká ban, át ad ják a he -
lyet a hi é nák nak. A Mi atyánk ban imád koz zuk: „Jöj jön el a
Te or szá god”. Ez a mon dat, azt is je len ti, nem él he tek úgy,
hogy ke resz tény va gyok va sár nap a temp lom ban, ott hon a
csa lá dom ban, azu tán fü tyü lök rá, mi tör té nik a vá ro som -
mal, az or szá gom mal, a vi lá gom mal. El kell moz dí ta nom a
vi lá got az Evan gé li um ér té ke i nek az irá nyá ba, azon a he -
lyen, aho vá a Gond vi se lés ál lí tott. Eb ben az ér te lem ben
min den em ber nek van bi zo nyos po li ti kai kül de té se.

– Mi szúr sze met a ke resz tény ség ben az el len fe le i nek?
– Ami kor az egy ne mû ek há zas sá gá ról, az eu ta ná zi á ról,

az abor tusz ról, a drog li be ra li zá ci ó ról volt szó, és én eze ket
a ke resz tény de mok ra ták ne vé ben el uta sí tot tam, és bûn nek
ne vez tem, Heller Ág nes meg tá ma dott a saj tó ban, mond -
ván, hogy ezt a szót, hogy „bûn”, a temp lom ban hasz nál -
ha tom, de a par la ment fa lai kö zött nem. Én nem vo nom
két ség be, hogy Heller Ág nes olyan mar xis ta vagy li be rá lis
ter mi no ló gi át hasz nál, ami lyet akar, de nem tû röm, hogy
Szent Ist ván or szá gá ban ne hasz nál has sak ke resz tény sza -
va kat!

Min den po li ti kai prog ram a mö göt te ál ló em ber kép
függ vé nye, ha ez torz és egy ol da lú, ak kor az er re épí tett
tár sa da lom is szük ség sze rû en torz és egy ol da lú lesz. Er re
a hu sza dik szá zad bõ ven szol gál ta tott pél dát, a vad ka pi ta -
liz mus sal, a ná ciz mus sal és a kom mu niz mus sal. Mi a te -
rem tés rend jé bõl kö vet ke zõ, a ter mé szet jo gon ala pu ló po -
li ti kát foly ta tunk, nem pe dig rág juk a toll vé gét, és ki ta lá -
lunk ide o ló gi á kat. Az abor tusz kér dés ben pél dá ul a ter mé -
szet jog ból kö vet ke zõ en nem mond ha tunk mást, mint hogy
a par la ment nem játsz hat Is tent, és csak olyan tör vé nye ket
hoz hat, ame lyek meg fe lel nek a ter mé szet rend jé nek. Ez zel
szem ben a jog po zi ti vis ta szem lé let azt mond ja, hogy va la -
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mi pusz tán at tól tör vé nyes, ha azt el já rás jo gi lag sza bá lyo -
san hoz ták. Mi ki ál lunk a leg ki szol gál ta tot tabb és jog fosz -
tot tabb ki sebb ség, a mag za ti ko ru kat élõ em ber tár sa ink
élet hez va ló jo ga mel lett. Mert ha pusz tán a ko ra alap ján a
mag za ti élet el pusz tít ha tó, ak kor ilyen lo gi kai ala pon ha -
lál ra ítél he tik az öre ge ket, a be te ge ket és a tár sa da lom bár -
mely más cso port ját.

– Az egy há zak el le ni tá ma dás az in téz mé nyek el len zaj -
lik, és kom mu ni ká ci ós han gu lat kel tés rõl van szó. Mi ért
hul lik ez olyan ter mé keny ta laj ra?

– Az egy ház el le ni tá ma dás sok kal ös  sze tet tebb, mint
aho gyan a saj tó ból ki de rül. Tu da to san és szisz te ma ti ku san
pró bál ják el le he tet le ní te ni az egy há zi is ko lá kat, a szo ci á lis
ott ho no kat, kór há za kat. Oda ju tot tunk, hogy ma Ma gyar -
or szá gon Göncz Kin ga le ír hat ja azt egy Gyurcsány Fe renc -
nek szó ló le vél ben, hogy nem kí vá na tos, hogy több egy -
há zi in téz mény le gyen. Te hát ide o ló gi ai ala pon ál lam ha tal -
mi esz kö zök kel, anya gi pres  szi ó val kor lá toz ni akar ja az ál -
lam pol gár ok sza bad in téz mény vá lasz tá sát. 

A mi nisz ter el nök meg tá mad ta II. Já nos Pál pá pát az zal:
mi cso da do log az, hogy a püs pö kök po li ti zál nak. Mel les -
leg ez a „po li ti zá lás” az volt, hogy de cem ber 5-én a szo li -
da ri tás te o ló gi ai el vé nek meg fe le lõ en azt mond ták: a nem -
ze ti szo li da ri tás alap ján a ha tá ron tú li ma gya rok kap ják
meg az ál lam pol gár sá got, és a tár sa dal mi szo li da ri tás alap -
ján ne pri va ti zál ják a kór há za kat, mert an nak az lesz a vé -
ge, hogy a gaz da gok nak lu xus el lá tás jut, a nép nek meg az,
ami ma rad. Ak kor egy éles par la men ti szó vál tás ban azt
mond tam, hogy ami re Gyurcsány Fe renc ve te me dett, ar ra
még nem volt pél da a tör té ne lem ben. De a va ti ká ni ba rá -
ta im ta lál tak pre ce denst a Va ti kán év köny ve i ben. Így szól
a be jegy zés XI. Piusz pá pa ide jé bõl: Göring ki je len tet te,
hogy Hit ler meg bí zá sá ból ér ke zett Ró má ba, azért, hogy
pa naszt te gyen a pá pá nál ami att, hogy a né met püs pö kök
a nem ze ti szo ci a lis ta párt tal szem ben po li ti zál nak.
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Az egy ház el le nes ség zász lós ha jó ja az SZDSZ, és ez ná -
luk nem csak va la mi fé le krisztofóbia, ha nem aktuálpolitikai
meg fon to lás is. Nyil ván va ló, hogy az a bi zo nyos öt szá za -
lék, akik re szá mít hat nak, több mint bi zony ta lan, mert a
neo li be rá lis Gyurcsány-vonal el szív ta õket. Ezért tu da to san
meg cé loz ták azo kat a sze rin tem de vi áns sza va zó kat, akik -
nek hí vó szó az egy ne mû ek há zas sá ga, a drog li be ra li zá ció,
az antikrisztianizmus. De azt a ke resz tény sé get, ame lyik
túl él te a tör té ne lem egy ház ül dö zé se it Né ró tól kezd ve a ja -
ko bi nu so kon át a bol se viz mu sig, az SZDSZ mes ter ke dé se
sem fog ja meg ren dí te ni. Vé gül is mi ez Diocletianushoz
ké pest?

– A ke resz tény ér té kek több párt prog ram já ban is sze re -
pel nek, de egyes po li ti ku sok nál, úgy tû nik, csak po li ti kai
aduként… 

– Ter mé sze te sen több párt is ke res he ti a meg ol dá so kat
a tár sa da lom prob lé má i ra a ke resz tény ta ní tás ih le tett sé ge
alap ján. De va ló já ban csak az a párt ke resz tény, ame lyik
olyan kér dé sek ben is vál lal ja a ke resz tény ál lás pont po li ti -
kai kép vi se le tét, ame lyek ben ki sebb ség ben va gyunk a tár -
sa da lom ban. 

– A bû nös em ber ben a bûnt utál ni kell, de az em bert
sze ret ni. Nem kön  nyû ez egy vá lasz tá si kam pány ide jén.
Le het in du la tok nél kül át él ni egy kam pány idõ sza kot? Akár
csak ma gán em ber ként is? 

– Azért egy vá lasz tás nem olyan, mint egy Fra di–Dó zsa
meccs. Itt a mi, a gye re ke ink, a nem ze tünk éle té rõl, jö võ -
jé rõl van szó. Er rõl kö te les sé günk el gon dol kod ni, és a fel -
is mert igaz sá got a ba rá ta ink nak, is me rõ se ink nek el mon da -
ni. Ha ez vi ták kal jár, hát vi ták kal jár. Ne kem éles pen ge -
vál tá sa im van nak pél dá ul SZDSZ-es kép vi se lõk kel, de nem
azért, mert én let tem har co sabb, ha nem azért, mert a szi -
tu á ció, ame lyet ránk kény sze rí te nek, vált tûr he tet len né, és
ez kény sze rít ki mar kán sabb re ak ci ó kat. Mert ar ról tu dunk
ér ze lem men tes, aka dé mi kus be szél ge tést foly tat ni, hogy az
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égés fo lya ma ta so rán ho gyan zaj lik le az oxi dá ció, és a
mo le ku lák ban mi lyen vál to zá sok jön nek lét re. De el me be -
teg len nék, ha mi köz ben ég a há zam, és bent van nak a
gyer me ke im, ki mért stí lus ban ki fej te ném, hogy meg ha tá ro -
zott idõn be lül gyer me ke im az oxi dá ci ó nak ne ve zett fo lya -
mat so rán olyan ké mi ai re ak ci ón men nek át, amely nek
vég ered mé nye oxi gén és szén ato mok ilyen és ilyen mo le -
ku lá ris vál to zá sa lesz. Ilyen kor az a nor má lis, ha fel si kol -
tok, se gít sé gért ki ál tok, fel té pem az aj tót, és ki men tem a
gye re ke i met. 

Én igyek szem imád koz ni Horn Gá bo rért vagy Gusztos
Pé te rért, de et tõl még, sõt ép pen ezért, ki kell mon da nom,
hogy ká ros nak tar tom a te vé keny sé gü ket a nem zet egé sze
szem pont já ból. És ter mé sze te sen min dent meg te szek, hogy
az ál ta luk el kö ve tett ér ték rom bo lást meg aka dá lyoz zam. 

– Ha tá ro zott, kér lel he tet len el vek és sze re tet. Ez a gyer -
mek ne ve lés két fon tos sza bá lya is. Ott hon kön  nyebb kö vet -
ni vagy a po li ti ká ban?

– Nagy bû nöm, hogy ke ve set va gyok a csa lá dom mal,
fe le sé gem jog gal po li ti kai öz vegy nek ne ve zi ma gát. Sok -
szor, ami kor el me gyek, a gye re kek még al sza nak, ami kor
ha za me gyek, már al sza nak. En nek meg van az a kö vet kez -
mé nye, hogy bi zony jó val töb bet meg en ge dek ne kik ott -
hon, mint kel le ne. Fe le sé gem sze rint a po li ti ká ban kon zer -
va tív va gyok, de a gyer mek ne ve lés ben liberális…

Múlt kor, ami kor Bo tond nál nem tud tam el ér ni, hogy
meg csi nál ja a lec ké jét, vé gül az zal pró bál tam fe nye get ni:
„meg mon da lak anyád nak!” Tu dom, hogy a ter mé szet rend -
je az vol na, hogy az apa le gyen szi go rú és az anya en ge -
dé ke nyebb, de va ló szí nû leg van ben nem egy kis bûn tu -
dat, ami ért ke ve set tu dok ve lük len ni. De az na gyon fon -
tos, hogy érez zék, min dig szá mít hat nak rám, és hogy az is -
ko lai szü net bõl mi nél töb bet együtt tölt sünk. Bo tond dal és
Ál mos sal so kat já runk fo ciz ni, bi cik liz ni. Cso dá lom a fe le -
sé gem – bár ezt ne he zen val lom be ne ki –, hogy ami kor
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meg szü le tett har ma dik gyer me künk, ak kor há rom ze ne -
aka dé mi ai dip lo má ja el le né re úgy dön tött, hogy a csa lád
az el sõ, ér tünk le mond a kar ri er rõl, és csak fél ál lás ban dol -
go zik. 

A gye re kem nek ak kor tu dok se gí te ni a prob lé mái meg -
ol dá sá ban, ha az õ szint jén el tu dom mon da ni ne ki az én
éle tem mo rá lis ha tár hely ze te it. Meg ta pasz tal tam, hogy a
rend sze res lel ki is me ret vizs gá lat az, ami meg tud tar ta ni, az
a tu dat, hogy vég ered mény ben az Úr is ten nek kell el szá -
mol nunk. 

Meg kell val la nom, hogy leg fõbb kri ti ku som a csa lá -
dom. Évek kel ez elõtt mond tam egy par la men ti be szé det.
Na gyon föl ké szül tem rá, és úgy érez tem, iga zán jól si ke -
rült. Püs pö kök és te o ló gi ai pro fes  szo ra im gra tu lál tak, mi
ta ga dás, büsz ke vol tam ma gam ra. Ha za fe lé az Or szág gyû -
lés bõl ta lál koz tam édes anyám mal, aki az zal fo ga dott: 

„Te, én azt hit tem, el sül  lye dek! Nem volt be gom bol va a
za kód. Mit mon da nak, mi lyen anyád van, hogy nem ta ní -
tott meg ar ra, be kell gom bol nod a za kód, ha a Par la ment -
ben be szélsz?” Ott hon a fe le sé gem ki lép a kony há ból: „Te,
néz te lek a té vé ben. Ki fe je zet ten bo ros tás vol tál! Mit mon -
da nak, mi lyen fe le sé ged van, hogy így en ge dett el?” Eme -
se lá nyom – aki ak kor öt éves le he tett – ki pör dült a szo bá -
ból csí põ re tett kéz zel: „Pa pa! Lát ta lak a té vé ben. Annyi
hü lye sé get be szél tél, de azt egy szó val sem mond tad, mi -
lyen tün dé ri kis lá nyod van.”

(Kép más, 2006. ja nu ár;

Az interjút készítette: Szám Katalin)
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Fotó: Képmás – Hortobágyi Lilla
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IN NOMINE SANCTI HU BER TI
– El nök úr ese té ben sze re pet ját szott-e a csa lá di kö tõ dés, a
sze mé lyes in dít ta tás a va dá szat ban? Ma gán em ber ként mit
je lent a po li ti kus szá má ra a ter mé szet, a va dá szat?

– Õszin tén szól va, én a va dá sza tot nem vá lasz tot tam –
a va dá szat vá lasz tott en gem. Édes apám, nagy apám, déd -
apám – de ugyan ez a ro kon ság ra is vo nat ko zik – vala-
mennyien va dász tak; a csa lád haj da ni tag jai Fel sõ-Auszt ri -
á ban már szá za dok kal ez elõtt hi va tá sos va dá szok és va -
dász mes te rek vol tak, s jó ma gam be le szü let tem eb be az
örök ség be. Szá mom ra gye rek ko rom óta ter mé sze tes volt,
hogy déd apám, nagy apám és apám va dá sza ti tár gyú réz -
met sze tei, tró fe ái ott lóg nak a fa lon, s Szé che nyi Zsig mond
mû vei „kö te le zõ ol vas mány”-nak szá mí tot tak. Nagy apám
dísz kö té ses va dász nap ló ját – aki „ci vil ben” Gyé ké nyes nek
volt az ál lo más fõ nö ke 1945-ig – má ig õr zöm. Mint eb bõl
ki de rül, ak ko ri ban a va dá sza tot elõ zõ leg na po kon át, rész -
le tek be me nõ en ter vez get ték, hely szín raj zot ké szí tet tek,
utá na pe dig ele mez ték az ered ményt. Nagy apám – aki
épp úgy so kat va dá szott Hohenlohe her ceg tár sa sá gá ban,
mint a he lyi pa raszt em be rek kel – min den ta pasz ta la tot fi -
lo ló gi ai pre ci zi tás sal fel jegy zett, va ló ság gal mû vé szi tö kély -
re fej leszt ve a va dá szat tu do má nyát. Éle te vé gé ig a fon tos
csa lá di ese mé nye ket is va dász nap ló já ban örö kí tet te meg:
így ke rült be le az a be jegy zés is, mely sze rint ,,1962. au -
gusz tus 8-án meg szü le tett Zsolt”. Nagy apám, apám, nagy -
bá tyám tör té ne te it, ka land ja it, anek do tá it hall gat va, már
kis gye rek ként a va dá szat ezer fé le han gu la tát szív tam ma -
gam ba, egyút tal per sze na gyon so kat ta nul va be lõ lük. A
Vér tes hegy ség hez, a gánti és csákberényi te rü let hez köt a
leg több ré gi-új va dász él mény. E hi he tet le nül túl fe szí tett
élet stí lus mel lett, amely a po li ti ka sa ját ja, a va dá szat, az er -
dõ, a víz part, egy szó val a ter mé szet nyújt ja szá mom ra a
lel ki-szel le mi és fi zi kai fel töl tõ dés le he tõ sé gét: a vad el ej -
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té se tu laj don kép pen csak má sod la gos. En gem min dig és
min den ben a te o ló gia, a fi lo zó fia ér de kelt a leg job ban
(dok to rá tu som is e tu do mány te rü let rõl va ló), s ez a dol gok
ter mé sze té bõl ere dõ en egy faj ta spe ku la tív el mé lyült sé get
fel té te lez: a te o ló gia és a fi lo zó fia kér dé se i rõl oda kint a
víz par ton, az er dõn vagy egy va dász ház ma gá nyá ban tu -
dok el gon dol kod ni a leg job ban.

– Ho gyan lát ja a va dá szat, ve le a ter mé szet mai hely ze tét?
– Sze mé lyes fel fo gá som sze rint, mi ként a ke resz tény ség

ta nít ja, a va dá szat hoz va ló vi szony alap ja ér te lem sze rû en a
te rem tett vi lág hoz va ló vi szo nyu lás, amely nek lé nye ge
sze rint úgy te kin tünk a vi lág ra, mint egy kert re, amit az Is -
ten a te rem tés ben az em ber re bí zott, hogy õriz ze és gon -
doz za azt. Ahogy egy fa vagy egy vi rág, úgy a vad is Is ten -
nek a te remt mé nye, amely cso dá lat tal tölt el min ket, és a
mi fel ada tunk, hogy ezt a te rem tett vi lá got, ben ne a va dat,
mint an nak ré szét, tisz tel jük és gon doz zuk. A te rem tés, és
eb bõl kö vet ke zõ en a ter mé szet rend jé ben minden nek
meg van a ma ga he lye. Eb bõl két do log kö vet ke zik. El lent -
mon dunk a ki zá ró lag anya gi szem pon to kat ér vé nye sí tõ,
ki zá ró la go san pro fit ori en tált fel fo gás nak, amely nem tö rõ -
dik a vi lág te rem tett vol tá val, s nem an nak meg õr zé sé re,
mû ve lé sé re, ha nem gát lás ta lan ki zsák má nyo lá sá ra tö rek -
szik. E kör nye zet szen  nye zõ, pusz tí tó ipa ri lob bi nak el le ne
va gyunk. Az érem má sik ol da lán olyan szél sõ sé ges, mond -
hat nám „sö tét zöld” tö rek vé se ket is ta pasz tal ha tunk, ame -
lyek a kör nye zet vé de lem túl haj szo lá sa, fél re ér té se ré vén, a
dol gok ter mé sze tes rend jét fel bo rít va, már-már em ber el le -
nes ten den ci á kat ér vé nye sí te ne.

– A mai vi lág ban men  nyi re si ke rül ér vé nye sí te ni ezt a
fel fo gást?

– Nyil ván na gyon ne héz, mert egy részt a kü lön fé le ipa ri-
pénz ügyi ér dek cso por tok lob bi ja nyo masz tó an erõs, s erõ fö -
lé nyü ket – sok szor ma gá nak az em ber nek a lé tét is ve szé -
lyez tet ve – vi lág szer te ér vé nye sí tik. Van egy más fé le prob lé -
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ma is: iga zán ör ven de tes és csak tá mo gat ha tó, hogy egy re
több em ber ben van meg a kör nye zet vé de lem irán ti kész ség,
s egy re több szer ve zet, egye sü let, cso port ala kul ma gá nak a
ter mé szet nek vagy egyes kü lön le ges nö vény- és ál lat faj ok -
nak a vé del mé re. Azon ban azt kell lát nunk, bi zo nyos ese tek -
ben olyan mé dia súlyt kép vi sel nek, hogy – és ezt sze ret ném
alá húz ni – szak mai hoz zá ér tés hí ján az ilyen tí pu sú be avat -
ko zás a leg jobb szán dék kal is sú lyos ká ro kat okoz hat, és ko -
moly ve szé lye ket rejt het ma gá ban. Ma gam is ta pasz tal tam,
hogy olyan em be rek, akik nek a jó szán dé kát nem vo nom
két ség be, de akik éle tük ben nem men tek két ki lo mé tert er -
dõ ben, an nak alap ján, hogy a bel vá ro si könyv tá rak ban el ol -
vas tak pár köny vet, ex cathedra fel jo go sít va ér zik ma gu kat,
hogy ítél kez ze nek olyan er dé szek fe lett, akik egész éle tü ket
az er dõn töl töt ték. Sze rin tem nyil ván va ló vá kell ten nünk a
tár sa da lom fe lé, hogy az er dé szet nek és a va dá szat nak is
meg van a tu do má nya és a ma ga sa já tos ethosza.

– Men  nyi re van ma je len a va dá szat a po li ti ká ban, il let -
ve a po li ti ka a va dá szat ban?

– Ez na gyon ne héz kér dés, mert ma ga az egész kér dés -
kör, az az ma ga a va dá szat po li ti ka i lag ter helt. En nek egyik
oka – kár ta gad ni, hi szen ez tör té nel mi tény –, hogy ál ta -
lá ban a tár sa da lom nak, a gaz da sá gi élet nek, a po li ti ká nak
a ve ze tõi va dász tak, sok szor nem is bel sõ kész te tés bõl,
szen ve dély bõl kö vet ke zõ en, ha nem bi zo nyos tár sa dal mi
el vá rá sok nak ele get té ve. Ma is szá mos olyan or szág van –
mi ként ez a múlt ban szin te ál ta lá nos volt –, ahol a va dá -
sza ton va ló rész vé tel a tár sa dal mi érint ke zés egyik sa já tos
for má ja, nem pe dig a szo ros ér te lem ben vett va dász szen -
ve dély meg nyil vá nu lá sa. Tény, hogy a va dá szat nak ma is
meg van nak e tár sa dal mi, tár sa sá gi el vá rá sok nak meg fe le lõ
„ritualizált” for mái. A ma gyar tör té ne lem hul lám ve ré se i bõl
kö vet ke zõ en, ha zánk ban a „va dá szat” szót há rom do log is
ter he li. A má so dik vi lág há bo rú elõtt ér te lem sze rû en az
arisz tok rá cia, il let ve a fel sõ kö zép osz tály volt az, amely nek
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tag jai a va dá sza tot gya ko rol ták, s át vet ték-ki ala kí tot ták a
ma gyar va dá sza ti kul tú rát. A „lé te zõ szo ci a liz mus” év ti ze -
dei alatt e te vé keny ség a köz vé le mény sze mé ben el sõ sor -
ban ezen idõ szak szo ci a lis ta ve ze tõ i hez, egyes „elv tár sak”
ne vé hez fû zõ dõ bot rá nyos ese tek hez kap cso ló dott, je len -
tõ sen ront va a va dá szat meg íté lé sét az egész tár sa da lom -
ban. A rend szer vál toz ta tás után mind ezt egy har ma dik ne -
ga tív ta pasz ta lat hul lám te téz te, job bá ra az olyan, e kor szak
te rem tet te „új gaz dag ok” so rá ból ki ke rü lõ „pus ká sok” ré -
vén, akik nek sem a kel lõ tu dá sa és ta pasz ta la ta, sem pe -
dig a szük sé ges kul tú rá ja nem volt meg hoz zá – vi szont te -
mér dek pénz zel ren del kez tek – s úgy gon dol ták, gon dol -
ják, hogy a va dá szat stá tus szim bó lum. E há rom kor szak
kö zött per sze na gyon nagy a kü lönb ség, mert a há bo rú
elõtt va dá szó nem ze dé kek nek – von Haus aus – két ség kí -
vül meg volt hoz zá a mû velt sé ge, a kul tú rá ja, az eti ká ja. Mi -
ként azt sem le het és kell ta gad ni, hogy bár a szo ci a liz mus
év ti ze de i ben az „elv tár sak” nem el ha nya gol ha tó ré sze bor -
zasz tó dol go kat mû velt, de azért az ál la mi er dõ- és vad gaz -
dál ko dás nem csak túl él te mind ezt, de igen ma gas szint re
ju tott: a ma gyar vad gaz dál ko dás és va dá szat pél dá ul ép -
pen ek kor, az 1971-es Bu da pes ti Va dá sza ti Vi lág ki ál lí tás
meg ren de zé sé ben csú cso so dott ki. Szé che nyi Zsig mond -
nak és a ho ni va dá szat tör té net töb bi „nagy öreg jé nek” kö -
szön he tõ en, a kor szak kö ze pé re a Ká dár-rend szer ve ze tõ -
i nek egy ré sze – leg alább is va dá sza ti szem pont ból – töb -
bé-ke vés bé kikupálódhatott…

Ne künk, akik nek fon tos a ma gyar va dász kul tú ra, és jól
fel fo gott kö zös ér de künk en nek a tár sa da lom ban va ló tu -
da to sí tá sa, az a kö zös fel ada tunk, hogy ép pen Szé che nyi
Zsig mond, Fe ke te Ist ván, Sü tõ And rás, Wass Al bert és
töb bi nagy ja ink élet mû vén, szel le mi ha gya té kán ke resz -
tül, ha nem is meg ta nít suk, de meg érez tes sük a tár sa da -
lom mal, mi is va ló já ban a va dá szat kul tú rá ja, ethosza. A
ma gyar va dá sza ti kul tú ra ugyan olyan hungaricum, mint
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mond juk a to ka ji bor kul tú ra! Szim bo li kus ér te lem ben Hu -
nor és Magor ide jé tõl ki ala kult, õse ink tõl örök lött va dá -
sza ti kul tú rán kat ve szít jük el, ha nem ért jük meg en nek
hungaricum-jellegét, ve le együtt pe dig gaz da sá gi elõ nye -
it is, hi szen a ma gyar va dász ta tás ból, ha zánk va dá sza ti
kul tú rá já ból az or szág egé szé nek van szel le mi és anya gi
hasz na.

– Ho gyan ter ve zik a jö võt? A nem ze ti pár tok vá lasz tá si
gyõ zel me, il le tõ leg kor mány ala kí tá sa ese tén szá mít ha tunk-
e vál to zá sok ra akár a va dász te rü le tek ki ala kí tá sá ban, a
fegy ver- és egyéb tör vé nyek, gaz dál ko dá si irány el vek stb.
mó do sí tá sá ban? Mi ként lát ja ön és párt ja a va dá szat jö võ -
jét és sze re pét az uni ós ke re te ken be lül?

– Két dol got sze ret nék mon da ni. E kér dés kör szak mai ré -
szét il le tõ en, a Fi desz és a KDNP már el vé gez te az er re vo -
nat ko zó prog ra mok rész le tes egyez te té sét, ame lyek ki dol -
go zá sa és – re mé lem – maj da ni vég re haj tá sa Sza bó Fe renc
kép vi se lõ tár sunk fel ada ta. A va dász te rü let nagy sá gá ra vo -
nat ko zó an az az ál lás pon tom, hogy a je len leg meg sza bott
mi ni má lis te rü let nagy sá gok to vább nem csök kent he tõ ek,
mert el len ke zõ eset ben el le he tet le nül ne a vad gaz dál ko dás.
A fegy ver tör vén  nyel kap cso lat ban tisz tá ban va gyok az zal,
hogy a tár sa da lom – el sõ sor ban a mé dia la i kus és szen zá -
ció haj hász tá la lá sa foly tán – szi go rí tá so kat és to váb bi sza bá -
lyo zó kat vár na el e te kin tet ben. Meg lá tá som sze rint vi szont
a ha tá lyos tör vé nye ket kell be tar ta ni, hi szen a vo nat ko zó
jog sza bály ok rend sze re már így is sok kal szö ve vé nye sebb
és bo nyo lul tabb, mint az EU töb bi or szá gá ban. Ir re á lis, be -
tart ha tat lan sza bá lyok nak nincs sem mi ér tel me vagy hasz na.

– Ér ték vesz tõ, sõt ér ték rom bo ló, ha szon el vû sé get han -
goz ta tó mai vi lá gunk ban mi lyen ki lá tá sai van nak va dá -
sza ti kul tú ránk, ha gyo má nya ink fenn ma ra dá sá nak? Ho -
gyan le het mind ezt meg óv ni? 

– Én bí zom az em ber ant ro po ló gi ai ter mé sze té ben – ab -
ban, hogy az em ber ön nön lé nye gé bõl fa ka dó an olyan
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lény, aki nyi tott az ér té kek re. Ezt ma nap ság sok min den
tor zít ja, kí sér ti, de azért az em ber ere den dõ en és alap ve tõ -
en fo gé kony a ter mé szet és a va ló di kul tú ra ér té ke i re. Ma
mind ezt ve szé lyez te ti a va dá szat ban is el ural ko dó material-
isztikus, fo gyasz tói-vá sár lói at ti tûd. Az olyan men ta li tá sú
em bert, aki úgy te kint a va dá szat ra – fõ leg a tró fe á ra – mint
a vil lá ja elõtt ál ló luxusgépkocsira, na gyon ne héz meg gyõz -
ni ar ról, hogy egy öreg, vis  sza ra kott, négy ki lós vil lás bi ka
jobb, fon to sabb és több le het, mint egy nyolc ki lós, ko ro -
nás, hat-hét éves sze ren csét len fi a tal bi ka tró fe á ja. A va dá -
sza ti kul tú ra mos tan ság ugyan hát tér be lát szik szo rul ni az
üz le ti szem pont ok hoz ké pest, leg alább is van nak ilyen ten -
den ci ák, még is azt gon do lom, hogy né hány év vagy év ti -
zed alatt is mét át fog ja itat ni a ma gyar va dász tár sa dal mat –
az iga zi kér dés csak az, hogy ezt az át me ne ti idõ sza kot túl -
éli-e a vad ál lo mány. S sze rin tem ép pen eb ben rej lik az ál -
lam fe le lõs sé ge. Hogy ne ap róz za to vább a te rü le te ket,
hogy ne le hes sen min dent a pusz ta li cit nek alá ren del ni, fü -
tyül ve min den más szem pont ra. Fon tos, hogy mind azon
köz is mert és köz tisz te let nek ör ven dõ sze mé lyi sé gek – tu -
dó sok, mû vé szek, írók, szí né szek, spor to lók, kü lön bö zõ
párt ál lá sú po li ti ku sok, az élet leg kü lön bö zõbb te rü le te in ki -
emel ke dõt al ko tó em be rek –, akik vál lal ják va dász mi vol -
tu kat, vagy ér ték nek vall ják a ma gyar va dá sza ti kul tú rát,
ezen ér té kek hor do zó i ként, ter jesz tõ i ként ki ál lá suk kal nor -
ma tív vá te gyék azt a va dá sza ti ethoszt, ami ki ve ti ma gá ból
mind azo kat, akik fü tyül nek er re. A tár sa da lom egé szé vel
pe dig ké pe sek le gye nek leg alább meg sej tet ni, hogy mi a
kü lönb ség egy fi nom mí vû vé se tek kel dí szí tett bil le nõ csö -
vû va dász pus ka és egy Kalasnyikov kö zött.

(Nim ród, 2006/4;

Az interjút készítette: Gellér Tibor)
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A KERESZTÉNYSZOCIÁLIS 
ESZ ME APOS TO LA

Giesswein Sán dor em lé ke ze te

Az egy ház tör té ne lem ben já ra to sak nak se so kat mond
Giesswein Sán dor pre lá tus ne ve. Pe dig ér de mes fel idéz -
nünk alak ját és ta ní tá sát, nem pusz tán azért, mert ezt szü -
le té sé nek száz öt ve ne dik év for du ló ján így kí ván ja a ke gye -
let, ha nem mert éle té nek és esz mé i nek ta nul sá ga ak tu á li -
sabb, mint va la ha. Giesswein Sán dor volt a ma gyar ke-
resztényszociális gon dol ko dás és po li ti ka meg te rem tõ je. Õ
ezt ke resz tény szo ci a liz mus nak ne vez te, de az óta a „szo ci -
a lis ta” szót a szo ci a lis ták vég le te sen és vég le ge sen komp -
ro mit tál ták.

Giesswein Sán dor tu dós volt – te o ló gus, fi lo zó fus, tör -
té nész, nyel vész, szo ci o ló gus – de még sem így em lék -
szünk rá. Iga zi pa pi lé lek volt, és ha nem is ma gya ráz ko -
dás ra, de ma gya rá zat ra szo rul a hi e rar chi á val va ló vi szo -
nya. Po li ti kus volt, or szág gyû lé si kép vi se lõ, párt el nök, a
ma gyar po li ti ka tör té ne té ben pél dát lan szel le mi fel ké szült -
ség gel és esz mei kö vet ke ze tes ség gel, még is za var ba ejtõek
párt po li ti kai var ga be tûi. Giesswein Sán dor tör té nel mi tet te
ab ban áll, hogy elõ ször kap csol ta ös  sze a ke resz tény tár -
sa da lom fi lo zó fi át a gya kor la ti po li ti ká val. 

Minden nek je len tõ sé gén nem vál toz tat, hogy nem volt
– ta lán nem is le he tett – si ke res po li ti kus. Igaz sá ga ak kor
szin te fel õr lõ dött a di a dal mas nak tû nõ li be rá lis ka pi ta liz -
mus és a szo ci a liz mus il lú zi ó já nak ma lom kö vei kö zött. Ko -
rá nak tár sa dal ma nem ment át azo kon a tör té nel mi ta pasz -
ta la to kon, ami be lát tat ta vol na, hogy az õ keresztényszo-
ciális ta ní tá sa az az irány tû, ami vel el le he tett vol na ke rül -
ni a XX. szá zad tár sa dal mi tra gé di á it. Ko rá nak egy há zá ban
is ki sebb ség ben vol tak – mint Prohászka Ot to kár püs pök
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–, akik fel is mer ték az idõk je le it. És még is: bár pa ra do xon -
nak tû nik, de a ke resz tény re a liz mus alap ján, a ke resz tény
böl cse let fé nyé ben vas lo gi ká val gon dol ta vé gig a tár sa da -
lom fo lya ma ta it, és fel is me ré sei va ló ban pró fé tai meg lá tá -
sok vol tak. „Egyik ter mé szet el le nes bûn a má si kat nem zi.
A vad ka pi ta liz mus té ves bir tok lá si el mé le té bõl szár ma zott
a té ves kom mu nis ta el mé let.” „Csak egy do log gal nem fér
meg az iga zi ke resz tény szel lem s ez a tár sa dal mi igaz ság -
ta lan ság, akár a kol lek ti viz mus, akár az in di vi du a liz mus
lep le alatt tör tén jék is meg;” Gon do la ta i nak sa já tos pers -
pek tí vát ad nak II. Já nos Pál pá pa sza vai, aki a „lé te zõ szo -
ci a liz mus” bu ká sa után fi gyel mez te tett, hogy a szo ci a liz -
mus tör té nel mi csõd je nem je lent he ti a vad ka pi ta liz mus
meg di csõ ü lé sét. 

Giesswein gon do la tai is ar ra ta ní ta nak, hogy min den
po li ti kai ide o ló gia és prog ram a mö göt te ál ló em ber kép
függ vé nye. Ha ez az em ber kép egy ol da lú és torz, ak kor az
er re épí tett tár sa da lom torz és em ber te len lesz. Az el múlt
év szá zad ször nyû tra gé di ái bi zo nyí tot ták, hogy a vad ka pi -
ta liz mus, a kom mu niz mus vagy a ná ciz mus neopogány,
antikrisztiánus ide o ló gi á i nak, azok „tör té nel mi kí sér le te i -
nek” a vé ge meg nyo mo rí tott és el pusz tí tott em be ri éle tek
száz mil li ói. Mert az az ide o ló gia, ami is ten te len az em ber -
te len, és ami em ber te len az is ten te len.

(Új Em ber, 2006. feb ru ár 5.)
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HA ZÁNK SOR SÁ VAL 
TÖ RÕD NI KÖ TE LES SÉG

Is ten az égi ha za mel lett föl di ha zát is adott ne künk, ezért
va la mi kép pen az égi ha zá hoz is hût len az, aki föl di ha zá -
já nak a sors kér dé sei elõl de zer tál. A föl di ha za sors kér dé -
se i vel va ló tö rõ dés te hát hi tünk bõl kö vet ke zõ kö te les ség.
En nek mód ját te kint ve pe dig az egy ház tár sa dal mi ta ní tá -
sa az el iga zí tó ká non. Nem ka to li kus az, aki csak a temp -
lom ban ka to li kus, eset leg a csa lád já ban, de fü tyül az egy -
ház sza vá ra a köz élet kér dé se i ben. Ter mé sze te sen az egy -
ház tár sa dal mi ta ní tá sa nem azo nos a párt po li ti kai prog ra -
mok va la me lyi ké vel. De van nak párt prog ram ok, ame lyek
össz hang ban van nak a pá pai szo ci á lis en cik li kák kal, és
van nak, ame lyek ez zel ös  sze egyez tet he tet le nek. Ezért ka -
to li kus em ber – amen  nyi ben va ló ban ka to li kus – nem tá -
mo gat hat a ka to li kus tár sa dal mi ta ní tás sal el len té tes, il let -
ve az egy ház el len mes ter ke dõ pár tot és prog ra mot!

A ke resz tény tár sa dal mi ta ní tás sal el len té tes: mind az,
ami élet- és csa lád el le nes; ami a há zas ság meg szen telt fo -
gal mát ter mé szet el le nes mó don ki ter jesz ti az egy ne mû ek
kap cso la tá ra; ami drogliberalizációt pro pa gál; ami a mun -
ka jo gát alá ren de li a tõ ke dik ta tú rá já nak; ami rom bol ja a
nem ze ti szo li da ri tást – és mind ezt ol da la kon át foly tat hat -
nánk a mai po li ti kai élet ke ser ves ta pasz ta la tai alap ján. Az
egy ház sza bad sá gá val pe dig el len té tes: mind az, ami hát rá -
nyo san kü lön böz te ti meg az egy há zi is ko lá ba já ró gyer me -
ket és az ott ta ní tó ta nárt; az a po li ti ka, ami az utób bi évek -
ben át lag két száz ezer fo rin tot vett el min den egy há zi is ko -
lá ba já ró gyer mek tõl; ami meg sér ti az Apos to li Szent szék -
kel kö tött meg ál la po dást; ami hecc kam pányt foly tat az
egy ház el len – és so rol hat nám még na gyon so ká ig.

Ka to li kus em ber nem sza vaz hat ilyen po li ti kát kép vi se -
lõ po li ti kus ra. Olyan ra: aki az öt ve nes éve ket idéz ve szi -
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tok szó ként „kle ri ká li so zik” a par la ment ben; aki Má ria or -
szá gán poénkodik; akik olyan rá di ót pén zel nek, ame lyik a
ke resz té nyek ki ir tá sá nak gon do la tá val ját sza do zik; vagy
akik leg szen tebb imád sá gunk, a mi atyánk is ten ká rom ló el -
tor zí tá sá val pro vo kál nak min ket óri ás pla kát ja i kon – és
sorolhatnám…

Há la Is ten nek, van egy egy sze rû és ha té kony mód ja an -
nak, hogy ne kell jen má sod ran gú ál lam pol gár ok ként él -
nünk; hogy ne le gyünk diszk ri mi nál va; hogy meg véd jük
is ko lá in kat, in téz mé nye in ket; hogy ne tö röl hes sék be lénk
a lá bu kat; és hogy igaz sá go sabb és test vé ri e sebb vi lág jöj -
jön el; hogy a ha lál kul tú rá ja he lyett vég re az élet és sze -
re tet ci vi li zá ci ó ja ér vé nye sül jön; hogy új ra é pít hes sük Szent
Ist ván Ma gyar or szá gát – az, hogy jó hely re kell ten nünk
áp ri lis 9-én a ke resz tün ket. Ha pe dig az utób bi évek bru -
tá lis ta pasz ta la tai el le né re akad olyan, aki nem jó hely re te -
szi a ma ga ke reszt jét; az utó lag ne jaj gas son!

(Új Em ber, 2006. már ci us 26.)
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IS TEN KÖZ ÜGY
Semjén Zsolt sze rint 

Brüs  szel ben is új éle tet kell kez de ni

Fe ke te Já nos ki tün te té se Gyurcsány nyers ar ro gan ci á já nak
meg nyil vá nu lá sa volt, meg akar ta mu tat ni, hogy õ ezt is
meg te he ti. De nyil ván szel le mi ro kon sá got is érez Fe ke te
Já nos sal, mert Fe ke te ha son ló kép pen adó sí tot ta el az or -
szá got a Ká dár-rend szer ide jén, mint ahogy most õ.

– A KDNP nagy gyû lé sén ön azt mond ta töb bek kö zött, a
hit le ri és a le ni ni dik ta tú ra is az zal kezd te a val lás ül dö zést,
hogy ma gán ügy nek nyil vá ní tot ta a vallást…

– Mind ez tör té nel mi tény. Úgy tud ták ki épí te ni a to tá lis
ha tal mu kat, hogy szét ver ték a ci vil szer ve zõ dé se ket, ez ál -
tal szét esett és így ki szol gál ta tot tá vált a tár sa da lom. A val -
lást azért nyil vá ní tot ták ma gán ügy nek, mert így ide o lo gi -
zál ták meg azt, hogy ha egy szer ma gán ügy, ak kor nincs
szük ség egy há zi egye te mek re, is ko lák ra, és ezért az egy -
há zak nak nincs jo guk tár sa dal mi kér dé sek ben meg nyil vá -
nul ni, a ke resz té nyek nek po li ti zál ni. Mi u tán így vis  sza szo -
rí tot ták az egy há zat a sek res tyé be, ál la mo sít va az in téz mé -
nye ket és be tilt va az egy há zi szer ve ze te ket, a véd te len né
vált hí võ ket ide o ló gi ai ala pon a ma gán élet ük ben is fi gyel -
ték, zak lat ták, ül döz ték. Ezért a ta nul sá gért idéz tem
Mindszenty bí bo ros úr 60 éve ki mon dott, pro fe ti kus sza va -
it, aki úgy fo gal ma zott, hogy „ahol a val lás ma gán ügy, ott
kor rup ci ó ba, bûn be, ke gyet len ség be for dul az élet.
Hitlerék is ma gán ügy nek te kin tet ték a val lást, jött is utá na
a Ges ta po, Ausch witz, a bör tön bi ro da lom.” Ed dig az idé -
zet. A her ceg prí más fi gyel mez te té se igaz nak bi zo nyult,
mert jött a kék cé du lás csa lás, a Rá ko si dik ta tú ra, a szer ze -
te sek de por tá lá sa, a recs ki tá bor. Ezért is idéz rossz em lé -
ke ket Gyurcsány Fe renc, ami kor ar ról szó no kol, hogy mi -
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vel a val lás ma gán ügy, ezért az egy ház ne me ré szel jen po -
li ti zál ni. A KDNP ál lás pont ja sze rint a val lás sze mé lyes ügy
ab ban a te kin tet ben, hogy jár-e va la ki temp lom ba. De az
egy há zi is ko lák lé te, az egy há zak meg nyi lat ko zá si sza bad -
sá ga, a ke resz tény po li ti ka le gi ti mi tá sa már köz ügy.

– Gyurcsány Fe renc ka to li kus len ne?
– Én azt hit tem, hogy nem, mert pá pa még nem akart

lenni… De egy te le ví zi ós mû sor ból ar ról ér te sül het tünk,
hogy õ hí võ ka to li kus, sõt ahogy mond ta, rend sze re sen
bérmálkozik… Eh hez ké pest a Gyurcsány-kormány 200
ezer fo rin tot vett el min den egy há zi is ko lá ba já ró di ák tól,
250 ez ret pe dig min den idõs em ber tõl, akit va la mi lyen egy -
há zi in téz mény ben ápol nak. Rá adá sul – a Rá ko si-idõ ket
idéz ve – szi tok szó ként hasz nál ta a „kle ri ká lis” ki fe je zést a
par la ment ben, és nem átal lott Má ria or szá gán poénkodni.

– Mi len ne, ha a Lamperth-féle rend õr ség hez for dul ná -
nak a hí võk, kö zös ség el le ni iz ga tá sért? Bár a KDNP-nek
nincs sze ren csé je ez zel a rend õr ség gel, hi szen a ha tó ság
hos  szú évek után sem akar ja ki nyo moz ni, ho vá tûnt a párt
va gyo na Bar tók Ti va dar és Giczy György irá nyí tá sa ide jén.
Bar tók Ti va dar pár tot is ala pí tott az óta, sõt in dul a
választásokon…

– Nagy baj ban le het Gyurcsány Fe renc, ha olyan zsol -
do so kat kell fel hasz nál nia, mint a Bar tók Ti va dar-fé lék.
Ezek az em be rek tönk re tet ték és ki fosz tot ták a KDNP-t,
majd szé gyen tel jes sze re pet vál lal tak az MSZP se géd csa pa -
ta ként meg is mert Ku pa Mi hály-fé le Cent rum ban. Hogy
kik nek a zsold já ban áll nak, jól mu tat ja Bar tók Ti va dar
nem rég tör tént le bu ká sa is: Len ti ben az ál ta la le adott ko -
pog ta tó cé du lák kö zött ott volt az MSZP he lyi kam pány fõ -
nö ké nek cé du lá ja is… Bar tók nak vis  sza kel lett lép nie, a
rend õr ség pe dig nyo moz az ügy ben.

– Va jon ered mén  nyel?
– Csak re mény ked ni tu dunk. Ed dig ugyan is mint ha

ket tõs mér ce lett vol na. Fel je len tést tet tünk a párt va gyo -
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ná nak vis  sza szer zé sé re, il let ve e va gyon sor sát iga zo ló ira -
tok elõ ku ta tá sá ra, de ér dem ben sem mi sem tör tént, már
évek óta. Berkecz Má ri á nak, a Mil le ná ris egy ko ri ve ze tõ -
jé nek vi szont meg alá zó mó don a test nyí lá sa it is azon nal
át ku tat ták, elég volt eh hez a Bar tók-pár ti Mizsei Zsu zsa
vá das ko dá sa.

– So kak sze rint az is ta nul sá gos, ahogy Gyurcsány a
sze ren csét len Medgyessy Pé ter he lyé re furakodott…

– Gyurcsány Medgyessy ta nács adó ja volt. Medgyessy
csú fo san meg bu kott, eb bõl pe dig két do log kö vet ke zik a
lo gi ka tör vé nyei sze rint. Az egyik, hogy Gyurcsány nem
tu dott jó ta ná cso kat ad ni, eb ben az eset ben szel le mi leg al -
kal mat lan. A má sik le he tõ ség, hogy bár tu dott vol na, de
nem akart jó ta ná cso kat ad ni, szán dé ko san vit te jég re a jó -
te võ jét, hogy az tán egy puc  csal a szé ké be ül jön, ek kor vi -
szont er köl csi leg al kal mat lan.

– Va jon mi ért akar ta min den áron ki tün tet ni Gyurcsány
Fe renc Fe ke te Já nost, Mosonyi Emilt és Mar jai Jó zse fet? Mi
volt en nek a po li ti kai üze ne te?

– A nyers ar ro gan cia meg nyil vá nu lá sa volt, hogy õ ezt
is meg te he ti. De nyil ván szel le mi ro kon sá got érez pél dá ul
Fe ke te Já nos sal, mert Fe ke te ha son ló kép pen adó sí tot ta el
az or szá got a Ká dár-rend szer ide jén, mint most õ. Igaz, Fe -
ke té nek har minc, Gyurcsányéknak vi szont csak há rom év
kel lett eh hez. Te hát mint egy sa ját elõ kép ét ün nep li Fe ke -
te Já nos ban.

– Mek ko ra sze re pe le he tett ab ban Fe ke te Já nos nak, hogy
a rend szer vál tás ide jén nem tud tuk át üte mez tet ni, il let ve
el en ged tet ni a ma gyar ál lam adós sá got úgy, ahogy a len -
gye lek tet ték?

– Még 1990-ben a KDNP fel ve tet te, hogy kez de mé -
nyez zük az adós ság el en ge dé sét, hi szen azt nem a ma gyar
nép vet te fel. Ha a len gye lek meg te het ték, hogy tár gyal ja -
nak az adós ság ról, ak kor mi mi ért nem? An tall Jó zsef azt
vá la szol ta ne künk, hogy a len gye lek nyu ga ti ál la mi pénz -
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in té ze tek tõl vet ték fel a köl csö nö ket, Fe ke te Já nos vi szont
olyan ban kok tól, ame lyek nek ké sõbb ép pen az lett a fõ
re fe ren ci á juk a pénz ügyi élet ben, hogy a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság az adósuk… Ve lük alig ha le he tett tár gyal ni. Rá -
adá sul a gu ru ló dol lá rok nem is jöt tek Ma gyar or szág ra,
ha nem a Szov jet uni ón ke resz tül men tek el „in ter na ci o na -
lis ta se gít ség nyúj tás ra”. A tör lesz tés ter he azon ban a mi -
énk ma radt.

– És a víz erõ mû-pár ti Mosonyi Emil ki tün te té sé nek mi le -
het az üze ne te?

– Bõs-Nagy ma ros volt az utol só csepp a po hár ban, ép -
pen a Dunaszaurusz el len szer ve zett tün te té sek kel kez dõ -
dött meg a rend szer pa lás tol ha tat lan ös  sze om lá sa, ezért a
ví zierõ mû po li ti kai szim bó lum má vált. Nem vé let len, hogy
1998-ban Horn Gyu la is elõ vet te, sze rin tem pszi cho ló gi ai
okok ból, még pe dig azért, mert az erõ mû igen lé se a rend -
szer vál to zás szim bo li kus ta ga dá sa. Sze rin tem ez mo ti vál -
hat ta Gyurcsányt is, és eh hez kel lett Mosonyi.

– Mar jai Jó zsef ki tün te té se?
– Ez oly mér ték ben mel lõz min den ra ci o na li tást, hogy

en nek vég képp csak pszi cho ló gi ai okai le het nek. Mar jai
ugyan is olyan el len re for mer nek szá mí tott, aki re már Grósz
Kár oly sem tar tott igényt.

– Me lyik az MSZP ve ze té sé nek leg na gyobb blöff je?
– Az, hogy szo ci a lis tá nak ne ve zik ma gu kat. Va ló já ban ez

az a kli en tú ra, ame lyik a Ká dár-rend szer ben va ló po li ti kai
pri vi lé gi u ma it tõ ké sí tet te, és õk let tek az új nagy tõ ké sek,
nagy bir to kos ok, az új bur zso á zia. Ezért el len zék ben és
kam pány ban a szo ci á lis de ma gó gi át ve szik elõ, de kor má -
nyon a vadkapitalista ér de ke ket ér vé nye sí tik. Elõ ször ál la -
mo sí ta nak, majd mi u tán csõd be vit ték az ál la mot, pri va ti zál -
nak. A lé nyeg az, hogy a va gyon az õ zse bük ben kös sön ki.

– Jár ja a vi dé ket. Min den nap kampányol va la hol. Az
MSZP sze rint nincs kor mány vál tó han gu lat az or szág ban.
Ön ho gyan lát ja?
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– Még a leg ki sebb te le pü lé se ken is a csil lá ron lóg nak
az em be rek a ren dez vé nye in ken. Ez nem ne künk szól
sze mély sze rint, ha nem a vál to zás irán ti igény nek. Itt
most két vi lág áll egy más sal szem ben, a tár sa da lom nagy
ré sze ér zi, sors dön tõ csa tá ba me gyünk. Mi, ma gya rok
sok szor in dul tunk már harc ba tör té nel münk fo lya mán,
volt Moh ács és volt Nán dor fe hér vár. Moh ács nál szét hú zás
volt, a ma gyar ság nak csak egy tö re dé ke ment Tomori ér -
sek kel a moh ácsi sík ra, mert a nyu ga ti ak Fer di nánd dal
csak a nyu ga ti ré sze ket véd ték, az er dé lyi ek Szapolyaival
csak Er délyt. Tud juk, mi lett a vé ge: csa ta vesz tés, or szág -
vesz tés, amely nek kö vet kez té ben min den ki el vesz tet te
min de nét. Nán dor fe hér vár nál vi szont volt ös  sze fo gás,
amit Hu nya di kard ja és Kapisztrán Szent Já nos ke reszt je
szim bo li zált, meg is lett a ju tal ma: di a dal a ránk tö rõ po -
gány ság fe lett.

– Mi tör tén ne ak kor, ha olyan res tek és fe le lõt le nek len -
nénk, hogy nem men nénk el sza vaz ni, s át en ged nénk a
gyõ zel met a szo ci a lis ták nak?

– Be bi zo nyo so dott, hogy nem tud ják kor má nyoz ni az
or szá got, újabb köl csö nö ket ven né nek fel, per sze egy re
ros  szabb fel té te lek kel, és már nem csak a mi, ha nem az
uno ká ink jö võ jét is el adó sí ta nák. Rá adá sul ki áru sí ta nák a
ma gyar föl det és a még meg ma radt ál la mi va gyont. Mi pe -
dig gya pot sze dõ né ge rek len nénk a sa ját országunkban…

– Va jon a temp lo mok szó szé ke i rõl most el hang za nak-e
ha za fi as buz dí tá sok?

– Azt mond ják, hogy az egy ház ne po li ti zál jon. De mi
va gyunk az egy ház, mind an  nyi an, min den hí võ em ber. Vo -
nul junk ki a po li ti ká ból, a köz élet bõl azért, mert az egy há -
zunk tag jai va gyunk? Szent Ist ván or szá gá ban ne hasz nál -
has suk a ke resz tény szót, ne kép vi sel hes sük a ke resz tény
ér ték ren det? Ez meg döb ben tõ.

– A bal ol dal an nál har ci a sab ban vé di a ma ga ér de ke it,
ha kell, az egy há zak kal szem ben is.
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– En nek tu da to sí tá sá ra a KDNP ki adott egy szó ró la -
pot, ame lyen fel so rol ja a balliberális ol dal leg dur vább
egy ház el le nes tá ma dá sa it. Mint egy mot tó ként sze re pel
II. Já nos Pál pá pa Em lé ke zet és azo nos ság cí mû köny vé -
nek egy rész le te is, amely így szól: „Mert ma is van nak
pár tok, ame lyek egy ér tel mû de mok ra ti kus ön meg ha tá ro -
zá suk el le né re egy re nö vek võ mér ték ben haj la mo sak
olyan mó don ér tel mez ni egy ház és ál lam szét vá lasz tá sá -
nak el ve it, aho gyan azt a kom mu nis ta kor má nyok tet ték.
Ter mé sze te sen a mai tár sa da lom ele gen dõ esz köz zel
ren del ke zik az ön vé de lem re, csu pán akar ni uk kel le ne
al kal maz ni uk azo kat. Ám pon to san eb ben a te kin tet ben
ag gasz tó a pas  szi vi tás, amit a hí võ pol gá rok ma ga tar tá sá -
ban fel fe dez he tünk”. Nos, a Szent atya mind an  nyi unk nak
fel ad ta a lec két.

– Az SZDSZ tün te tést szer ve zett Lech Kaczynski el len a
len gyel el nök ma gyar or szá gi lá to ga tá sán. Nyil ván azért,
mert Lech Kaczynski Var só fõpolgármestereként nem en -
ged te az ot ta ni melegfelvonulásokat…

– Gyurcsány neo li be rá lis po li ti ká ja el szív ta a le ve gõt a
sza bad de mok ra ták elõl, így nem ma radt más ne kik, mint
a drog li be ra li zá ció, a ho mo sze xu a li tás és a de vi an ci ák pár -
to lá sa, ami vel meg pró bál ják ös  sze ka par ni az öt szá za lé kot.
Nagy ál dás len ne, ha nem si ke rül ne ne kik.

– Va jon pél dá nak szá mít-e a KDNP szá má ra a jelenlegi
len gyel kor mány te vé keny sé ge? 

– Igen, és a len gyel jobb ol dal nak je len tõs ha tá sa lesz az
EU po li ti ká já ra is. A len gye lek ki mer ték mon da ni, hogy
nagy baj van ab ban az uni ó ban, ahol Buttiglione pro fesz  -
szor nem le he tett biz tos, Ko vács Lász ló vi szont igen. Sze -
rin tem a len gyel jobb ol dal gon dol ko dás mód ja friss fu val lat
a brüs  sze li bü rok rá cia ápo ro dott le ve gõ jé ben. Az ala pí tó
atyák, Schu mann, De Gasperi, Adenauer a ke resz tény ci vi -
li zá ci ó ra épü lõ, erõs nem ze tek Eu ró pá já ról ál mod tak, s
nem a számonkérhetetlen bü rok rá cia ál tal di ri gált Eu ró pai
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Egye sült Ál la mok ról. A len gye lek te hát hû ek az ala pí tók -
hoz, és mi is azok va gyunk. Ad ja Is ten, hogy rö vi de sen kor -
mány za ti po zí ci ó ból jut tat has suk ér vény re ke resz tény és
nem ze ti ér té ke in ket.

(De mok ra ta, 2006. áp ri lis 6.;

Az interjút készítette: Sinkovics Ferenc)
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A MUN KA PÁRT JÁN
Az önál ló ság ról, a hû ség rõl és a sze lí dü lés rõl

A KDNP tel jes önál ló sá ga már hely re állt, a szö vet sé gi hû ség
pe dig nem csak po li ti kai, ha nem mo rá lis ka te gó ria is.

– Gra tu lál ha tok ah hoz, hogy rész ben ön lett Áder Já nos
vagy Kö vér Lász ló fõ nö ke? A Fi desz és a KDNP frak ció szö -
vet ség társ el nö ke ként be fo lyá sol hat ja egy az öné nél hat szor
na gyobb kép vi se lõ cso port dön té se it.

– Nem fõ nö ke, ha nem szö vet sé ge se va gyok a Fi desz
kép vi se lõ i nek. A kap cso lat alap ja a bi za lom. Ra ci o ná lis
oka volt an nak, hogy a KDNP önál ló frak ci ót ala kí tott. Így
két önál ló kép vi se lõ cso port je le nít he ti meg egyez te tett, de
eset leg mar kán san kü lön bö zõ né ze te it adott kér dé sek ben.
Ami te hát tör tént, nem szét vá lás, ha nem va ló di szö vet ség.

– Ön még is csak erõs em ber le het, hi szen Or bán Vik tor
aka ra ta el le né re ér te el, hogy a KDNP-nek sa ját frak ci ó ja
le gyen.

– Nem el le né ben, ha nem ve le dol goz tuk ki a Fi desz és
a KDNP meg újult vi szo nyát. A tör té net nem tíz nap ja, ha -
nem a ki lenc ve nes évek vé gén kez dõ dött, ami kor Var ga
Lász ló és Or bán Vik tor meg ál la po dott ab ban, hogy a
KDNP-t fel kell tá masz ta ni. En nek el sõ lé pé se volt az
MKDSZ tá mo ga tá sa, s most a Fi desz se gít sé gé vel is mét par -
la men ti párt let tünk, vé gül önál ló frak ci ót hoz tunk lét re.

– Ak kor mi ért mond ta Or bán kez det ben azt, hogy egy sé -
ges frak ci ót al kos son a Fi desz és a KDNP? 

– Az a va ri á ció is el kép zel he tõ volt. Több érv szólt vi -
szont amel lett, hogy önál ló an, de dek la rált szö vet ség ben
po li ti zál junk.

– 2010-ig med dig jut hat el az önál ló ság ban az ön ál tal
irá nyí tott párt? El kép zel he tõ, hogy egye dül mé re tik meg
ma gu kat? 
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– A KDNP tel jes önál ló sá ga már hely re állt, a szö vet sé gi
hû ség pe dig szá munk ra nem csak po li ti kai, ha nem mo rá lis
ka te gó ria is. A kö vet ke zõ vá lasz tá son olyan konst ruk ci ó -
ban in du lunk, amely a leg in kább biz to sít ja a kor mány vál -
tás esé lyét.

– Mi ért egy év re vál lal ta a frak ció ve ze té sét?
– Nem ti tok, hogy a kép vi se lõ cso port egy han gú ké ré sé -

re mond tam igent. Ódz ko dá som és e rö vid in ter val lum
oka, hogy a szö vet sé gi társ el nö ki, a párt el nö ki fel ada tok
ki e gé szül ve a ka lo csai kör zet ben rám há ru ló mun ká val,
nagy ter he lést je len te nek. Már pe dig, mind egyi ket sze ret -
ném rang já nak meg fe le lõ en el lát ni. Vé gül kép vi se lõ tár sa -
im meg gyõz tek, hogy a KDNP tel jes új já szer ve zé sé hez er -
re az egy év re még szük ség van, és úgy he lyes, ha egy
kéz ben össz pon to sul a dön té sek nagy ré sze.

– Hír lik, hogy az a Simicskó Ist ván le het majd az utód -
ja a frak ció élén, aki az Or szág gyû lés ben egye dü li ként
mon dott ne met az uni ós csat la ko zás ra. 

– El sõ frak ció ve ze tõ-he lyet tes sé Rubovszky Györ gyöt
vá lasz tot tuk, de szak po li ti kai kér dé sek ben Hoffmann Ró -
zsa, Sa la mon Lász ló vagy Simicskó Ist ván is ki fej ti majd vé -
le mé nyét a par la ment ben. Ko rai len ne ar ról dön te ni, ki le -
gyen utá nam a frak ció ve ze tõ.

– Né hány volt fideszes kép vi se lõ már in kább a KDNP-t
vá lasz tot ta. Nagy An dor, Or bán Vik tor volt ka bi net fõ nö ke,
de Sa la mon Lász ló és Simicskó is a szö vet sé ges párt kép vi -
se lõ je volt. Fel ké szül tek eset le ges kö ve tõ ik be fo ga dá sá ra?

– A név sort, amely ma a KDNP frak ci ó ját al kot ja, egyez -
tet tem OrbánViktorral. Ami a ne ve ket il le ti: Nagy An dor
Sur ján Lász ló kör ze té ben in dult, be is lé pett a KDNP-be.
Simicskó ala pí tó ja volt a párt nak, õ a Giczy György-fé le
ve ze tés elõl me ne kült a Fi desz be. Az óta vis  sza tért. Sa la -
mon szin tén KDNP-tag, míg Hoffmann Ró zsa, a Páz mány
Pé ter Egye tem ta ná ra az egy há zi is ko lák nagy vé del me zõ -
je. Itt a he lye kö zöt tünk. Ami az eset le ges to váb bi át ülé se -
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ket il le ti, a ház sza bály sze rint a dön tést már min den ki nek
meg kel lett hoz nia.

– Mi lyen jö võt jó sol a Fi desz nek azok után, hogy a ke -
resz tény de mok ra ta irány vo nal önál ló frak ci ót al kot, az
MDF pe dig – mint hír lik  – be ven né ne vé be a kon zer va tív
ki fe je zést? 

– Hogy az MDF ese té ben a kon zer va ti viz mus mit je -
lent, majd ki de rül a par la men ti mun ka so rán. A Fi desz -
nek, mint gyûj tõ párt nak fon tos sze re pe lesz a sok ré tû
jobb kö zép áram la tok meg je le ní té sé ben, de a vi lág né ze ti
ala pú keresztényszociális po li ti zá lás el sõ sor ban a KDNP-
re há rul hat.

– Mit ért a keresztényszociális po li ti zá lás alatt?
– XIII. Leó pá pa en cik li ká ja alap ján for má lód tak egy kor

a ke resz tény de mok ra ta és a keresztényszociális pár tok.
Eb ben íra tott le a kulcs fon tos sá gú axi ó ma, mi sze rint a tõ -
ke nem áll hat mun ka, a mun ka pe dig tõ ke nél kül. De a
mun ka el sõd le ges a tõ ké vel szem ben. Azt lá tom, hogy a
szo ci a lis ta kor mány egy re ke vés bé vál lal ja a szo ci ál de -
mok ra ta ér té ke ket, és in kább neo li be rá lis gaz da ság po li ti -
kát valósít meg. Az igaz sá gos ság szem pont ja i nak ér vé nye -
sül ni ük kell. Ezt fog ja kép vi sel ni a KDNP frak ci ó ja.

– Önt is fe le lõs sé tet ték a Fi desz–KDNP ve re sé gé ért. Ha te -
het né, vis  sza von ná-e bár me lyik mon da tát?

– Min den sza va mat vál la lom. Mar káns fel lé pé sem biz -
to sí tot ta, hogy a ke resz tény ér ték rend mel lett sza va zók a
mi lis tán kat és kép vi se lõ in ket tá mo gat ták. Meg szó lí tot tam
õket akár a há zas ság szent sé gé nek tisz te let ben tar tá sá val,
akár az egy ház köz éle ti sza bad sá gá nak han goz ta tá sá val.
Le het, hogy né hány gon do la tom szem ben áll a köz vé le -
ke dés sel, de mint ke resz tény em ber és po li ti kus nem
mond hat tam mást, mint ami a ke resz tény ta ní tás ból kö vet -
ke zik. Ha pe dig igaz len ne a kér dés ben meg fo gal ma zott
ál lí tás, ho gyan nyer het tem vol na két hét alatt egyéniben
Kalocsán?
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– Ezek után a ra di ká lis Semjén Zsolt ra ké szül jünk, vagy
ar ra, aki egy ko ron bé ke job bot kí vánt nyúj ta ni – pél dá ul
Dá vid Ibo lya mel lett.

– Sem mit nem vál toz tam az el múlt ti zen hat év ben. A
po li ti ka vál to zott kö rü löt tem. Har cos va gyok, ha tá mad ják
a ke resz tény ér té ke ket. Õszin tén re mé lem, hogy a jö võ ben
csil la pul, pél dá ul az egy há zi is ko lák el le ni tá ma dás, és ak -
kor én is sze lí deb ben szól ha tok.

(Nép sza bad ság, 2006. má jus 10.;

Az interjút készítette: Gréczy Zsolt)
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A KE RESZ TÉNY AL TER NA TÍ VA
A szö vet sé gi hû ség mo rá lis ka te gó ria

A ja ko bi nus gyö ke rû balliberális tá bor egy faj ta kvá zi vi lág -
né zet ként akar ja rá kény sze rí te ni a tár sa da lom ra a ma ga
sem le ges nek ne ve zett, va ló já ban re la ti vis ta, ér ték ta ga dó
szem lé le tét, ide o ló gi á ját, mond hat nám dog má ját. Az önál -
ló, erõ sö dõ Ke resz tény de mok ra ta Nép párt cél ja, hogy hoz -
zá se gít se a pol gá ri ol dalt a vá lasz tá si gyõ ze lem hez.

– Mi ért dön töt tek amel lett, hogy önál ló KDNP-frak ció ala -
kul jon, hi szen a vá lasz tá sok után Or bán Vik tor úgy nyi lat -
ko zott: azt sze ret né, ha egy sé ges ma rad na a Fi desz–KDNP
kép vi se lõ cso port, leg alább az ön kor mány za ti vá lasz tá so kig. 

– Há rom szint je van en nek a tör té net nek. Az el sõ, és
ta lán a leg fel szí ne sebb, hogy szá mos ra ci o ná lis, prag ma -
ti kus érv szól az önál ló frak ció mel lett, gon dol junk csak
a dup la na pi rend elõt ti fel szó la lá sok ra vagy a bi zott sá gi
he lyek kér dé sé re, a mé dia ku ra tó ri u mok ra, ame lyek be így
az el len zék eg  gyel több de le gál tat küld het. Ez utób bi nak
a je len tõ sé gét alig hi szem, hogy ecse tel nem kell az ol va -
sók nak. A má sik szem pont a ko ráb bi vá lasz tá sok ta nul sá -
gai. A leg fon to sabb ta lán az 1994-es par la men ti vá lasz tás
volt, ahol no ha a jobb ol dal ös  szes sé gé ben több sza va za -
tot ka pott, mint a bal ol dal, még is a szo ci a lis ta párt har -
minc há rom szá za lék sza va zat tal öt ven négy szá za lék nyi
man dá tu mot szer zett, és az SZDSZ-szel két har ma dos
több ség ben volt. Or bán Vik tor von ta le eb bõl azt a ta nul -
sá got, hogy ha a jobb ol dal ilyen mo za ik sze rû szét tö re de -
zett ség gel in dul, ak kor hi á ba van több sé günk a tár sa da -
lom ban, ki sebb ség ben le szünk az Or szág gyû lés ben.
Ezért kel lett lét re hoz ni egy szé les szö vet sé get, ami biz to -
sít ja, hogy a sza va za ti több ség man dá tum több sé get is
ered mé nyez zen.
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– Ezt a célt a mos ta ni vá lasz tá son sem si ke rült el ér ni. Az
„egy a tá bor, egy a zász ló” stra té gia nem ve ze tett ered -
mény re.

– A 2002-es és a 2006-os vá lasz tás nak a vég ered mé nye
azt mu tat ja, hogy a Szö vet ség gon do la ta he lyes és jár ha tó
út, de szük sé ges, hogy a kü lön bö zõ hang súly ok mar káns
mó don meg tud ja nak je len ni, mert csak így tud juk tel jes
szé les sé gé ben el ér ni a polgári-konzervatív-keresztény-
nemzeti ol dal bá zi sát, ami elég sok szí nû és a kü lön bö zõ
hang súly ok ra fo gé kony. Te hát a po li ti kai for má ci ó nak is
kö vet nie, tük röz nie kell ezt a tár sa dal mi sok ré tû sé get. Így
egy fe lõl min den kép pen fenn kell tar ta ni a Szö vet ség egy -
sé gét, más részt ezt úgy kell pon to sí ta ni, hogy a kü lön bö -
zõ hang súly ok mar káns mó don meg tud ja nak je len ni. De
vis  sza tér ve a KDNP frak ció ala kí tá sá nak szem pont ja i ra, lé -
te zik egy har ma dik, tör té nel mi ok is. Ez a konst ruk ció nem
tíz nap ja, ha nem tíz éve kez dõ dött, ami kor Var ga Lász ló és
Or bán Vik tor vé gig gon dol ta, hogy a Ke resz tény de mok ra ta
Nép pár tot fel kell tá masz ta ni. Ez volt a ki in du ló pont. En -
nek a kö vet ke zõ ál lo má sa volt, az MKDSZ-en ke resz tül a
Barankovics-féle ér té kek át men té se az el sõ Or bán-kor -
mány országépítõ mun ká já ba. Ez után a párt tör vé nyes mû -
kö dé sé nek hely re ál lí tá sát kö ve tõ en a Fidesz–KDNP-megál-
lapodás, majd a vá lasz tá si szö vet ség kö vet ke zett, amely -
nek kö vet kez té ben par la men ti párt let tünk. En nek a fo lya -
mat nak a lo gi kus be te tõ zé se a sa ját par la men ti frak ció
hely re ál lá sa.

– Az önál ló, mar káns ke resz tény de mok ra ta po li ti zá lás
csak a par la men ti mun ká ban je le nik majd meg, vagy az a
cél, hogy a kö vet ke zõ vá lasz tá so kon kü lön lis tán in dul jon
a KDNP?

– A KDNP önál ló sá ga mos tan ra jo gi lag és po li ti ka i lag is
tel jes mér ték ben hely re állt. A KDNP szu ve rén önál ló párt,
önál ló frak ci ó val. Szá munk ra a szö vet sé ge si hû ség nem
pusz tán po li ti kai, ha nem alap ve tõ en mo rá lis ka te gó ria.
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Kö vet ke zés kép pen a po li ti kánk nak két pil lé re van. Egy fe -
lõl a szö vet sé ge si hû ség a Fi desz hez, sze mély sze rint Or -
bán Vik tor hoz, a má sik pe dig az a jo gos igé nye a ke resz -
tény de mok ra ták nak – mi u tán sa já tos tör té nel münk, po li ti -
kai fi lo zó fi ánk és prog ra munk van –, hogy en nek az önál -
ló meg je le né se biz to sít va le gyen. A szö vet sé ge sünk kel
egyez tet ve olyan konst ruk ci ó ban fo gunk in dul ni a vá lasz -
tá so kon, amely a leg in kább biz to sít ja a kor mány vál tás le -
he tõ sé gét, ma xi ma li zál ja en nek az ol dal nak a sza va za ta it.
Szá munk ra nem az az egye dü li szem pont, hogy lét re hoz -
zunk egy biz to san öt szá za lék fö löt ti KDNP-t, ha nem az,
hogy a meg erõ sö dött Ke resz tény de mok ra ta Nép párt hoz -
zá se gít se a pol gá ri ol dalt a vá lasz tá si gyõ ze lem hez.

– Vis  sza tér ve a par la men ti mun ká ra, a frak ció szö vet ség
nem azért jött lét re, hogy egy faj ta kont roll alatt tart sa a Fi -
desz a KDNP-t és  a frak ci ó ját?

– Két szem pont ból sem. Elõ ször is azért, mert a tel jes
egyen ran gú ság alap ján mû kö dik a frak ció szö vet ség. De
en nél fon to sabb az, hogy a KDNP-frak ció ab szo lút bi zal mi
po li ti zá lás alap ján szü le tett meg. Ez a szö vet ség a szük sé -
ges egy ség nek a szim bo li zá lá sa, és az egyez te tés nek az in -
téz mé nyes ga ran ci á ja.

– Mi lyen kér dé sek ben mu tat koz hat meg a kü lönb ség a
Fi desz és a KDNP kö zött?

– Ter mé sze te sen lesz nek olyan kér dé sek, ame lyek ben
hang sú lya it te kint ve más lesz a KDNP ál lás pont ja, mint a Fi -
desz több sé gé nek. Azért va gyunk ke resz tény párt, mert vál -
lal juk a tör té nel mi ke resz tény egy há zak tár sa dal mi ta ní tá sá -
nak po li ti kai kép vi se le tét. Nyil ván va ló an nem vár ha tó el,
hogy olyan kér dé sek ben, mint pél dá ul az eu ta ná zia, a Fi -
desz egé sze azt a mar káns ál lás pon tot kép vi sel je, mint ami
egy vi lág né ze ti párt nak, a KDNP-nek a sa ját ja. Eze ken a szo -
ro san vett vi lág né ze ti kér dé se ken kí vül ter mé sze te sen a sa -
já tos ke resz tény de mok ra ta prog ra munk ból kö vet kez nek bi -
zo nyos hang súly ok. El kö te le zet tek va gyunk a csa lá di jö ve -
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de lem adó zás vá laszt ha tó vá té te le mel lett, mert ke resz tény
ala pon azt mond juk, hogy a sze mé lyi jö ve de lem adó eb ben
a ki zá ró la gos for má ban hely te len és igaz ság ta lan.

– Ál lan dó an vis  sza té rõ po lé mia a ma gyar köz élet ben az
ál lam és az egy ház vi szo nya, il let ve az egy há zak és a tár -
sa da lom vi szo nya. Mi a KDNP ál lás pont ja eb ben a kér dés -
kör ben?

– Az egy ház és az ál lam el vá lasz tá sa nem je lent he ti az
egy ház és a tár sa da lom szétválasztását. Egy szer re va gyunk
tag jai egy há zunk nak és pol gá rai ha zánk nak. Ke resz tény
em ber ként jo gom van ar ra, hogy ke resz tény ér ték ren de -
met meg je le nít sem a po li ti kai élet ben. Jel lem zõ és ta nul sá -
gos, ahogy ezért Heller Ág nes fi lo zó fus meg tá ma dott en -
gem a He tek cí mû új ság ban. Nem ke ve seb bet mon dott,
mint azt, hogy én a keresztény sza va i mat hasz nál ha tom a
temp lom ban, de a par la ment ben nem. Pél dá ul azt a szót,
hogy bûn nem ejt he tem ki a ma gyar Or szág gyû lés ben.
Elõ ször is sa já tos, hogy a bûnt ap ri o ri, ele ve ta ga dó Heller
egyet len bûnt is mer bûn nek, ha egy ke resz tény po li ti kus a
bûnt bûn nek ne ve zi. Má sod szor, Heller Ág nes fel fo gá sa a
leg eny hébb ki fe je zés sel is in to le ráns, mert két ség be von ja,
hogy ke resz tény em ber ként jo gom van ke resz tény ér ték -
ren dem alap ján gon dol kod ni a vi lág dol ga i ról, és ezen ér -
té kek ér vény re jut ta tá sá ért po li ti zál nom. Én nem vo nom
két ség be, hogy Heller Ág nes olyan li be rá lis, vagy mar xis ta
ter mi no ló gi át hasz nál, ami lyet akar, de nem hagy ha tom,
hogy két ség be von ják azt a jo go mat, hogy Szent Ist ván or -
szá gá ban a ke resz tény ér ték ren det kép vi sel jem és ke resz -
tény sza va kat hasz nál jak.

– Újabb ké nyes té má hoz ér kez tünk, amely éle sen meg -
oszt ja a ma gyar eli tet és a tár sa dal mat is. A ke resz tény de -
mok ra ta erõk nek men  nyi ben cél ja, hogy pél dá ul az ok ta tás
ne értéksemleges, ha nem ke resz tény ér té kek re épü lõ le gyen?

– A ja ko bi nus ha gyo má nyú balliberális ol dal ál lan dó an
az ál lam sem le ges sé gé rõl be szél. Po li ti kai kö vet kez mé nye -
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i ben is alap ve tõ en nek a kér dés kör nek a tisz tá zá sa. Az ál -
lam sem le ges sé ge nem je lent he ti azt, hogy lé tez ne va la mi -
fé le sem le ges vi lág né zet, hi szen ez fá ból vas ka ri ka. De ha
lé tez ne sem le ges vi lág né zet, ak kor a sem le ges ál lam nak a
sem le ges vi lág né zet tel szem ben is sem le ges nek kel le ne
len nie. Én el fo ga dom az ál lam sem le ges sé gét olyan ér te -
lem ben, hogy nem il le té kes fi lo zó fi ai, te o ló gi ai vi ták el -
dön té sé re. Az ál lam ne pre fe rál jon egy adott fi lo zó fi át egy
má sik kal szem ben. De nem fo ga dom el ab ban az ér te lem -
ben, ami kor a sem le ges ség jel sza vá val – pél dá ul a ke resz -
tény ség gel szem ben – egy faj ta re la ti vis ta-ni hi lis ta fel fo gást
akar nak rá kény sze rí te ni a tár sa da lom egé szé re. A sem le -
ges ség nem je lent het kö zöm bös sé get sem. Po li ti kai ér te -
lem ben mind ez úgy fo gal ma zó dik meg, hogy két ség be
von ják a ke resz tény tár sa dal mi ta ní tás le gi ti mi tá sát, va gyis
az egy há zak azon jo gát, hogy a köz ügye i ben ál lást fog lal -
ja nak. Eb ben a ki éle zett szi tu á ci ó ban ért he tõ meg a je len -
tõ sé ge an nak, hogy XVI. Be ne dek pá pa fel tû nõ en ha tá ro -
zott sza vak kal hív ta fel az Eu ró pai Nép párt ve ze tõ i nek fi -
gyel mét ar ra, hogy har col nunk kell az el len, hogy a pri vát
szfé rá ba szám ûz zék a val lást. Jé zus Krisz tus ugyan is nem
egy hit buz gal mi egye sü le tet ala pí tott, ha nem az élet egé -
szét te kint ve adott ta ní tást.

(Ma gyar Nem zet, 2006. má jus 13.;

Az interjú készítette: Kis Ferenc)
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EL LE NE MON DA NI 
AZ IGAZ SÁG TA LAN SÁG NAK

A bé ke az igaz sá gos ság gyü möl cse – ta nít ja ne künk a ke -
resz tény böl cse let. Te hát nem pusz tán a harc hi á nya, ha -
nem az igaz sá gos ság nak a gyü möl cse. Ezért nem bé ke az
igaz ság ta lan ság ba va ló be le tö rõ dés. És ezért az igaz ság ta -
lan ság nak va ló el lent mon dás a bé ke fel té te le. 

El le ne kell mon da nunk a tár sa dal mi igaz ság ta lan ság -
nak. An nak, ami kor a mun ka jo ga it alá ren de lik a tõ ke ér -
de ke i nek. XIII. Leó pá pa a Rerum novarum kez de tû nagy
szo ci á lis en cik li ká já ban meg fo gal maz ta a ke resz tény ta ní -
tást: sem a tõ ke mun ka nél kül, sem a mun ka tõ ke nél kül
nem áll hat fenn, de a mun ka el sõd le ges a tõ ké vel szem -
ben. Ezért el len té tes a ke resz tény ta ní tás sal, ami kor a mun -
ka jö ve del met ke gyet len adó ter hek kel sújt ják, mi köz ben a
tõ ke jö ve del mek adó men tes sé get él vez nek. És ezért el fo -
gad ha tat lan, ami kor min den ter het a nép vál lá ra tesz nek,
mi köz ben a ban kok és a mul ti na ci o ná lis cé gek – ame lyek
en nek az idõ szak nak a nyer te sei vol tak – nem vál lal nak
ará nyos részt a ter hek bõl.

El le ne kell mon da nunk a pri va ti zá ció – va ló já ban a
nem ze ti tu laj don ki fosz tá sa – igaz ság ta lan sá gá nak, mert el -
len té tes a nem zet élet ér de ke i vel, ami kor a ma gán tu laj don
el sza kad a köz jó tól, ami kor nem fej lesz tést je lent, ha nem
a ma gyar kon ku ren cia meg foj tá sát és a ma gyar pi ac mo -
no po li zá lá sát, ami kor nem szol gál ta tás bõ vü lést je lent, ha -
nem azt, hogy a szol gál ta tá son túl az em be rek nek ki kell
fi zet ni ük a be fek te tõk ext ra pro fit ját is. Az ál la mi tu laj don
nem le het sza bad pré da – és fel kell hív nunk a fi gyel met
ar ra is, va ló já ban nem „te her men tes”. Még pe dig azért nem,
mert eb ben tes te sül meg nem ze dé kek ki nem
fizetett·munkájának az ér té ke. Gon dol junk ar ra, hogy a
szo ci a liz mus ide jén a dol go zók mun ka bér ének je len tõs ré -
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szét vis  sza tar tot ta, nem fi zet te ki az ál lam az zal, hogy ezért
in gye nes egész ség ügyet, szo ci á lis biz ton sá got, és mél tó
nyug dí jat biz to sít. Mind ezt nem csak tör vény ben, ha nem al -
kot mány ban ga ran tál ta. Ezért az ál lam nak nem csak a kül -
föl di hi te le zõk fe lé van eurómilliárdokban ki fe jez he tõ
adós sá ga, ha nem sa ját ál lam pol gá rai fe lé is. És a ter mé -
szet jog sze rint a meg él he té sü kért küz dõ em be rek fe lé va -
ló kö te le zett ség erõ sebb, mint a be fek te tõk hasz na irán ti.
Ter mé sze te sen szem elõtt kell tar ta ni, hogy van po li ti kai
re a li tás, és szûk a gaz da sá gi moz gás tér: de az er köl csi rend
nem te he tõ zá ró jel be. 

És el le ne kell mon da nunk a ha zug ság – lé nye gé bõl fa -
ka dó – igaz ság ta lan sá gá nak. Hi szen a ha zug ság min dig
igaz ság ta lan, mert ép pen az igaz ság el lep le zé se a cél ja. És
ezért a ha zug ság igaz ság ta lan sá gá nak va ló el le ne mon dás
ke resz tény pa ran csa jo go sít min ket ar ra, hogy ne vén ne -
vez zük a dol go kat. Amint Jé zus is an nak ne vez te He ró -
dest, ami: ró ká nak. A bé ke az igaz sá gos ság gyü möl cse. És
meg for dít va, csak az igaz sá gos ság ter mi meg a bé ke gyü -
möl csét. A ke resz tény bé ke nem a kus ha dás csönd je, ha -
nem az igaz ság gyõ zel me.

(Új Em ber, 2006. ok tó ber 22.)
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GYURCSÁNY 
PER SO NA NON GRA TA

Boj kott a Nap-kel te el len

Sá ro sak, és mi vel nem tud ják ki mos ni ma gu kat, ezért meg -
pró bál ják az el múlt ti zen hat évet is be sá roz ni. Gyurcsány
Fe renc már nem ha zud hat ja azt, hogy nem ha zu dott, ezért
most azt ha zud ja, hogy min den ki ha zu dik. Semjén Zsolt a
KDNP el nö ke be je len tet te, a Szö vet ség töb bé nem szó lal
meg a Nap-kel té ben. 

– Mi ért pont most? 
– Mert mos tan ra telt be a po hár. Rég óta érik ez a dön -

tés, de most már olyan fo kú vá lett a Nap-kel te bi zo nyos fi -
gu rá i nak po li ti kai ma ni pu lá ci ó ja, ami hez nem sza bad
asszisztá1ni.

– Igen, de gyak ran hang zik el az az érv is, hogy ha nem
men nek be a té vé be a jobb ol da li po li ti ku sok, ak kor csak
szû kebb kör ben is me ri meg a köz vé le mény a nézeteiket…

– Eb ben van igaz ság. De azt is meg kell fon tol ni, hogy an -
nak el le né re, hogy egy té vé vi tá ban az ér ve ink meg áll ják a
he lyü ket, a szer kesz tõk és mû sor ve ze tõk kom mu ni ká ci ós
ma ni pu lá ci ó ja mi att csak ros  szul jö he tünk ki ezek bõl a sze -
rep lé sek bõl. Ez a po li ti kai meg fon to lás. Az er köl csi pe dig az,
hogy nem sta tisz tál ha tunk az em be rek meg té vesz té sé hez. És
ar ra is fel kell hív nom a fi gyel met, hogy a Nap-kel te a ma -
gát köz szol gá lat inak ne ve zõ té vé ben ke rül kép er nyõ re. Bár,
hogy ez a közszolgálatiság mit je lent a Ru di Zol tán-fé le té vé -
ben, ar ra il luszt rá ció le he tett Gyurcsány rek lám film jé nek su -
gár zá sa. Ez már nem hogy nem köz szol gá la ti, nem is ál la mi,
ha nem in kább kor mány té vé nek tû nik szá mom ra.

– Ér de kes, hogy ép pen ön tet te meg a boj kot tal kap cso la -
tos be je len tést. Hi szen ép pen Semjén Zsolt az, aki nek a
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vitakészségével és ér ve i vel még a legdörzsöltebb bal ol da li
mû sor ve ze tõk sem tud tak és tud nak mit kezdeni…

– Ne kem va ló ban fek szik a kard ki kard szi tu á ció. De
sok olyan ki vá ló jobb ol da li po li ti kus van, aki nek nem
ilyen a ha bi tu sa. Be lé jük fojt ják a szót, ki for gat ják az ér ve -
i ket, kér dés nek ál cá zott ál lí tá sok kal za var ják ös  sze õket, a
ma ni pu lá ci ó nak ezer trükk je van… Ezért dön töt tünk úgy,
hogy nem me gyünk be a NAP TV mû so ra i ba. Orosz Jó zsef
és Aczél End re nyu god tan ad ja elõ agit-prop mu tat vá nyát,
mi eb ben nem akar juk za var ni õket. A né zõ szá má ra meg
le gyen vi lá gos, hogy amit lát nak, az nem egy adott kér dés
meg vi ta tá sa, ha nem az MSZP–SZDSZ bro sú rá ja. Ön a szé -
les kö rû köz lés le he tõ sé gét em lí tet te. Én pe dig azt mon -
dom er re, hogy va ló ban van nak pro és kont ra ér vek, de
min den prag ma ti kus meg gon do lás nál fon to sabb az er köl -
csi üze net, hogy van, ami hez nem sza bad as  szisz tál ni.
Nyil ván tá mad ni fog nak, mert ta lál va ér zik ma gu kat, de itt
volt az ide je an nak, hogy a mé di á nak ezt a ré szét an nak
ne vez zük, ami: la káj mé dia.

– Mi lyen sze re pe van ma a köz élet ben a mé di á nak? Va -
ló ban a mé dia ke zé ben van a va ló di ha ta lom?

– Meg pró bá lom ezt egy pél dá val meg vi lá gí ta ni: ha be -
me gyek mond juk egy kí nai ét te rem be és elém tesz nek egy
ét la pot, amin az van, hogy vá laszt ha tok a hutulu és a kutu-
lu kö zött, ak kor va ló já ban nincs sza bad vá lasz tá som, mert
fo gal mam sincs, hogy mi az egyik és mi a má sik. Ha ma -
gya rul is oda ír ják, hogy az egyik rán tott pon tyot, a má sik
pe dig sült ka csát je lent, ak kor a szó iga zi ér tel mé ben vá -
laszt ha tok. Nos a mé dia hutulut és kutulut kí nál az em be -
rek nek. A par la men tá ris de mok rá cia egész konst ruk ci ó ja a
sza bad vá lasz tá sok esz mé jén nyug szik. Igen ám, de egy re
nyil ván va lóbb, hogy mi köz ben a ha tal mi ágak el vá lasz tá sa
ap ró lé ko san ki dol go zott, ad dig a vá lasz tá so kat – és ez zel
vég ered mény ben az egész ál lam szer ve ze tet – el dön tõ mé -
dia va ló já ban nem áll al kot má nyos kont roll alatt, ha nem
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bi zo nyos pénz ügyi-ide o ló gi ai ér dek cso por tok ke zé ben
van. És ezért van az, hogy az egész vi lá gon szembetûnõek
a par la men tá ris de mok rá cia vál ság je len sé gei. Csök ken a
vá lasz tá si rész vé tel, el for dul nak a kö zé let tõl az em be rek.
Ezért ál lí tom azt, hogy a par la men tá ris de mok rá cia a vá -
lasz tá sok va ló ban sza bad vol tá tól függ, ez pe dig nem csak
azt je len ti, hogy ne le hes se nek vá lasz tá si csa lá sok, mint
pél dá ul a kék cé du lák 1947-ben, ha nem ar ra is iga zi ga ran -
cia kell, hogy bi zo nyos ér dek cso por tok a mé dia ha tal muk -
kal ne ma ni pu lál has sák a köz vé le ményt és így a vá lasz tá -
so kat.

– Itt egyéb ként egy egész ha zug ság kon szern mû kö dik.
Ok tó ber 23-án pél dá ul biz to san el mond ja Gyurcsány Fe -
renc az ál la mi meg em lé ke zé sen, hogy az MSZP azok nak a
reformkommunistáknak az utód párt ja, akik ki rob ban tot -
ták az 1956-os for ra dal mat.

– Év ti ze de kig ki akar ták re tu sál ni a ma gyar tör té ne lem -
bõl, de mi u tán ez nem si ke rült, most igye kez nek ki sa já tí -
ta ni 1956 örök sé gét, és Gyurcsány Nagy Im re po li ti kai örö -
kö se ként pró bál ja be ál lí ta ni ma gát. A „te Im re, hogy csi nál -
nád?” szem te len sé ge sem va la mi el szó lás volt, ha nem en -
nek a sa ját elõ kép mí tosz-csi ná lás nak egy fe je ze te. A vér ta -
nú ság min den re fel men tés, és Nagy Im re ott van a ma gyar
pantheonban. De Nagy Im re nem ve zet te, ha nem kö vet te
a for ra dal mat. Nagy do log, ha va la ki a tör té ne lem egy
nagy pil la na tá ban szem be tud for dul ni ko ráb bi ön ma gá -
val. De volt olyan, aki nek a múlt já ból nem kel lett meg ta -
gad nia sem mit, nem kel lett a jó ol dal ra áll nia, mert min dig
ott volt. Anél kül, hogy ki seb bí te nénk Nagy Im rét, nem sza -
bad hagy nunk, hogy a reformkommunista mí tosz épí tés ár -
nyék ba szo rít sa Mindszenty Jó zse fet vagy Bibó Ist vánt! 

– A for ra da lom em lé két Nagy Im re és a bal ol da li sze rep -
lõk em lé ké re szû kí tik?

– Gyurcsány Fe renc az MSZP szín há zá ban akar ja el ját -
sza ni Nagy Im re sze re pét. Óri á si el lent mon dás azon ban,
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hogy Nagy Im re for ra da lom ban – és utá na – vál lalt sze re -
pé ben nem a po li ti kai tet tek, ha nem az er köl csi tar tá sa volt
a dön tõ és ma ra dan dó. Azon kí vül rá kell mu tat nom még
egy dön tõ kü lönb ség re, ami bõl lát ha tó, hogy mi lyen ha -
zug és ab szurd ez a ki sa já tí tó erõl kö dés. Nagy Im re el sõ -
sor ban ma gyar, azu tán va ló ban szo ci a lis ta volt. Az egy má -
sik kér dés, hogy ez az „em ber ar cú” szo ci a liz mus, ami ben
õ hitt, tör té nel mi té ve dés nek bi zo nyult. Ez azon ban nem
vál toz tat azon, hogy Nagy Im re va ló ban szo ci a lis ta volt. Az
MSZP leg na gyobb blöff je pe dig ép pen az, hogy szo ci a lis -
tá nak mond ja ma gát, ho lott im már min den, csak nem szo -
ci á lis, va ló já ban neo li be rá lis, a mul ti na ci o ná lis nagy tõ ke
stró man ja lett. Nagy Im re fo rog a sirjában. 

– Ha zud nak ab ban is, mint ha a ti zen hat év po li ti kai
erõ i nek kö zös vét sé ge len ne a nap ja ink ra ki ala kult vál ság.

– Sá ro sak, és mi vel nem tud ják ki mos ni ma gu kat, ezért
meg pró bál ják az el múlt ti zen hat évet is be sá roz ni.
Gyurcsány Fe renc már nem ha zud hat ja azt, hogy nem ha -
zu dott, ezért most azt ha zud ja, hogy min den ki ha zu dik. A
par la ment ben – mi u tán a bi zal mi sza va zás nál el ját szot ta a
bûn bá nó sze re pet is – azt mond tam ne ki, hogy négy fel té -
te le van a bûn bo csá nat nak, és re mél tem, hogy tud ja kö vet -
ni a te o ló gi ai ref le xi ó mat, hi szen õ ma ga nyi lat koz ta, hogy
„rend sze re sen szo kott bérmálkozni”… Te hát a négy fel té -
tel: a bûn bá nat, a bûn be val lás, a jó vá té tel és a pe ni ten cia
el fo ga dá sa. Csak hogy a bûn bá nat nem azo nos egy szín há -
zi mu tat ván  nyal, a bûn be val lás nem azo nos a le bu kás sal,
a jó vá té tel te kin te té ben pe dig a bib li ai vá mos tör té ne tét
idéz tem ne ki, ja va sol va, hogy te gyen va la mit vis  sza a költ -
ség ve tés be, a pe ni ten ci á nak pe dig van egy na gyon egy sze -
rû mód ja: mond jon le.

– Gyurcsány Fe renc in ge rült sé ge, ar ro gan ci á ja ma már
a ha ta lom egész szer ke ze tét át hat ja. Mi lesz en nek a vé ge? 

– Nem vé let len, hogy leg utóbb ép pen egy bu da pes ti
bör tön ben tar tot tuk a par la ment em be ri jo gi bi zott sá gá nak
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ülé sét, amit a szo ci a lis ták per sze obst ru ál tak, ahogy tud tak.
Nem ki zá ró lag az ár tat la nul meg hur colt, meg alá zott, meg -
vert bé kés tün te tõk mel lett emel tük fel a sza vun kat, ha nem
azon rend õrök mel lett is, aki ket a po li ti kai ha ta lom a ma -
ga ma ni pu lá ci ós cél jai mi att ve szé lyez te tett. Fel ké szí tés
nél kü li, vi dé ki rend õr lányt ál lí tott pél dá ul a té vé szék ház
elé, amíg a ké szen lé ti ez red ki kép zett és fel sze relt egy sé -
ge it – no ha négy szer kér ték – nem en ged ték oda a lak-
tanyából… Va jon mi ért? Ket tõs pro vo ká ció tör tént, ami nek
cél ja elõ ször a tár sa da lom ma ni pu lá lá sa, azu tán pe dig a
meg fé lem lí té se volt.

– A ha tal mi ar ro gan cia to váb bi je le az is, hogy a je len -
le gi kor mány a ter ve ze te it nem egyez te ti az érin tet tek kel.
Leg utóbb ép pen a pe da gó gu sok tün tet tek emi att.

– Nem csak a szak mai szer ve ze tek kel, a tár sa da lom mal
nem egyez tet nek, de sa ját frak ci ó juk kal, sa ját párt juk kal
sem. Épp ezért mond tam a kor mány prog ram par la men ti
vi tá já ban, hogy ez nem egy kor mány, ha nem egy hol ding
fel épí té sé re em lé kez tet. Az uni ós pén zek el osz tá sa pél dá -
ul Bajnai Gor don ke zé ben van. Csak hogy Bajnai nem kor -
mány tag, õ és tár su la ta ki zá ró lag Gyurcsány Fe renc kre á -
ci ó ja, ami re a par la ment nek, sõt a kor mány nak sincs nem -
hogy irá nyí tá sa és el len õr zé se, de va ló já ban rá lá tá sa sem.
Pél dá ul nem is in ter pel lál ha tó. Gyurcsány Bajnaival va ló já -
ban a köz jo gi struk tú rán kí vül re akar ja he lyez ni az uni ós
pén zek elosztását… Nagy sze ren csé je az or szág nak, hogy
ok tó ber el se jén a nem zet az el len zék ke zé be tet te a me -
gyei és te le pü lé si ön kor mány zat ok nagy több sé gé nek irá -
nyí tá sát, át húz va ez zel a nagy le nyú lás szá mí tá sa it.

– Ki rúg ják Gyurcsányt? 
– A szo ci a lis ták nak is fel kell is mer ni ük, hogy csak a

szak ér tõi kor mány je len ti eb ben a pil la nat ban az egyet len
re á lis meg ol dást, ki utat a vál ság ból az or szág szá má ra. Kü -
lön ben a mos ta ni krí zis új ra és új ra meg fog ismétlõdni, de
egy re sú lyo sabb for má ban. Alap ve tõ en rossz irány, ami a
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gaz da ság nö ve ke dé se el len hat. A mun kát súj tó ter hek pél -
dá ul azt ered mé nye zik, hogy nõ a mun ka nél kü li ség, te hát
egy re ke ve sebb em ber fi zet be a költ ség ve tés be. A ma gyar
cé gek vagy csõd be men nek, vagy át men nek adóz ni Szlo -
vá ki á ba, il let ve a fe ke te gaz da ság ba me ne kül nek, a vé ge
ugyan az: ke ve sebb lesz a költ ség ve té si be vé tel. A múlt
szá za di neo li be rá lis dog ma mi att azt erõl te tik, hogy a
pénz ügyi egyen súly áll min de nek fe lett! Meg jegy zem, ha
ez így len ne, ak kor Szo má lia len ne a vi lág leg jobb or szá -
ga, hi szen nul la ki adás, nul la be vé tel – vi tat ha tat lan az
egyen súly. Mi azt mond juk, hogy az ál lam ház tar tá si egyen -
súly va ló ban fon tos – ezért nem kel lett vol na az
MSZP–SZDSZ kor mány nak párt cé lok mi att fel bo rí ta nia –,
de nem az egyet len szem pont. En nek az ol tá rán nem ál -
doz ha tó fel a gaz da sá gi nö ve ke dés, sem a tár sa da lom po li -
ti ka szem pont jai. A ma gyar tár sa da lom nagy több sé ge nem
bír ki to váb bi drasz ti kus el vo ná so kat, to váb bi ter he ket.
Egy szo ci á lis rob ba nás nak be lát ha tat la nok a kö vet kez mé -
nyei! Ezért is mon dom hó na pok óta, hogy az ál lam nak rá
kell kény sze rí te nie en nek az idõ szak nak a nyer te se it és
ha szon él ve zõ it, a ban ko kat és a multikat, hogy õk is vál -
lal ja nak ará nyos részt a ter hek bõl.

– A kor mány az ál lam adós ság ra hi vat ko zik, amit min -
den más elé he lyez, és ez zel in do kol ja a még meg ma radt
ál la mi va gyon pri va ti zá ci ó ját is. Leg utóbb Ceausescu tett
így, még a pa nel há zak ban is ku ko ri ca csut ká val fû töt tek
Romániában…

– Elõ ször is az ál lam adós ság a Gyurcsány-kormány ide -
jén sza ba dult el vég le te sen és vég ze te sen, mi köz ben el her -
dál ták az ál la mi va gyont. Az óta sincs vá lasz ar ra, hogy ho -
va lett ez a ten ger nyi pénz. Vér lá zí tó, hogy mi köz ben a
ma gyar nép el sze gé nye dett, ad dig azok, akik sze mély sze -
rint fe le lõ sök ezért a vál sá gért Gyurcsány Fe renc, Kóka Já -
nos és Ve res Já nos, mil li ár do sok let tek. Az ál lam adós ság és
a pri va ti zá ció te kin te té ben pe dig sze ret ném fel hív ni a fi -
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gyel met egy ed dig el hall ga tott szem pont ra, ami ne künk
ke resz tény de mok ra ták nak kü lö nö sen fon tos. Ter mé sze te -
sen tisz tá ban va gyunk a po li ti kai re a li tá sok kal, és az zal,
hogy szûk a gaz da sá gi moz gás tér, de az er köl csi szem pont
nem te he tõ zá ró jel be. Te hát ar ról van szó, hogy a szo ci a -
liz mus ide jén a szo ci a lis ta ál lam el vet te a dol go zók mun -
ka bér ének nagy ré szét, az zal, hogy ezért az ál lam ga ran -
tál ja az in gye nes egész ség ügyi el lá tást és a tisz tes meg él -
he tést biz to sí tó nyug dí jat. Ezt tör vé nyek ben és az al kot -
mány ban is rög zí tet ték. Te hát nem ki zá ró lag eurómilliár-
dokban ki fe jez he tõ adós ság van kül föl di be fek te tõk fe lé,
ha nem adós ság van a ma gyar em be rek mil li ói fe lé is, akik -
nek ki nem fi ze tett mun ka bé re a még meg lé võ ál la mi va -
gyon ban tes te sül meg. Ezért az adós ság és pri va ti zá ció
kér dé sé ben a KDNP ál lás pont ja az, hogy a ter mé szet jog
alap ján a ma gyar ál lam nak erõ sebb kö te le zett sé ge van a
meg él he té sü kért küz dõ ma gyar em be rek fe lé, mint az
Ópe ren ci án tú li be fek te tõk pro fit ja irá nyá ban.

– Mond hat juk-e, hogy Gyurcsány Fe renc ha zug sá ga
ket té tör te a ma gyar par la men ti de mok rá ci át?

– A tár sa dal mi szer zõ dés lé nye ge, hagy a pár tok a vá -
lasz tá si prog ram juk kal mint egy szer zõ dé si aján la tot tesz -
nek a vá lasz tó pol gár ok nak, amit azok az zal, hogy meg vá -
laszt ják azt a pár tot, el fo gad nak. Így lét re jön a szer zõ dés
az adott párt és a nép kö zött, a vá lasz tá si prog ram meg va -
ló sí tá sá ra. Gyurcsány kor má nyon a szö ges el len té tét csi -
nál ta an nak, mint amit a vá lasz tá si prog ram já ban ígért, ez -
zel meg szeg te a tár sa dal mi szer zõ dést, ami ezért mo rá lis és
po li ti kai ér te lem ben sem mis, Gyurcsány és tár su la ta pe dig
il le gi tim. Má sod szor azért il le gi tim, mert az MSZP és az
SZDSZ kép vi se lõi a bi zal mi sza va zá son nem ment he tik föl
a vá lasz tá si ha zug ság/csa lás alól, mert õk is an nak kö szön -
he tik a man dá tu mu kat, hogy ré sze sei – mond hat nám bûn -
tár sai – vol tak a szer ve zett ha zug ság nak, ami vel meg nyer -
ték a vá lasz tást. Har mad szor pe dig azért il le gi tim, mert az
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ké ri a fel ha tal ma zást ar ra, hogy ki ve zes se a vál ság ból az
or szá got, aki oda jut tat ta. El mé le ti leg van több mil lió em -
ber, aki rõl el kép zel he tõ, hogy ki tud ná ve zet ni az or szá got
a vál ság ból. Re á li san le het több száz, aki rõl tény le ge sen
hi he tõ, hogy ké pes len ne rá. Gyurcsányról vi szont fe hé ren
fe ke tén be bi zo nyo so dott, hogy al kal mat lan er re. 

(De mok ra ta, 2006. ok tó ber 19.;

Az interjút készítette: Sinkovics Ferenc)
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Fotó: MTI
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„A ke resz tény de mok ra ták kal va ló kö zös mun -
ka iz gal mas és ins pi rá ló. Egy olyan je len ség rõl
is szó van, ame lyet so ká ig nem tud tunk el ren -
dez ni – ma gunk ban sem. A KDNP szi go rú an
vi lág né ze ti ala pon mû kö dik. Bár nem lé nyeg -
te len szá muk ra, hány vok sot kap nak, de nem
ez a leg fon to sabb. Úgy gon dol kod nak, „va -
gyunk, akik va gyunk, ka punk, amen  nyit ka -
punk”. El sõ sor ban nem a prog ram juk ra, ha -
nem az an nak alap ját adó vi lág né zet re ké rik 
a tá mo ga tást. Ez egye dül ál ló a ma gyar po li ti -
kai élet ben. Öröm mel mû kö döm együtt ve lük.
Sõt, né ha egy ki csit irigy lem is õket. A leg na -
gyobb ér té kük, hogy úgy kép vi se lik meg al ku -
vás nél kül a sa ját ér ték rend jü ket, hogy eköz -
ben nem vál nak el len sé ges sé a pol gá ri ol dal
leg na gyobb ere jé vel szem ben. Nem ar ra hasz -
nál ják ener gi á ju kat, hogy má so kat ki ok tas sa -
nak. Ilyen ér tel mes mun ka meg osz tás ra a
jobb ol dal ed dig csak el vét ve volt ké pes, s ezért
tisz te let tel adó zom Semjén Zsolt nak. A ke resz -
tény de mok ra ták azt is tud ják, hogy vi lág né -
zet ük ér té ke i nek ha té kony kép vi se le te, a kor -
mány ra ke rü lés csak ak kor le het sé ges, ha a
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nagy nép párt tal, a Fi des  szel stra té gi ai együtt -

mû kö dést ala kí ta nak ki. De van má sik ol da la
is az érem nek, a Fi desz nem fo gad el a ve lük
va ló egyez te tés nél kül prog ra mot és azt is tud -
ja, csak a KDNP ál tal is tá mo ga tott el nök ké -
pes ös  sze fog ni a jobb ol dal erõ it, ami min den
si ker el sõ szá mú fel té te le.”

Or bán Vik tor nyi lat ko za ta a KDNP-rõl
(De mok ra ta, 2007. ja nu ár 4.)
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III. A Par la ment
szó szé kén

OR SZÁG GYÛ LÉ SI BE SZÉ DEK
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IV. KÁR OLY KI RÁLY 
BOL DOG GÁ AVA TÁ SÁ RÓL

2004. szep tem ber 27.

Kö szö nöm szé pen. Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt Ház!
Ok tó ber 3-án II. Já nos Pál pá pa a Szent Pé ter té ren bol -
dog gá avat ja IV. Kár oly ki rá lyun kat. Több év ti ze des, a leg -
ap róbb rész le te kig ki ter je dõ vizs gá la tot kö ve tõ en ta valy
de cem ber ben el is me rés sel zár ta le a szük sé ges el já rást az
il le té kes szent szé ki tes tü let, a bol dog gá és szent té ava tá -
sok elõ ké szí té sé ért fe le lõs kong re gá ció. Egy tör té né szek
és or vo sok al kot ta bi zott ság – amely nem csu pán ka to li -
ku sok ból állt – po zi tí van fog lalt ál lást, és ta valy áp ri lis ban
hi va ta lo san is el is mer ték az ural ko dó kü lö nö sen eré nyes
éle tét. Vé gül de cem ber ben egy, Kár oly köz ben já rá sá nak
kö szön he tõ cso dá la tos, ter mé sze tes okok kal nem ma gya -
ráz ha tó gyógy ulást is bi zo nyí tott nak fo gad tak el. Bol dog -
gá ava tá sá val a pá pa egy olyan ke resz tény sze mé lyi sé get
mél tat, akit, no ha hõ si fo kon gya ko rol ta az eré nye ket,
még is mind a sa ját ko rá ban, mind ma nap ság is szá mos rá -
ga lom ért.

A szent atya ez zel az el is me rés sel Ma gyar or szág ki rá -
lyá nak sze mé lyén ke resz tül ha zán kat is meg tisz te li. II.
Szil vesz ter pá pa ezer esz ten de je ado má nyoz ta Szent Ist -
ván ki rá lyunk nak a Szent Ko ro nát, egy év ez red del ké -
sõbb a Szent Ko ro na utol só vi se lõ jét is fel ma gasz tal ja az
egy ház.

Fe renc Jó zsef csá szár és ki rály hat van nyolc esz ten dõ nyi
kor sza ká hoz ké pest az if jú Kár oly ural ko dá sa oly rö vid nek
tû nik. Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chi á ról több nyi re a fest -
mé nyek rõl jól is mert, idõs Kaiser und König és a ki egye -
zést kö ve tõ, ahogy ne vez ni szok ták, bol dog bé ke évek jut -
nak az eszünk be. IV. Kár oly ról azon ban – akit 1916-ban

153SEMJÉN ZSOLT: IUS RESISTENDI



Szent Ist ván ko ro ná já val ko ro náz tak meg – va ló ban hi á -
nyo sak az em lé ke ink. És még ezt a ke ve set is el tor zí tot ta
a sok év ti ze des, el fo gult, szél sõ sé gek tõl tá vol ról sem men -
tes, elõbb jobb-, majd bal ol da li pro pa gan da. A ko ra be li
saj tó ból úgy tûn het, hogy Kár oly ki rály gyen ge ke zû, a vi -
ha ros tör té nel mi na pok ban sze re pé re al kal mat lan ural ko -
dó volt, akit meg le he tõ sen ha tá ro zott fe le sé ge irá nyí tott.
Si ker te len bé kél te tõ kí sér le te i vel meg ve tést vál tott ki mi-
litáns né met szö vet sé ge se i bõl és sa ját alatt va ló i ból egy -
aránt. Az elõ í té le tek so rát sza po rí tot ta a mér ges gáz be ve -
té sé rõl szó ló vád és a re mény te len res ta u rá ci ós pró bál ko -
zá sok.

Az el fo gu lat lan tör té né szek mun kái azon ban el le ne
mon da nak a kü lön bö zõ po li ti kai pre kon cep ci ók ál tal el -
tor zí tott Kár oly-kép nek. Tu do má nyos ab szur di tás õt úgy
be ál lí ta ni, mint aki gyá va ság ból akar ta a bé két. Kár oly volt
az egyet len ko ra be li ural ko dó, aki a há bo rú két el sõ esz -
ten de jét a had szín te re ken töl töt te. Ép pen a fron ton szer -
zett ször nyû él mé nyek gyõz ték meg ar ról, hogy a há bo rú
ér tel met len tö meg gyil kos ság, ami nek mi e lõbb vé get kell
vet ni. Kár oly mind hi á ba pró bál ta II. Vil most rá ven ni a bé -
ke kö tés re. Re mény te le nül gyõz köd te a né met csá szárt a
vér on tás ha szon ta lan sá gá ról. Tö rek vé se el bu kott a ber li ni
ve zér kar meg gyõ zõ dé sén: ezt a há bo rút a köz pon ti ha tal -
mak meg nye rik.

Már a ko ro ná zás kor be in dult a pro pa gan da gé pe zet Ká-
r oly és fe le sé ge, Zi ta el len. Azt hí resz tel ték, hogy iszá kos
és ki csa pon gó éle tet él, jól le het asz ke ti kus, hû sé ges és
rend kí vül fe gyel me zett volt. Zi ta ki rály nõt Bour bon -pár mai
szár ma zá sa mi att Né met or szág ban fran ci á nak, Auszt ri á ban
tal ján nak bé lye gez ték. A mai na pig sok tör té nész bi zo nyos
tá vol ság tar tás sal szem lé li Kár oly bé ke tö rek vé se it. Ter mé -
sze te sen min den tör té nel mi-po li ti kai ese ményt – ak kor és
utó lag – több szem pont ból le het meg kö ze lí te ni. Ká-r oly ki -
rá lyé az volt, hogy a lel ki is me re té re hall ga tott: sze mé lye -

154 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



sen vál lalt fe le lõs sé get a fegy ver nyug vás ért. Vég sõ so ron
nem po li ti kai meg fon to lá sok ból, ha nem sze mé lyes hi té bõl
ért het jük meg azt, hogy min den áron el akar ta ke rül ni a to -
váb bi vér on tást. Kár oly tol lá ból szár ma zó idé ze tek bi zo -
nyít ják: in kább el szen ved te, mint sem sa ját ma ga tett vol na
igaz ság ta lan sá got.

Az el sõ vi lág há bo rú nyo mán és kö vet kez té ben a cá ri
Orosz or szág he lyét a Szov jet unió fog lal ta el, a vesz tes Né -
met or szág ver sailles -i tönk re té te le és meg alá zá sa te ret nyi -
tott a nem ze ti szo ci a lis ta ide o ló gi á nak. És el tûnt a tér kép rõl
a sok nem ze ti sé gû Habs burg-mo nar chia is. Az Oszt rák-Ma -
gyar Bi ro da lom mal együtt ele nyé szett az a nagy tör té nel mi
ke ret, amely – még ha er rõl meg osz lik is a mo nar chia né -
pe i nek em lé ke ze te – a kö zép-eu ró pai nem ze tek együtt élé -
sét és fej lõ dé sét biz to sí tot ta. He lyé ben a gyõz te sek ér de kei
sze rint mes ter sé ge sen ös  sze tá kolt, az et ni kai és tör té nel mi
té nye ket sem mi be ve võ, a nagy ha tal mak tól füg gõ, ne kik
ki szol gál ta tott utód ál lam ok jöt tek lét re. Ha zán kat meg -
cson kí tot ták, a tör té nel mi Ma gyar or szág két har ma dát, la -
kos sá gá nak több mint fe lét el sza kí tot ták, a Kár pát-me den -
cei ma gyar ság egy har ma da ke rült ide gen im pé ri um ké nye-
ked vé nek ki szol gál ta tott ki sebb sé gi lét be.

A köz tár sa sá gi kor mány nyo má sá ra 1919 már ci u sá ban a
csa lád nak el kel lett hagy nia Auszt ri át. Kár oly, Zi ta és gyer -
me ke ik Svájc ban lel tek me ne dék re. Kár oly – mint ko ro ná -
zott ma gyar ki rály – két ered mény te len res ta u rá ci ós kí sér -
le tet tett a Ma gyar or szág ra va ló vis  sza té rés re. A tör té né -
szek szá mos mo ti vá ci ó ra mu tat nak rá: a tri a no ni dik tá tum
tra gé di á já ra, a pro le tár dik ta tú ra rém ural má ra, a Hor thy
Mik lós el len ten ger nagy ha ta lom át vé te le ál tal meg nyílt nak
vélt le he tõ sé gek re. Tö rek vé se it mind ez bi zon  nyal ösz tö -
nöz te, de az el mé lyült vizs gá lat meg mu tat ta, hogy a po li ti -
kai szá mí tá sok elõtt és fö lött is mét a lel ki is me ret sza va volt
a dön tõ: az ural ko dó úgy érez te, hû sé ges nek kell ma rad -
nia ural ko dói es kü jé hez. Ma gyar or szág her ceg prí má sa,
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Csernoch Já nos bí bo ros a kö vet ke zõ sza vak kí sé re té ben
tet te Kár oly fe jé re a Szent Ko ro nát: „Ma rád száll a ki rály -
ság, ne ked kell gon dos kod nod a te rád bí zott nyáj ról.” Ká-
r oly hû sé ges akart ma rad ni es kü jé hez. A gyõz tes ha tal mak
el ha tá roz ták, hogy a ké nyel met len né vált Ká rolyt el tá vo lít -
ják, és Ma de i ra szi ge té re szám ûz ték.

Kár oly ki rály rö vid éle tét be ár nyé kol ták a tra gé di ák:
két sé gek kö zött vál lalt, ered mény te len nek bi zo nyult bé ke -
tö rek vé se, a sok év szá za dos bi ro da lom szét hul lá sa, si ker -
te len vis  sza té ré si kí sér le tei, meg alá zó szám ûze té se, a nél -
kü lö zés és a be teg ség. De más mér cé vel mér nek a menny -
ben és a föl dön. Ott a vég sõ mér ce nem a si ker, ha nem az
élet szent ség. Ez az üze ne te an nak, hogy az egy ház bol -
dog gá avat ja Kár oly ki rályt. Ez a szer tar tás nem evi lá gi po -
li ti ká ról szól, nem tör té nel mi vi ták el dön té sé rõl, nem al -
kot mány jo gi kér dé sek rõl, és még csak nem is egy tör té nel -
mi sze mé lyi ség his to ri kus sze re pé nek meg íté lé sé rõl. A lé -
nyeg az, hogy va la ki sa ját ko ra adott tör té nel mi hely ze té -
ben, a ma ga sa já tos élet ál la po tá ban Jé zus pél dá ját kö vet ve
és ez zel má sok nak konk rét pél dát ad va ké szen áll Krisz tus
kö ve té sé re.

IV. Kár oly a vi lág há bo rú em ber te len sé gé ben a bé ke
em be re volt. Ad ja Is ten, hogy szent ki rá lya ink so rá ban,
Szent Ist ván nal és Szent Lász ló val együtt Bol dog Kár oly is
égi köz ben já rónk le gyen!

Kö szö nöm szé pen. (Taps.) 
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NEM ENGEDJÜK, HOGY 
MÁSODRENDÛ ÁLLAMPOLGÁROK

LEGYENEK A KE RESZ TÉ NYEK

2004. no vem ber 3.
Felszólalás a 2005. évi költségvetési törvényhez

El nök Úr! Tisz telt Ház! A költ ség ve tés egy há za kat érin tõ ré -
szét il le tõ en rög tön az ele jén le aka rom szö gez ni, hogy az
egy há zak nem va la mi fé le pri vi lé gi u mot kér nek, ha nem a
hát rá nyos meg kü lön böz te tés el len til ta ko zunk, al kot má -
nyos jo ga ink hoz és a nem zet kö zi és ha zai szer zõ dé sek
tisz te let ben tar tá sá hoz ra gasz ko dunk.

A költ ség ve té si tör vény ja vas lat ban lé võ diszk ri mi ná ció
nem pusz tán az egy ház el len hir det kul túr har cot, ha nem –
sõt, el sõ sor ban – az egy há zi in téz mé nye ket igény be ve võ
és az ott dol go zó ál lam pol gár ok el len. Sem az egy há zi is -
ko lá ba já ró gye rek, sem az egy há zi kór ház ban gyó gyí tott
be teg, sem az egy há zi szo ci á lis ott hon ban gon do zott idõs
em ber nem kap hat ja meg azt, amit az ál la mi vagy ön kor -
mány za ti in téz ményt igény be ve võ tár sa ik, sem az ilyen
egy há zi fenn tar tá sú, de köz fel ada tot át vál la ló mun ka he -
lyen dol go zó azt, mint az ál la mi vagy ön kor mány za ti in téz -
mény ben lé võ kol lé gá ik.

Tisz telt Ház! A val lá sos em ber ugyan olyan adó fi ze tõ ál -
lam pol gár, mint bár ki más. Ugyan úgy a mi adónk ból is
van fenn tart va az ös  szes lé te zõ ál la mi és ön kor mány za ti
in téz mény. Most azért, hogy em be ri és ál lam pol gá ri jo -
gunk kal él ve egy há zi is ko lá ba já rat has suk a gyer me ke in -
ket, a be fi ze tett adón kon túl to váb bi anya gi te her vál la lás -
ra va gyunk kény sze rít ve, va gyis ket tõs adó fi ze tés re. Ez zel
a je len le gi ha ta lom má sod ren dû ál lam pol gár nak bé lye gez
min ket, val lá sos em be re ket. Egyút tal el ve szi a tár sa da lom
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egé szé tõl a sza bad in téz mény vá lasz tás le he tõ sé gét és jo gát,
azt, hogy min den ki sza bad aka ra tá ból, plusz anya gi te her -
vál la lás pres  szi ó já tól men te sen dönt hes se el, hogy mi lyen
in téz ményt vá laszt.

Néz zük a szám sza ki té nye ket! A ki sebb lét szá mú ön kor -
mány za ti is ko lák di ák jai után já ró nor ma tív tá mo ga tást
dur ván csök ken ti a kor mány, el le he tet le nít ve a kis te le pü -
lé se ken az éle tet. De az egy há zi ál ta lá nos is ko la és óvo da
ak kor sem kap hat ja meg az ön kor mány za ti is ko lák kal azo -
nos ki egé szí tõ tá mo ga tást, ha az is ko la meg fe lel a lét szám -
elõ írá sok nak. Így az egy há zi is ko lá ba já ró gye rek – is ko la -
tí pus tól füg gõ en – 18 és 44 ezer fo rint kö zöt ti ös  szeg gel
kap ke ve seb bet, mint az ön kor mány za ti is ko lá ba já ró tár -
sa. És mi vel a bejárónormatívát is el ve szik tõ le, így a gim -
na zis ták ese té ben di á kon ként to váb bi 9800, ál ta lá nos is ko -
lá sok ese té ben di á kon ként 25 ezer fo rin tot vesz el tõ lük a
Gyurcsány-kormány.

Te hát ös  szes sé gé ben az egy há zi is ko lák ban egy ta nu ló -
ra ju tó nor ma tí va 43 és 69 ezer fo rint kö zöt ti ös  szeg gel ke -
ve sebb, mint az ön kor mány za ti is ko lá ban. Ha a nor ma tí -
ván túl az el ma ra dó ki egé szí tést is hoz zá szá mo lom, ak kor
ez már di á kon ként mi ni mum 84, ma xi mum 110 ezer fo rint
el vé te le. Szá za lék ban ki fe jez ve: az egy há zi is ko lák leg -
alább 20 szá za lék kal van nak hát rá nyo san meg kü lön böz tet -
ve a kü lön ben szin tén alul fi nan szí ro zott ön kor mány za ti is -
ko lák hoz ké pest.

To váb bi nyil ván va ló diszk ri mi ná ció az, hogy mos tan tól
az egy há zi is ko lá ba já ró gye re kek nem kap hat nak az ön -
kor mány za ti is ko lá val meg egye zõ ki egé szí tõ tá mo ga tást az
in gye nes tan könyv el lá tás hoz, a nap kö zi ét kez te tés hez és a
kol lé gi u mi szál lás hoz.

Itt kell meg je gyez nem azt a sta tisz ti kai tényt, hogy míg az
ön kor mány za ti is ko lák ban szo ci á lis hely ze te mi att a di á kok
18 szá za lé ka szo rul rá a ked vez mé nyes ét kez te tés re és az is -
ko lai tan könyv tá mo ga tás ra, ad dig az egy há zi is ko lák nál ez
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az arány 44 szá za lék. És te szi a kor mány mind ezt tan év köz -
ben, idõt sem hagy va az ál lam pol gár ok nak és in téz mé nyek -
nek a fel ké szü lés re, vé de ke zés re, meg sért ve egyút tal a köz -
jo gi várományhoz fû zõ dõ al kot má nyos jo gu kat, amit egyéb -
ként az Al kot mány bí ró ság már ko ráb ban kény te len volt
meg vé de ni a szo ci a lis ta-li be rá lis ha ta lom mal szem ben.

A diszk ri mi ná ció te kin te té ben a kor mány és az Or szág -
gyû lés is mer te el a 2003. évi zár szám adá si tör vény ben,
hogy az egy há zi in téz mé nyek 1,4 mil li árd dal ke ve seb bet
kap tak, mint amen  nyi járt vol na, te hát en  nyi vel már ele ve
adó sa volt az ál lam az egy há zi fenn tar tá sú, köz fel ada tot el -
lá tó in téz mé nye ket igény be ve võ em be rek nek.

A di á kok mel lett azok a mun ka vál la lók, akik egy há zi
ok ta tá si, egész ség ügyi, szo ci á lis, kul tu rá lis in téz mény ben
dol goz nak, szin tén má sod ren dû ál lam pol gár rá vál nak
ez zel a tör vén  nyel, mi vel szá muk ra a jö võ ben nem lesz
kö te le zõ a köz al kal ma zot ti bér biz to sí tá sa, no ha köz fel -
ada tot lát nak el, így sem az ese ti, sem a tar tós bér eme -
lés fe de ze tét nem kap ják meg az ál la mi költ ség ve tés bõl.
Meg em lí tem, hogy a kor mány már eb ben az év ben is el -
vet te tõ lük az 1 szá za lé kos keresetkiegészítést. Mind -
eköz ben ki lóg a ló láb, az egy ház el le nes mes ter ke dés,
hogy ezek kel a hát rá nyos meg kü lön böz te té sek kel és az
egy ház mo rá lis te kin té lyét szisz te ma ti ku san le já rat ni aka -
ró mé dia ma ni pu lá ci ó val az egy há zi in téz ményt vá lasz ta -
ni aka ró kat el bi zony ta la nít sák, az egy há zi in téz mény ben
dol go zó kat pe dig az egy há zi in téz mény fenn tar tó el len
for dít sák.

A leg in kor rek tebb azon ban az, hogy mind ezt a
Gyurcsány-kormány úgy tet te, hogy köz ben meg té vesz tõ
tár gya lá so kat kez de mé nye zett és foly ta tott az Apos to li
Szent szék de le gá ci ó já val. Ott mo so lyog va fo gad ko zott,
ígér ge tett, el te re lõ mó don mel lé be szélt, mi köz ben suty  -
tyom ban ké szí tet ték ezt a va ló ban pél dát lan diszk ri mi ná -
ció gyûj te ményt, tör vény-, szer zõ dés- és al kot mány sér tést.
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Mi per sze ki dol goz zuk a szük sé ges mó do sí tó ja vas la to -
kat, ame lye ket a kor mány ol dal – nin cse nek il lú zi ó im – le -
sza vaz. De már most jel zem, hogy ugyan úgy, mint a szo -
ci á lis tör vény ese té ben is tet tem, az Al kot mány bí ró ság hoz
for du lok. A Csehák-Kökény ket tõs ak kor pök hen di en le -
sö pör te a mó do sí tó ja vas la ta in kat, és ar ro gán san le sö pör -
ték a köz tár sa sá gi el nök úr ész re vé te le it is. És mi lett a vé -
ge? Az Al kot mány bí ró ság a be ad vá nyunk ra meg sem mi sí -
tet te a szo ci á lis tör vény egy ház el le nes pas  szu sa it. Most
sem lesz más ként.

Be fe je zé sül fõ ként Ma gyar Bá lint mi nisz ter fi gyel mé be
aján lok egy ré gi ta pasz ta la tot. A mon dás úgy szól, hogy
aki az egy ház ba ha rap, an nak elõbb-utóbb ki tör nek a fo -
gai. (De rült ség az el len zé ki pad sor ok ban.) Nos, el le het
kez de ni csi nál tat ni a pro té zist.

Kö szö nöm. (Taps az el len zé ki pad sor ok ban.)

160 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



A VALLÁSSZABADSÁG 
VÉ DEL MÉ BEN

2004. no vem ber 22.
Kérdés a kulturális miniszterhez

Kö szö nöm szé pen a szót. Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt
Ház! Ezek ben a na pok ban sú lyos tá ma dás éri a de mok rá -
ci át, a saj tó- és val lás sza bad sá got.

A Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak ál lás fog la lá sa és a Ma -
gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia kör le ve le a ha tá ron
tú li ma gyar ság ér de ké ben a Ma gyar Te le ví zió egy há zi mû -
so rá ban sem han goz ha tott el. Eze ket az ál lás fog la lá so kat a
Hír adó ban is is mer tet ni kel lett vol na, mert ha van hír ér ték,
ak kor ez az.

Az elõz mé nyek hez tar to zik, hogy az in téz mény fenn tar -
tó egy há zak nyílt le ve lét, amely ben til ta koz tak az egy há zi
in téz mé nyek el le he tet le ní té se el len, a múlt ked den a Ka to -
li kus kró ni ká ban még is mer tet ték, de a most va sár na pi is -
mét lés bõl már ki vág ták, cen zú ráz ták.

A ket tõs ál lam pol gár ság ügyé ben az igen mel let ti ka to -
li kus és re for má tus ki ál lást szin tén cen zú ráz zák: va sár nap
a re for má tus egy ház Öröm hír cí mû mû so rá ból már ki ma -
radt, a hol na pi Ka to li kus kró ni ká ból pe dig ki fog ma rad ni.
Ezért ma mind a ka to li kus, mind a re for má tus egy ház az
ORTT-hez for dul, kö ve tel ve, hogy ol vas sák azt be a ma gát
köz szol gá lat inak ne ve zõ te le ví zi ó ban.

Hogy men  nyi re ki lóg a ló láb, azt jól mu tat ja, hogy mi -
köz ben az uni ós sza va zás kor ha son ló nyi lat ko zat min -
den vi ta nél kül le me he tett, ad dig a ha tá ron tú li ma gya -
ro kért va ló meg nyi lat ko zást cen zú ráz zák. Te hát ami a
kor mány nak tet szik, az igen, ami a kor mány nak nem tet -
szik, az nem me het le a ma gát füg get len nek ne ve zõ té -
vé ben.
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Meg jegy zem, ilyen cen zú rá ra, a val lás sza bad ság ilyen
meg sér té sé re ak kor volt pre ce dens, ami kor a ná ci idõk ben
meg aka dá lyoz ták, hogy a ka to li kus és pro tes táns egy há zak
til ta ko zá sa nyil vá nos sá got kap has son zsi dó pol gár tár sa ink
jog fosz tá sa és de por tá lá sa el len, vagy a kom mu nis ta dik ta -
tú ra ide jén, ami kor az em be ri jo go kért va ló egy há zi ki ál -
lást pró bál ták el hall gat tat ni.

Mi u tán a je len kor mány za ti struk tú rá ban az egy há zi
ügyek a kul tu rá lis tár cá hoz tar toz nak, ezért ké rem és el vá -
rom, hogy a kul tu rá lis tár ca te gye meg a szük sé ges és le -
het sé ges lé pé se ket, hogy az egy há zi ál lás fog la lás a tár sa -
da lom egé sze szá má ra meg is mer he tõ vé vál jék, és az a
köz szol gá la ti mé di á ban meg je len hes sen. Ez min den de -
mok rá cia, saj tó- és val lás sza bad ság mel lett el kö te le zett
párt és po li ti kus kö zös fe le lõs sé ge és kö te les sé ge.

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zék pad so ra i ban.)
EL NÖK: Kö szö nöm. Vass La jos ál lam tit kár urat il le ti a

szó.
VASS LA JOS, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -

má nak ál lam tit ká ra: El nök As  szony! Tisz telt Kép vi se lõ Úr!
Igen, az egy ház ügy a kul tu rá lis mi nisz té ri um hoz tar to zik -
a mé dia ügyek ben nem va gyunk il le té ke sek. De a kor mány
sem avat ko zik be le kö vet ke ze te sen a köz szol gá la ti mé dia
mû sor po li ti ká já ba, il let ve a mû sor szer kesz tés be, így hát
nincs cen zú ra. A '96. évi I. tör vény, az az az úgy ne ve zett
mé dia tör vény sza bá lya it tart juk irány adó nak, és úgy gon -
do lom, min den ki azt tart ja irány adó nak. Eb bõl idé zek egy
leg el sõ, alap el vi ren del ke zést, mely sze rint – így szól az
idé zet – a mû sor szol gál ta tó a tör vény ke re tei kö zött önál -
ló an ha tá roz za meg a mû sor szol gál ta tás tar tal mát, és azért
fe le lõs ség gel tar to zik. Mi ezt ko mo lyan ves  szük, és így is
gon dol juk.

Bár mi lyen, tör vé nyes sé gi szem pont ból ki fo gá sol ha tó
kér dés kör ben per sze - mint ahogy a kép vi se lõ úr is em lí -
tet te – az ORTT pa nasz bi zott sá ga il le té kes a ki vizs gá lás ra.
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Ter mé sze te sen ma gunk ra néz ve ezt az el já rá si ren det kö -
te le zõ nek tart juk. Tu do má som sze rint - et tõl füg get le nül,
mon dom – az ORTT el nö ke rö vi de sen kez de mé nyez egy
ta lál ko zót a tör té nel mi egy há zak ve ze tõ i vel.

Kö szö nöm szé pen. (Szór vá nyos taps a kor mány pár ti
pad sor ok ban.)

EL NÖK: Kö szö nöm. A kép vi se lõ urat il le ti egy perc re a
szó.

DR. SEMJÉN ZSOLT (Fi desz): Kö szö nöm szé pen. Tisz -
telt Ál lam tit kár Úr! Ez olyan fre u di el szó lás volt, hogy „kö -
vet ke ze te sen nem avat ko zik be a kor mány” – at tól függ,
hogy ho va tes  szük a hang súlyt.

Én saj nos úgy lá tom, a kor mány e te kin tet ben is vég -
ered mény ben köz pénz bõl kampányol, mi köz ben a te le ví -
zi ó ban cen zú ra ér vé nye sül az egy há zak kal szem ben és
pél dá ul a Tri a non-film mel szem ben is. Ami ilyen „déjá vu”-
szerûen az aczéli idõ ket idé zi, amit egyéb ként nem csak én
mon dok, ha nem az önök höz kö zel ál ló mai la pok is ha -
son ló gon do la to kat fo gal maz nak meg.

Li be rá lis do log-e az, hogy egy egy ház a sa ját mû so rá ban
nem mond hat ja el a sa ját ál lás pont ját alap ve tõ fon tos sá gú
kér dé sek rõl? Kér de zem, ál lam tit kár úr: val lás sza bad ság ez,
saj tó sza bad ság ez, de mok rá cia ez?

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zé ki pad sor ok ban.)
EL NÖK: Ál lam tit kár úr, egy perc re önt il le ti a szó.
VASS LA JOS, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -

má nak ál lam tit ká ra: El nök As  szony! Kép vi se lõ Úr! Még
egy szer em lí tem: a kor mány nem avat ko zik be le a köz -
szol gá la ti mé dia mû sor po li ti ká já ba, sem a mû sor szer kesz -
tés be. Nem tu dom, hogy amit a kép vi se lõ úr mond, ho -
gyan for dul ha tott elõ. Én úgy gon do lom, hogy az egy há -
zi idõ vel az egy há zak kell hogy ren del kez ze nek. Nem tu -
dom, mi lyen szer kesz té si po lé mia foly tán ke rül he tett er re
sor, de még egy szer, ha ez zel kap cso la to san bár mi lyen
pa nasz, tör vé nyes sé gi prob lé ma van, ak kor le gye nek szí -
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ve sek, az il le té ke sek for dul ja nak az ORTT pa nasz bi zott sá -
gá hoz.

Azt is em lí tem még egy szer, amit az elõbb mond tam,
ter mé sze te sen eze ket, bár mi lyen dön tés szü le tik, mi ma -
gunk ra néz ve ezt az el já rá si ren det kö te le zõ nek és ér vé -
nyes nek tart juk.

Kö szö nöm szé pen.
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DIP LO MÁ CI AI BAL LÉ PÉS 
A SZENT SZÉK NÉL

2004. de cem ber 20.
Kérdés a miniszterelnökhöz

Kö szö nöm szé pen a szót. Tisz telt El nök Úr! Mi nisz ter el nök
Úr! Nem ér zi ön kí nos nak azt, hogy au di en ci át kér a Szent -
atyá tól olyan elõz mé nyek után, mi u tán ön nem átal lott Má ria
or szá gán poénkodni? Nem átal lott pár hét tel ez elõtt itt, a par -
la ment ben a Rá ko si-idõ ket idéz ve kle ri ká li soz ni. És ép pen
ma, a költ ség ve té si tör vény ben akar ják meg foj ta ni és el le he -
tet le ní te ni, egyéb ként a va ti ká ni szer zõ dést meg sért ve, az
egy há zi is ko lá kat, egy há zi szo ci á lis in téz mé nye ket, egy há zi
kór há za kat, könyv tá ra kat. (Kiss Pé ter: Túl zás ezt ál lí ta ni! Kép -
vi se lõ úr, ez túl zás!)

Azt is hadd em lít sem meg na pi rend elõt ti vá la szá val
kap cso lat ban, hogy ön tár gya lást leg fel jebb Sodano bí bo -
ros úr ral foly tat hat, a Szent atyá val nem tár gyal ni szok tak,
ha nem a Szent atya au di en ci án fo gad mi nisz ter el nö kö ket,
kor mány fõ ket, köz jo gi mél tó sá go kat.

Mi nisz ter el nök Úr! Hogy jön ön ah hoz, hogy a Szent -
atyá nál mó sze rol ja a Ma gyar Ka to li kus Egy há zat?! (De rült -
ség az MSZP so ra i ban. – Köz be szó lás a Fi desz so ra i ból: Így
van!) Mi az, hogy az egy ház be avat ko zik a po li ti ká ba, tár -
sa dal mi kér dé sek be? (Fo lya ma tos zaj. – Az el nök csen get.)
Hogy jön ön ah hoz, hogy ki ok tas sa a ka to li kus egy há zat a
II. Vatikánum ta ní tá sá ból?! Az is el gon dol kod ta tó, hogy ön
sé rel me zi, hogy az is ko lá ik vé del mé ben szü lõk, ta ná rok,
di á kok meg szó lal nak, ami re azért kény sze rül nek, mert
önök a költ ség ve té si tör vény ben meg sér tik a va ti ká ni szer -
zõ dést. (Kiss Pé ter: Azért ez így na gyon dur va!)

Mi nisz ter el nök Úr! Hogy a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kar mi lyen kör le ve let ír a pap ság nak és a hí vek nek, nem
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tar to zik ön re, nem tar to zik a Szo ci a lis ta Párt ra, nem tar to -
zik a ma gyar kor mány ra! (Köz be szó lás az MSZP so ra i ból:
De a Szent atyá ra igen! – A Fi desz re se! – Köz be szó lás az
SZDSZ so ra i ból: A Szent atyá ra se? – De rült ség, mo raj az
MSZP so ra i ban.) El nök Úr! (Az el nök csen get.) Én nem
szó lok be le, hogy pél dá ul egy sza bad kõ mû ves pá holy te -
kin te té ben ki mit mond, mi a vé le mé nye. (Kiss Pé ter: Idõ!
– Köz be szó lás az MSZP so ra i ból: Ke resz té nyi in du la tok?)
Meg kér ném az ura kat, hogy ne mi nõ sít sék a ka to li kus egy -
ház ál lás fog la lá sa it. (Köz be szó lás a Fi desz so ra i ból: Döb be -
ne tes ez a… – Köz be szó lás az MSZP so ra i ból: És te mi ért
mi nõ sí tet ted a mi én ket?) Al kot má nyos jo ga az egy ház nak,
hogy el dönt se, hogy mit te kint po li ti ká nak és mit nem, mi -
lyen kér dés ben óhajt meg szó lal ni, és mi lyen ben nem.

Ar ra is sze ret ném fel hív ni a fi gyel met (Az el nök a csen -
gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.), hogy ha a
len gyel egy ház és ben ne az ak ko ri krak kói ér sek, a ké sõb -
bi len gyel pá pa bi zo nyos ér te lem ben nem po li ti zált vol na,
ak kor önök még min dig az MSZMP-ben ül né nek, a Var sói
Szer zõ dés ben és a KGST-ben. (Köz be szó lás a Fi desz so ra -
i ból: Ez így igaz!)

Kö szö nöm. (Taps a Fi desz so ra i ban.)
EL NÖK: A kér dés re Gyurcsány Fe renc mi nisz ter el nök

úr vá la szol.
GYURCSÁNY FE RENC mi nisz ter el nök: Tisz telt Kép vi se -

lõ Úr! Nem za rán dok lat ra men tem Õszent sé gé hez
(Lasztovicza Je nõ: Dol goz ni men tél! – Dr. Simicskó Ist ván:
Tár gyal ni!), és nem gon do lom, hogy a ma gyar kor mány
fe je nem fejt he ti ki ál lás pont ját tisz tes sé ge sen, mér ték tar tó -
an a Szent atyá nak és Sodano bí bo ros nak Ma gyar or szág gal
kap cso la tos bár mely kér dés rõl, be le ért ve va la me lyik nagy
egy há zunk dol gát is.

Ha ön úgy gon dol ja, hogy az egy ház dol gá ba nin csen
be le szó lá sa, ha úgy gon dol ja, hogy az egy ház dol gá ról
nem le het vé le mé nye a ma gyar tár sa dal mi kö zös ség nek,
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ben ne a ma gyar köz élet sze rep lõ i nek, ak kor nyil ván úgy
gon dol ja, hogy az egy ház tár sa dal mon kí vü li. (Dr.
Simicskó Ist ván: Vé le mény le het, csak be le szól ni nem!) Én
nem így gon do lom. Azt gon do lom, hogy az egy ház a tár -
sa da lom ré sze; osz to zik mind ab ban a gond ban, baj ban, és
ré sze sül mind ab ban a di csõ ség ben, amely kö zös. Aho gyan
az egy ház nak ön sze rint ter mé sze tes jo ga, hogy ál lást fog -
lal jon a tár sa da lom va la men  nyi kér dé sé ben – ezt önök ál -
lít ják –, azt gon do lom, hogy a tár sa da lom va la men  nyi sze -
rep lõ jé nek, ben ne a köz élet sze rep lõ i nek pe dig ak kor jo -
ga vé le ményt mon da ni az egy ház ma ga tar tá sá ról.

Nem hit bé li, nem evan gé li u mi kér dé sek rõl szól tam, hi -
szen eh hez nin csen kö zöm. Ah hoz fûz tem vé le ményt,
hogy az a köz éle ti sze rep vál la lás sze rin tem ös  sze egyez tet -
he tõ-e Krisz tus szol gá la tá val. És ne ha ra gud jon rám, ha er -
rõl van vé le mé nyem (Lasztovicza Je nõ köz be szól.), lesz is
vé le mé nyem. Ha ön nek ez a vé le mé nyem nem tet szik,
öröm mel meg hall ga tom. Azt tu dom mon da ni, hogy jel zõi,
meg jegy zé sei ta lán nem mél tó ak ah hoz az emel ke dett ség -
hez, ame lyet ön egyéb ként min den bi zon  nyal szük sé ges -
nek és kö ve ten dõ nek lát az egy ház dol ga i ban.

Ami pe dig a va ti ká ni szer zõ dést il le ti, azt be tar tot tuk,
most vég re leg alább nem kap nak több pénzt az egy há zi is -
ko lák, mint az ön kor mány za ti ak – mert ed dig így tör tént –
nem jár több pénz az egy há zi is ko lák nak, mint a nem egy -
há zi is ko lák nak. Na gyon he lyes, hogy ezt tet tük.

Ami a kle ri ka liz must il le ti, Sodano bí bo ros ál lam tit kár
úr ral meg osz tot tam ezt a vé le mé nye met, és láss cso dát:
Sodano bí bo ros ál lam tit kár úr nem kelt ki ez el len. (Dr.
Pósán Lász ló: Mert õ egy úri em ber! – Mo raj az MSZP so ra -
i ban. - Köz be szó lá sok az MSZP so ra i ban: Pon to san!) Azt
tu dom ön nek mon da ni, hogy na gyon-na gyon bol dog len -
nék, ha az ön ma ga tar tá sa, az ön ál lás pont ja, a ma gyar
egy ház bi zo nyos kö re i nek vé le mény nyil vá ní tá sa és ma ga -
tar tá sa leg alább meg kö ze lí te né a Szent szék ma ga tar tá sát,
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ál lás pont ját és az ügyek ben kép vi selt mér ték tar tó, ke resz -
té nyek hez il lõ ma ga tar tá sát.

Kö szö nöm szé pen. (Taps az MSZP so ra i ban.)
EL NÖK: Vi szont vá lasz ra meg adom a szót a kép vi se lõ

úr nak.
DR. SEMJÉN ZSOLT: Mi nisz ter el nök Úr! Ön nek ter mé -

sze te sen le het vé le mé nye a ma gyar egy há zi sze rep vál la lás -
ról. (Köz be szó lás az MSZP so ra i ból.) Ami nem le het sé ges,
az az, hogy ön két ség be von ja azt, hogy a ma gyar egy ház
olyan kér dé sek ben szó lal jon meg, ami lye nek ben akar, mert
ön a ma gyar mi nisz ter el nök, te hát ön nem von hat ja két ség -
be a val lás sza bad sá got. (Kiss Pé ter: Ar ról nem is volt szó!
Val lás ról nem volt szó!) A val lás sza bad ság ból pe dig az kö -
vet ke zik, hogy sem mi kö ze ah hoz, hogy a ka to li kus egy -
ház, a re for má tus egy ház vagy bár me lyik egy ház mi lyen
kér dést te kint po li ti kai kér dés nek és mi lyet nem, mi lyen
kér dés ben óhajt meg nyil vá nul ni és mi lyen ben nem.

Az ön dol ga az, hogy be tart sák a tör vé nye ket, be tart -
sák a ha tá lyos szer zõ dé se ket, így a va ti ká ni szer zõ dést
is. Önök ezt nem tar tot ták be, ép pen az Al kot mány bí ró -
ság ál la pí tot ta meg ezt a szo ci á lis tör vény ese té ben, nem
is olyan na gyon ré gen. És ép pen most sér tet ték meg a
nun ci us úr sze rint is, a ka to li kus egy ház sze rint is, a ma -
gyar püs pö kök sze rint is a va ti ká ni szer zõ dés ben fog lal -
ta kat. Ezért vol tak kény te le nek szü lõk, ta ná rok, di á kok
de monst rál ni. (Köz be szó lá sok az MSZP so ra i ból. – Köz -
be szó lás a Fi desz so ra i ból: Nem volt kö te le zõ, mint má jus
1-jén!)

Be fe je zé sül, azt hi szem, mi nisz ter el nök úr, job ban ten -
né, ha el gon dol kod na azon, hogy a kö vet ke zõ lá to ga tá sá -
nál ne ilyen dip lo má ci ai mo dor ta lan sá go kat kö ves sen el,
ha nem in kább Ca nos sa-já rás ként te gye. (Mo raj az MSZP
so ra i ban.)

Kö szö nöm. (Taps a Fi desz so ra i ban. – Dr. Répássy Ró -
bert: Nem kanaszta, Ca nos sa!)
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EL NÖK: Vi szont vá lasz ra meg adom a szót a mi nisz ter el -
nök úr nak.

GYURCSÁNY FE RENC mi nisz ter el nök: Hit, val lás és
egy ház dol gá ban, kép vi se lõ úr, ön és én mást kép vi se lünk,
úgy lá tom. Ez he lyén va ló. Tö re ked tem ar ra, hogy meg -
jegy zé se im pon to sak és fi no mak le gye nek. Így fo gal maz -
tam: „so kak ban ag go dal mat kelt”, „töb bek sze rint ta lán
nem sze ren csés”. (Köz be szó lás a Fi desz so ra i ból: Ki rá lyi
töb bes?) Idá ig ju tot tam el a vé le mény fo gal ma zás ban. Ön és
az ön po li ti kus tár sa i nak az ál lás pont ja er re a „ki ké rem ma -
gam nak”, „ho gyan ve szi a bá tor sá got”, „ez ar cát lan ság” ki -
fe je zé sek vol tak.

Azt tu dom mon da ni ön nek, hogy ta lán eb ben és más
kér dés ben a több meg ér tés, a több mér ték tar tás és a több
mél tó ság el iga zí tó erõ vel szol gál hat na ön nek is, párt tár sa -
i nak is. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps az MSZP so ra i ban.) 
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AZ ÉR TÉ KEK VÉ DEL MÉ BEN ÉS 
A SZO CI Á LIS IGAZ SÁ GOS SÁ GÉRT

2006. jú ni us 08.
Ve zér szó nok lat a kormányprogramról

Kö szö nöm szé pen a szót. Tisz telt El nök Úr! Mi nisz ter el nök
Úr! Tisz telt Ház! Gon do lom, so kunk elõtt is mert még a ré -
gi iro da lom órák ról a Jó zsef At ti la-kö tet vé gén lé võ né hány
szo nett, ame lyet Il  lyés Gyu lá val írt, még pe dig olyan for -
mán, hogy Il  lyés Gyu la ki ta lált né hány szót, és ezek hez a
sza vak hoz írt ké sõbb Jó zsef At ti la egy szo net tet. Azok vol -
tak ezek a sza vak, hogy: „par la ment – bal ra ment” – ezt
most nem az át hal lás mi att mon dom, tény leg ez volt –,
„szem üveg – Lü beck”, „szi va ros – vil la mos”, és ezek hez a
rí mek hez Jó zsef At ti la írt egy ver set, egy szo net tet. (Köz be -
szó lá sok a kor mány pár ti kép vi se lõk so ra i ból.) Az a hely zet,
hogy ez egy iro dal mi bra vúr nak két ség te le nül meg áll, de
üres for ma liz mus, tar tal ma nem sok van, hi szen nem egy
élet ér zés dik tál ta, ha nem ez a já ték.

Ha son ló az em ber nek az ér zé se ez zel a kor mány prog -
ram mal kap cso lat ban is: azt lát juk, hogy van ben ne több
tu cat szó, amit PR ala pon ki ta lál tak, en nek egy ré sze ilyen
ki ta lált, ked venc szó, egy ré szét a Fi desz prog ram já ból
csak liz ták el (Mo raj és köz be szó lá sok a kor mány pár ti kép -
vi se lõk so ra i ból.), olyat, mint: „bá tor ság”, „si ker”, „szo li da -
ri tás”, „len dü le tes fej lõ dés”, „tár sa dal mi hi dak”, „re form” –
ez az egyik ked venc –, „har ma dik köz tár sa ság”, és ezek kel
a sza vak kal te le rak tak 84 ol dalt, úgy, hogy le he tõ leg min -
den sor ba jus son be lõ le ket tõ, és utá na sza vak kal és mon -
da tok kal ki töl töt ték a köz tük lé võ üres he lyet. Per sze
nyelv ta ni lag meg áll a do log, mert van nak ben ne sza vak,
alany, ál lít mány, ves  szõ, pont, írás je lek, de az egész nek a
bel sõ ko hé zi ó ja, a szer ves tar tal ma, a mö göt te lé võ va ló di
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po li ti kai aka rat nincs ben ne (Podolák György: Két perc
alatt nem mond tál sem mit!); üres, sem mit mon dó.

A má sik, ami szem be öt lõ, hogy va ló ban úgy van, ha
meg né zem a ko ráb bi vá lasz tá si prog ra mo kat, és ké sõbb a
kor mány prog ra mo kat, ak kor, ha nem is volt tel je sen
ugyan az, de volt egy tö rek vés ar ra, hogy leg alább vis  sza -
kö szön jön va la mi ab ból; volt tö rek vés ar ra, hogy ha hang -
súly át he lye zés sel is, de va la mi azért ab ból vis  sza tük rö zõd -
jön. Itt va ló ban az a hely zet, hogy a vá lasz tá si prog ram nak
és en nek a kor mány prog ram nak sem mi ös  sze füg gé se
nincs egy más sal. Kö rül be lül olyas mi, mint ha a mi nisz ter el -
nök úr ked ves csa lád já val hát ra dõl a ka na pén, és kü lön bö -
zõ au tó már kák rek lám anya gát ta nul má nyoz va vá lasz ta nak
egy au tót, ki néz nek az aján la tok alap ján egy Mer ce dest, és
ami meg ér ke zik, az nem egy Mer ce des, ha nem egy
Velorex, egy sza kadt Tra bant. (Köz be szó lás az MSZP so ra -
i ból: Me lyik?) Ha son ló ér zé se le het az em be rek nek az zal,
amit önök csi nál tak en nek a kor mány prog ram nak a te kin -
te té ben. És az a prob lé ma, hogy ez a par la men tá ris de -
mok rá ci át kor ro dál ja; az, hogy a kor mány prog ram nincs
ös  sze füg gés ben azok kal az ígé re tek kel és az zal a vá lasz tá -
si prog ram mal, amit meg hir det tek.

S még egy szem be öt lõ do log van. A mi nisz ter el nök úr
az üz le ti élet bõl jött, mun ka tár sa i nak egy nagy ré sze szin -
tén az üz le ti élet bõl jött. S ami eb bõl ki raj zo ló dik, az va ló -
já ban nem egy kor mány za ti struk tú ra, ha nem sok kal in -
kább egy hol ding fel épí té se, ahol a mi nisz ter el nök áll a
hol ding élén, a mi nisz té ri u mok meg fe lel nek a cég vál la la -
ta i nak, a mi nisz te rek az ügy ve ze tõ igaz ga tók. Meg van a
fej lesz té si igaz ga tó, a stra té gi ai igaz ga tó – ha jól ér tem, ez
Draskovics úr –, és az egész nem egy kor mány za ti struk -
tú rát mu tat, ha nem egy hol ding fel épí té sét. Jó-e Ma gyar or -
szág nak az, ha egy hol ding ve ze ti ezt az or szá got? Mert
van egy dön tõ kü lönb ség egy hol ding és egy kor mány kö -
zött: az, hogy a hol ding a rész vé nye sek, a be fek te tõk ér -
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de ke it kép vi se li, a kor mány nak pe dig az or szág ér de ke it
kell kép vi sel nie.

Van egy ked venc szlo gen vagy ló zung eb ben a prog -
ram ban, ez a szol gál ta tó ál lam gon do la ta és a fra ze o ló gi á -
ja. Sze ret ném elõ re bo csá ta ni, hogy mi, ke resz tény de mok -
ra ták el vi leg szem ben ál lunk a túl ter jesz ke dõ ál lam mal, el -
vi leg szem ben ál lunk a bü rok rá cia bur ján zá sá val. (Gõ gös
Zol tán: És ak kor mi a baj?) De azért, mi nisz ter el nök úr, az
ál lam nak nem az az ér tel me és a cél ja, hogy ki ál lít sa a lak -
cím kár tyá kat! Az se baj, de van más cél ja is, van lé nye gibb
és mé lyebb ér tel me is, és ezért fel kell ten nünk a kér dést,
hogy mi az ál lam ér tel me egy nem zet éle té ben. Vég sõ so -
ron egy ál lam ér tel me az, hogy a nem zet tör té nel mi ön ki -
fe je zõ dé se le gyen. A ma gyar ál lam ér tel me az, hogy a ma -
gyar nem zet élet ér de ke it in téz mé nye sen biz to sít sa. Az ál -
lam ér tel me az, hogy meg véd je azo kat, akik nem tud ják
meg vé de ni ön ma gu kat. Ezért van a mun ka vál la lók és a
mun ka adók kö zött sze re pe az ál lam nak, mert kü lön ben a
mun ka vál la lók ki szol gál ta tott hely zet be ke rül nek, és ez az
ér tel me a ma gyar ál lam nak e te kin tet ben is, hogy a ma gyar
vál lal ko zó kat igen is meg véd je a multik erõ fö lén  nyel va ló
vis  sza élé sé tõl.

Ar ra ké rem önö ket, és ar ra ké rem a te le ví zió né zõ it is,
hogy gon dol ja nak be le ab ba, hogy ha – el sõ sor ban az
SZDSZ in ten ci ó já ra – tel je sen relativizálják az ál lam nak ezt
a sze re pét, ak kor ugyan ki fog ja meg vé de ni az em be re ket.
Egy biz tos: az Ópe ren ci án tú li rész vé nye se ket alig ha fog ja
ér de kel ni, hogy mond juk, mi tör té nik Ko vács Pis ti vel, Ma -
ri né ni vel vagy Ko vács Bé la vál lal ko zá sá val. Az Ópe ren ci -
án tú li rész vé nye sek nek ez az or szág se in ge, se ga tyá ja.
Ezért az ál lam ér tel me az, a ma gyar ál lam egyik leg fon to -
sabb ér tel me az, hogy a ma gyar nem ze ti ér de ke ket véd je.

És ked ves Kuncze Gá bor! Ön, mint or szág gyû lé si kép -
vi se lõ (Kuncze Gá bor nem tar tóz ko dik az ülés te rem ben. –
Köz be szó lás a Fi desz so ra i ból: Hol van?), a ma gyar nem -
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zet nek fe le lõs, az egye te mes ma gyar nem zet nek tér ben és
idõ ben, nem pe dig a mul ti na ci o ná lis cé gek nek, nem pe dig
a ban kok nak, nem pe dig a Vi lág bank nak, ha nem az egye -
te mes ma gyar nem zet nek. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra -
i ban. – Kuncze Gá bor vis  sza tér az ülés te rem be.)

Ne he zen, de el is mer ték, hogy pénz ügyi vál ság van. Új
Bok ros-cso ma gok ké szü lõd nek, ame lye ket ne mes egy sze -
rû ség gel re for mok nak ne vez tek el. Alap ve tõ kü lönb ség
van ter mé sze te sen a re form és a meg szo rí tá sok kö zött. A
re form nak, mint a ne ve is mu tat ja, az az ér tel me, hogy egy
in téz mény nek az olyan meg újí tá sa, hogy vis  sza áll jon az
ere de ti ér tel me, az em be rek szol gá la ta. Ez nem azo nos a
meg fa ra gá sok kal, nem azo nos a meg szo rí tá sok kal. De ah -
hoz, hogy a pénz ügyi vál sá gon úr rá le hes sen az or szág,
min de nek elõtt tud nunk kell, ho gyan áll ez az or szág. Az
ötpártinak ne ve zett négypárti ta lál ko zón mi nisz ter el nök úr
nem vá la szolt ar ra a kér dé sem re, hogy ad jon szá mot ar ról,
hogy va ló ban mi lyen az or szág hely ze te, mi a hely zet az
ál lam adós ság gal, a de fi cit tel, ho vá lett a fel vett ten ger nyi
hi tel, ho vá let tek a pri va ti zá ci ós be vé te lek. Azt kell mon -
da nom, hogy azt mon da ni, hogy a nyug dí ja sok és a sze gé -
nyek te het nek er rõl, mert õk él ték ezt fel, ez egész egy sze -
rû en ar cát lan ság. (Kuncze Gá bor: Ki mond ta ezt, ha zu -
dós?) Az ön mi nisz ter el nö ke, ked ves Kuncze úr. És az õ
ne vük ben uta sí tom vis  sza ezt. (Taps a Fi desz és a KDNP so -
ra i ban.) Ah hoz, hogy a pénz ügyi vál sá gon úr rá le hes sen
len ni, elõ ször meg kell mon da ni, ho gyan áll az or szág, mi
a va lós hely zet, és nem ár ta na meg ne vez ni a fe le lõ sö ket
sem. Mind er re nincs vá lasz.

Ate kin tet ben is ma sza to lás fo lyik, hogy a konk ré tu mok
te kin te té ben mi a kor mány zat el kép ze lé se a pri va ti zá ció
vo nat ko zá sá ban. Ilyen mon da tok van nak, hogy „foly tat juk
a pri va ti zá ci ót”, „a tö meg köz le ke dés pi a co sí tá sa”, és az tán
az ab szur di tás csú csa, ami kor a hon vé de lem rõl szó ló rész -
ben az van, hogy „a tár sa da lom biz ton sá gát az ál la mi és
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ma gán biz ton sá gi szol gál ta tók együt tes te vé keny sé gé vel
kí ván ja meg va ló sí ta ni”. (Szór vá nyos de rült ség a Fi desz és a
KDNP so ra i ban.) Oda ju tot tunk, hogy a költ ség ve té si tör -
vény ben 7 mil li árd fo rint van ar ra, hogy mû kö dõ lak ta nyá -
kat ci vil õr zõ-vé dõ cé gek kel õriz tes se nek. Azo kat a lak ta -
nyá kat, ame lyek nek a fel ada ta len ne az or szág meg vé dé -
se. Eze ket õr zõ-vé dõ kft.-k õr zik, azért, hogy a ka to na bá -
csik a sö tét ben ne fél je nek, és jól alud ja nak. (Szór vá nyos
de rült ség.) El ké pesz tõ ez a faj ta pri va ti zá ció! Sze ret nék itt
em lé kez tet ni ar ra, hogy az Eu ró pai Uni ó ban több szö rö se
az ál la mi tu laj don ará nya, mint Ma gyar or szá gon. És még
ezt is pri va ti zál ni akar ják. Ez a jö võ nem ze dék jö võ jé nek a
fel élé se.

A vál ság ke ze lés nek nyil ván két te rü le te van. Az egyik
az azon na li vál ság ke ze lés, a má sik pe dig a ba jok mé lyebb
gyö ke re i nek a meg vizs gá lá sa. A má so dik rés  szel önök
egy ál ta lán nem fog lal koz nak, én ezt is meg fo gom ten ni.

Az azon na li vál ság ke ze lés te kin te té ben az alap ve tõ kér -
dés, hogy kik vi sel jék eze ket a ter he ket, az el múlt rossz
kor mány zás ter he it. Mi azt mond juk, hogy az em be rek már
nem tud nak több ter het vi sel ni. Nem le het az, hogy csak
az em be rek kel, az ál lam pol gár ok kal fi zet tet nek meg min -
dent! Az el múlt cik lus nyer te sei a ban kok és a mul ti na ci o -
ná lis cé gek. Ar ra ké rem önt, mi nisz ter el nök úr, hogy kezd -
jen tár gya lá so kat, hogy a ban kok és a mul ti na ci o ná lis cé -
gek is ará nyos részt vál lal ja nak ezek bõl a ter hek bõl. Nem
le het min dent az em be rek re ter hel ni!

Mon dok egy pél dát. A ban kok nak csak 2005-ben 320
mil li árd fo rint tisz ta hasz nuk volt, el sõ sor ban a la kás hi te le -
zés bõl kö vet ke zõ en. Töb bek kö zött azért, mert a kor mány
2002-2005 kö zött el fe lej tet te a pro fit tar tal mat sza bá lyoz ni.
Eze ket a ter he ket nem le het meg fi zet tet ni azok kal az em -
be rek kel, akik csak la kást sze ret né nek, akik azért sze ret -
né nek egy ott hont, hogy a gye re ke i ket fel ne vel hes sék. Ezt
egy sze rû en mo rá li san nem le het el vár ni tõ lük. Ezért alap -
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ve tõ fon tos sá gú, mi nisz ter el nök úr, hogy a ban kok kal és a
mul ti na ci o ná lis cé gek kel kezd jen tár gya lást, hogy ará nyo -
san õk is részt vál lal ja nak ezek bõl a ter hek bõl. (Taps a Fi -
desz és a KDNP so ra i ban.)

De minden nek, az egész prob lé ma hal maz nak van egy
mé lyebb oka, mé lyebb ré te ge is. A ba jok gyö ke re it is
szám ba kell ven ni. Gaz da sá gi te kin tet ben, no ha azt ír ják,
hogy szo ci á lis pi ac gaz da sá got akar nak, va ló já ban egy neo -
li be rá lis gaz da ság po li ti kát foly tat nak. En nek meg van nak a
gaz da sá gi kö vet kez mé nyei és a tár sa da lom szer ke ze ti kö -
vet kez mé nyei is. Ma gyar or szág már nem úgy néz ki, mint
egy eu ró pai or szág tár sa da lom szer ke zet te kin te té ben, ahol
erõs kö zép ré te gek re épül a tár sa da lom, ha nem egy re in -
kább egy dél-ame ri kai tí pu sú tár sa da lom szer ke ze tét mu -
tat ja: fönn egy kor lát lan anya gi le he tõ sé gû elit, lent pe dig
az egy re in kább le sza ka dó sze gény ré te gek tö me ge. Ez
Dél-Ame ri ka tár sa da lom szer ke ze te és nem Eu ró páé.

A má sik kér dés, és azt gon do lom, ez a leg fon to sabb,
va ló ban az, hogy de mog rá fi ai ka taszt ró fa fe lé tán to rog az
or szág. Mi nisz ter el nök úr, er re nem vá lasz az, hogy ak kor
a fi a ta lok men je nek Nyu gat ra, és nem vá lasz az, hogy majd
jöj je nek ide a kí na i ak. Er re egyet len egy vá lasz van, hogy
olyan csa lád tá mo ga tást kell fel épí te ni, ami le he tõ vé te szi,
hogy ma gyar gye re kek szü les se nek, ma gyar kul tú rá ban,
ma gyar nyelv ben, eb ben az or szág ban fel nõ ve. En nek pe -
dig a le he tõ sé ge, és a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt nak
ez a ja vas la ta, hogy fran cia min tá ra te gyük le he tõ vé a csa -
lá di adó zás vá laszt ha tó sá gát. Fran cia or szág ban ez zel a
szisz té má val meg vál toz tat ták a de mog rá fi ai tren det, és egy
fo gyó, pusz tu ló, csök ke nõ or szág ból egy né pe se dõ, erõ sö -
dõ Fran cia or szág jött lét re. Egy sze rû en nem igaz sá gos az,
hogy ugyan úgy adó zik az az em ber, aki ön ma gá ról gon -
dos ko dik, mint az, aki el tart ja a csa lád ját, gyer me ke it, idõs
szü le it. Nem igaz sá gos az, hogy csak azt ve gyék fi gye lem -
be, hogy mek ko ra va la ki nek a jö ve del me. Azt is fi gye lem -
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be kell ven ni, hogy hány má sik em bert tart el eb bõl a jö -
ve de lem bõl.

És meg kell mon da nom, hogy a vál sá gok ba sú lyo san
be le ját szik a mo rá lis ér ték vesz tés kér dé se. Tu dom, hogy
ez so kak szá má ra már-már me ta fi zi kai do log nak tû nik.
(De rült ség az el len zé ki pad sor ok ban.) De nem így van!
Köz gaz dász ok is azt mond ják, hogy a gaz da ság mû kö dõ -
ké pes sé gét ve szé lyez te ti, ha mo rá lis vál ság van egy or -
szág ban. És itt kell kü lö nös fáj da lom mal azt mon da nom,
hogy eb ben, mi nisz ter el nök úr, az ön ko a lí ci ós part ne re jár
az élen. Ami kor a kor mány prog ram pél dá ul ar ról be szél,
hogy drog meg elõ zés re és a dro gos be te gek ke ze lé sé re mi -
lyen in téz ke dé se ket kell ten ni, ak kor az SZDSZ Új Ge ne -
rá ci ó ja drog li be ra li zá lást kö ve tel és az eny hébb dro gok
leg ali zá lá sát ken der ma gos fel vo nu lá sok al kal má val. Ez az
a mo rá lis ér ték vál ság, ami az ös  szes töb bi vál ság je len ség
mö gött van. Azért te hát, hogy az or szág ki lá bal jon a mos -
ta ni vál ság ból, nem le het pusz tán csak a pénz ügy tech ni kai
kér dé sek re kon cent rál ni, ha nem a dol gok mö gé kell néz -
ni. A mo rá lis vál ság gal és el sõ sor ban a de mog rá fi ai kér dé -
sek kel is fog lal koz nunk kell.

Egyet len egy mon da tot sze ret nék idéz ni a kor mány prog -
ram ból. Ez ta lál ha tó ben ne: „A köz tár sa ság vá lasz tott, fe le -
lõs ve ze tõ i ként 10 mil lió ma gyar pol gár ne vé ben, 15 mil -
lió ér de ké ben kí vá nunk kor má nyoz ni.” De rék mon dat, he -
lyes mon dat, ön ma gá ban igaz mon dat. (Köz be szó lá sok.)
Ezt egyet len em ber nem mond hat ná: de cem ber 5-e után,
mi nisz ter el nök úr, ön ezt a mon da tot nem ír hat ta vol na le.
(Taps az el len zé ki ol da lon.) Mi nisz ter el nök úr sze ret ab ban
a sze rep ben tet sze leg ni, hogy õ a bá tor em ber. Ha mi nisz -
ter el nök úr olyan bá tor, ak kor jöj jön el egy szer
Csíksomlyóra (Köz be szó lás az el len zé ki pad sor ok ból:
Hagyd ab ba, amíg nem fi gyel oda!), mint ma gyar em ber a
ma gyar em be rek kö zé. Jöj jön el úgy, ami kor nem egy
luxus au tó hû vö sé ben ül dö gél, nem ro mán pro to kol lo sok -
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tól kö rül vé ve és test õrök gyû rû jé ben, ha nem jöj jön el úgy,
ahogy mi el me gyünk, ma gyar em ber ként a ma gyar em be -
rek kö zé. (Fo lya ma tos zaj, köz be szó lá sok.) És ak kor néz -
zen azok nak az em be rek nek a sze mé be! Azok nak az em -
be rek nek a sze mé be néz zen, és ak kor be szél jen szív re tett
kéz zel fe le lõs ha za fi ság ról meg pat ri o tiz mus ról! (Köz be szó -
lás az MSZP so ra i ból. – Taps az el len zé ki ol da lon.)

Tisz telt Ház! Idõt sze ret nék spó rol ni ke resz tény de mok -
ra ta kép vi se lõ tár sa im szá má ra, ezért a szak kér dé sek te kin -
te té ben KDNP-s ba rá ta im fog ják ki fej te ni a szak kér dé sek -
ben a KDNP ál lás pont ját. Ös  sze fog la ló an azt sze ret ném le -
szö gez ni, hogy a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt az egye -
dü li tör té nel mi párt ként van eb ben az Or szág gyû lés ben.
(Mo raj a kor mány pár ti pad sor ok ban.) Hat van két év
szellemi… (Az MSZP so rai fe lé:) Önök is tör té nel mi párt -
nak te kin tik ma gu kat, ked ves szo ci a lis ta ba rá ta im? (De rült -
ség és taps az el len zé ki ol da lon.) Hat van két év szel le mi és
mo rá lis örök sé ge kö te lez és jo go sít fel min ket ar ra, hogy a
prog ra mun kat el len zé ki sze rep bõl is – mint az Or szág gyû -
lés har ma dik leg na gyobb párt ja –, mar káns mó don kép vi -
sel jük. (Köz be szó lás az MSZP so ra i ból: Nem is in dult a vá -
lasz tá so kon.)

Ez a prog ra munk két alap ve tõ pil lé ren nyug szik. Az
egyik a tör té ne lem ben ki pró bált ér té kek vé del me, a csa lá -
dok tá mo ga tá sa, a nem ze ti iden ti tás meg erõ sí té se, az egy -
ház sza bad sá gá nak biz to sí tá sa. A má sik pil lér leg alább
ilyen fon tos és ugyan ilyen hang sú lyos: ez a szo ci á lis igaz -
sá gos ság gon do la ta.

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zé ki ol da lon.)
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FE LE LÕS SÉG A NEM ZE TÉRT
2006. jú ni us 26.

Re a gá lás Gyurcsány Fe renc na pi rend elõt ti
fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm szé pen, tisz telt el nök as  szony. A mi nisz ter el nök
úr idõ rõl idõ re szó ára dat tal ör ven dez te ti meg a Ma gyar Or -
szág gyû lést – e te kin tet ben nem fo gom õt kö vet ni, de két
ref le xi ót hadd te gyek mind er re. (Köz be szó lá sok az MSZP
pad so ra i ból.)

A kulcs gon do la ta, az ál lan dó an vis  sza té rõ szlo gen és a
cí me is a tör té nel mi fe le lõs ség volt, és e te kin tet ben a ma -
gyar nem ze tet em lí tet te. (Köz be szó lás az MSZP pad so ra i -
ból: Az újságot…) Mi nisz ter el nök úr, ön az utol só eb ben a
te rem ben, aki a ma gyar nem zet vo nat ko zá sá ban a tör té -
nel mi fe le lõs ség szót ki ejt he ti a szá ján de cem ber 5-e óta.
(Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i ból. – Köz be szó lá sok
ugyan on nan: Úgy van! – Köz be szó lá sok és mo raj az MSZP
pad so ra i ból, töb bek kö zött: Szé gyell je ma gát! – Pfuj! – Jaj!)

Mi nisz ter el nök úr, ön egy lel ki Tri a non ba vit te ezt a
nem ze tet (Köz be szó lá sok az MSZP pad so ra i ból, töb bek kö -
zött: Szé gyelld ma gad! – Ülj le! – Az el nök meg ko cog tat ja a
csen gõt.); ön meg ha son lás ba vit te az it te ni ma gyar sá got. A
ha tá ron tú li ma gyar ság (Köz be szó lás az MSZP pad so ra i ból:
Men jél ha za!) úgy él te meg, hogy a ma gyar nem zet el ta -
szí tot ta õket, és még azok is, akik kö vet ték az önök po li -
ti ká ját, egy lel ki is me re ti vál ság ként és meg ha son lott ság -
ként él ték meg azt, ami de cem ber 5-én tör tént. (Köz be szó -
lá sok a Fi desz pad so ra i ból: Úgy van! – Szé gyen!)

De a tör té nel mi fe le lõs ség szót, no ha nem az én tisz tem,
de azért meg koc káz ta tom, ön szo ci a lis ta po li ti kus ként sem
hasz nál hat ná. (Köz be szó lá sok az MSZP pad so ra i ból: Ti pi -
kus ke resz tény de mok ra ta vagy! – Ne ked le het?) Mert az a
po li ti ka, amit önök mû vel nek, min den, csak nem szo ci ál -
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de mok ra ta, ha nem egy szél sõ sé ge sen neo li be rá lis po li ti ka.
(Köz be szó lá sok az MSZP pad so ra i ból.)

Hogy lé te zik az, tisz telt Ház, hogy egy szo ci a lis ta kor -
mány min den ter het a kis em be rek re, a bér bõl és fi ze tés bõl
élõ em be rek re vagy a ma gyar vál lal ko zók ra akar há rí ta ni,
mi köz ben az önök mi nisz ter el nö ke még csak nem is haj -
lan dó ar ról tár gyal ni, hogy az elõ zõ cik lus nyer te sei, a
mul ti na ci o ná lis cé gek és a ban kok is ará nyos részt vál lal -
ja nak eb bõl a te her bõl?

Ha ezt te szi egy li be rá lis párt, lel ke raj ta, én nem ér tek
ve lük egyet, de azt te szik, ami az ere de ti ide o ló gi á juk ból
kö vet ke zik. De amit önök tesz nek, az a szö ges el len té te
mind an nak, amit szo ci ál de mok rá ci á nak ne vez nek. (Köz be -
szó lás az MSZP so ra i ból: Ez a kül po li ti kai vo nal. – Taps az
el len zé ki pad sor ok ban.) És ha már Eu ró pát em le ge ti, mi -
nisz ter el nök úr, kis sé za va ros és fi lo zó fi a i nak alig ha te kint -
he tõ gon do lat so rá ból (Köz be szó lá sok az MSZP so ra i ból:
Nem ér tet ted?) ta lán jobb lett vol na, ha in kább ar ra fut tat ta
vol na ki a mon dan dó ját, és ar ról szólt vol na hoz zánk,
hogy ho va to ló dik már az euró be ve ze té se. Ta lán sze ren -
csé sebb lett vol na, ha ar ról be szél, hogy Ma gyar or szág mi -
ért a kü lön bö zõ köny ve lé si trük kök rõl híresül el. Eu ró pa-
po li ti ka te kin te té ben né hány mon da tot mind er re vesz te -
get he tett vol na.

És be fe je zé sül, mi nisz ter el nök úr, egyet len egy dol got
sze ret nék az ön fi gyel mé be aján la ni: azt, hogy a min den -
ko ri ma gyar kor mány elõ ször, má sod szor és har mad szor
az egye te mes ma gyar nem zet nek tar to zik fe le lõs ség gel.
(Köz be szó lás a kor mány pár ti pad sor ok ból: Meg a vá lasz -
tók nak!) Tér ben és idõ ben egye te mes ma gyar nem zet nek;
nem pe dig Moszk vá nak, Wa shing ton nak, Brüs  szel nek
vagy a Vi lág bank nak, ha nem a ma gyar nem zet nek. (Köz -
be szó lá sok az el len zé ki pad sor ok ból: Így van! – Taps
ugyan on nan.)
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Fotó: Magyar Nemzet – Éberling András
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A HA ZUG SÁG RÓL, GYÁ VA SÁG RÓL
ÉS A BÛN BO CSÁ NAT RÓL

2006. ok tó ber 06. 
Ve zér szó nok lat a bi zal mi sza va zás nál

Kö szö nöm szé pen, el nök as  szony. Tisz telt Ház! Kuncze
Gá bor frak ció ve ze tõ urat és Lendvai Il di kót hall gat va az az
ér zé sem tá madt, hogy itt va la mi lyen té ve dés van, ugyan is
ab ból, ami itt el hang zott, azt a kö vet kez te tést von hat juk le,
hogy az MSZP és az SZDSZ frak ci ó ja meg von ta a bi zal mat
Or bán Vik tor tól. (Köz be szó lá sok az MSZP so ra i ból: Ezt jól
lá tod! Ezt na gyon jól lá tod! – Az el nök csen get.) Ez egy ér -
de kes do log, csak az a hely zet, hogy nem ez a mai ülés té -
má ja. S ha meg en ge di, Gyurcsány úr, egy ref le xi ót ten nék
ah hoz a bûn bá na ti mu tat vá nyá hoz, amit itt be mu ta tott, és
mi u tán ön rend sze re sen szo kott bér mál koz ni, bi zo nyá ra
kö vet ni tud ja ezt a te o ló gi ai ref le xi ót. (Mo raj a kor mány -
párt ok so ra i ban. – Szór vá nyos de rült ség a Fi desz so ra i ban.
– Gúr Nán dor: Egy szer! – Az el nök csen get.)

A bûn bo csá nat nak van né hány fel té te le. Nem árt, ked -
ves kép vi se lõ urak és as  szo nyok, ha ezt meg hall gat ják;
önök nek is jól jö het még. (Köz be szó lá sok a kor mány párt -
ok so ra i ból. – De rült ség és taps a Fi desz és a KDNP so ra i -
ban.) A bûn bo csá nat fel té te le a be val lás, a meg bá nás, a
jó vá té tel és a pe ni ten cia el fo ga dá sa. Ked ves Gyurcsány úr!
A be val lás nem azo nos a le bu kás sal; a meg bá nás nem
azo nos egy szín há zi mu tat ván  nyal. A jó vá té tel te kin te té -
ben pe dig ta lán hal lott a Bib li á ban a vá mos tör té ne té rõl –
ezt ön nek is aján la ni tu dom: jó vá té tel kép pen eset leg te -
gyen va la mit vis  sza a költ ség ve tés be. (Taps a Fi desz és a
KDNP so ra i ban.) A pe ni ten ci á nak pe dig van egy na gyon
egy sze rû mód ja: mond jon le! (Taps a Fi desz és a KDNP so -
ra i ban.)
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Tisz telt Ház! Na gyon fon tos, hogy vi lá go san lás suk és
lát tas suk, hogy ami tör tént, az hol tör tént és mi tör tént.
Nem ar ról van szó, hogy egy ma gán be szél ge tés so rán
mon dott va la mit Gyurcsány úr. Meg jegy zem, amit mon -
dott, az egy ma gán be szél ge tés ben sem len ne he lyes, de
hát a ma gán be szél ge té sek so rán az em ber mond hat olyan
mon da to kat, ame lyek kel nem is tel jes mér ték ben azo no -
sul, csak ki pró bál ja an nak az ér té két, an nak a hasz nál ha -
tó sá gát; ma gán be szél ge tés be sok min den be le fér. Ak kor se
szól tam vol na, ha ez egy párt ren dez vé nyen tör té nik, ami
szin tén nem lett vol na he lyes, de az bi zo nyos ér te lem ben
mond ha tó, hogy párt nak a bel ügye. De az a hely zet, hogy
ez egy frak ció ülé sen tör tént, a frak ció ülés pe dig a köz jog
ka te gó ri á já ba tar to zik. Ezért en nek a meg íté lé se sok kal sú -
lyo sabb, mint egy párt gyû lé sé vagy mint egy ma gán be szél -
ge té sé.

Mi tör tént? Nem ar ról van szó, és nem az a fõ prob lé -
ma, hogy a mi nisz ter el nök csú nyán be szél – bár meg jegy -
zem, a stí lus ma ga az em ber (Taps a Fi desz és a KDNP so -
ra i ban.) –, ha nem a kér dés az, hogy mi ért ha zu dott Gyur -
csány úr. Le szá mít va azt, hogy úgy tû nik, hogy ez mos ta -
ná ban már habituális adott ság, ezen túl me nõ en a lé nyeg
az, hogy azért ha zu dott, mert kény te len volt ha zud ni, mert
csõd be vit ték az or szá got. En nek a csõd nek az el lep le zé -
sé re kel lett ha zud ni, és a ha ta lom új bó li meg ka pa rin tá sa
ér de ké ben kel lett ha zud ni. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra -
i ban.) És ez zel az a leg na gyobb baj, Gyurcsány úr, hogy
ez zel ön meg sér tet te a sa ját mi nisz ter el nö ki es kü jét. (Taps
a Fi desz és a KDNP so ra i ban.) És az es kü sze gés az, ami
nem meg bo csát ha tó.

A köz tár sa sá gi el nök úr irány mu ta tá sát mi nor ma tív nak
te kint jük, nem úgy, mint Kuncze Gá bor frak ció ve ze tõ úr,
aki sze mez get be lõ le, hogy mi az, ami tet szik, és mi az,
ami nem tet szik. Mi a köz tár sa sá gi el nök úr irány mu ta tá sa
alap ján itt va gyunk az Or szág gyû lés ben, de azért hadd
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mond jam el, hogy fenn tart juk az ere de ti ál lás pon tun kat,
ame lyet Rubovszky György kép vi se lõ úr mon dott el a ház -
bi zott ság ban. Még pe dig azt, hogy er rõl az úgy ne ve zett bi -
zal mi sza va zás ról tit kos sza va zás sal kel le ne sza vaz nunk.
Mi ért? Azért, mert ha nem ez tör té nik – és úgy tû nik, hogy
nem ez tör té nik –, ak kor bi zony fenn áll a ve szé lye an nak,
hogy önö ket, ked ves szo ci a lis ta kép vi se lõ tár sa im, meg fé -
lem lí tik, pres  szi ót gya ko rol nak önök re (Fel zú du lás a kor -
mány párt ok so ra i ban. – Köz be szó lás az MSZP so ra i ból:
Körömi…!), és ha ne ta lán ki sza vaz ná nak, ak kor re tor zi ó -
val él nek önök kel szem ben. (Köz be szó lá sok az MSZP so -
ra i ból: Ez ná la tok van! Volt már ilyen! – Gön dör Ist ván: Ez
nem a Fi desz! – Az el nök csen get.) Te hát a mi ja vas la tunk
az önök vé del mé ben lett vol na. (De rült ség, szór vá nyos
taps és köz be szó lá sok a kor mány párt ok so ra i ból.)

A má sik: Gyurcsány úr sze ret a bá tor em ber sze re pé ben
tet sze leg ni. Gyurcsány úr, ha ön olyan bá tor em ber, ak kor
meg koc káz tat hat na egy tit kos sza va zást. (Taps a Fi desz és
a KDNP so ra i ban.)

Néz ze, ha én a sa ját frak ci óm nál nem mer nék meg koc -
káz tat ni egy tit kos sza va zást, ab ban a perc ben le mon da -
nék. (Köz be szó lá sok az MSZP so ra i ból. – Gön dör Ist ván:
Áder Já nos el len õr zi a sza va zó la po kat!) Mi nisz ter el nök Úr!
Ezt gyá va ság nak hív ják! (Taps a Fi desz so ra i ban.)

És ha már en  nyi re be lel ke sül tek, ked ves szo ci a lis ta kép -
vi se lõ tár sa im, azért az a hely zet, hogy önök nek is meg van
itt a bûn ré szes ség ük, hi szen önök mind an  nyi an vé gig hall -
gat ták azt, amit Gyurcsány úr el mon dott. Önök tud ván
tud ták, hogy ami kor kampányolnak, ha zud nak a vá lasz tó -
pol gá ra ik nak a vá lasz tó ke rü le te ik ben, és hall gat tak.

De van en nél egy még na gyobb prob lé ma, bár ez is na -
gyon-na gyon sú lyos prob lé ma. Ne ve ze te sen, önök most
ar ra ké szül nek – mint az úgy ne ve zett pró ba sza va zás ból ki -
de rült –, hogy meg vá laszt ják mi nisz ter el nök nek Gyurcsány
urat is mét. Csak hát az a hely zet, hogy azt gon do lom,
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önök nek mo rá lis ér te lem ben nincs er re le gi ti má ci ó juk. Mi -
ért nin csen? Azért nin csen, mert rész ben önök a man dá tu -
mu kat an nak a szer ve zett ha zug ság nak kö szön he tik, ame -
lyet Gyurcsány úr aka rat la nul le lep le zett az õszödi be szé -
dé ben. (Taps a Fi desz so ra i ban.) Ezért te hát ez a sza va zás
fá ból vas ka ri ka lesz, hi szen érin tet tek az ügy ben, ha szon -
él ve zõi az ügy nek, ezért nincs mo rá lis le gi ti má ci ó juk ar ra,
hogy e te kin tet ben fel men tést ad ja nak Gyurcsány úr nak.

En ged jék meg ne kem, hogy még né hány alap ve tõ kér -
dés re ki tér jek! A köz tá ra sá gi el nök úr igen pon to san meg -
vi lá gí tot ta azt, hogy itt va ló ban a par la men tá ris de mok rá -
cia a tét; az, hogy az ál lam pol gár ok hi hes se nek a par la -
men tá ris de mok rá ci á ban. En nek pe dig a lé nye ge még is -
csak a tár sa dal mi szer zõ dés gon do la ta, ami ar ról szól,
hogy van egy vá lasz tá si prog ram, amit egy adott párt meg -
hir det a tár sa da lom szá má ra. Ez a szer zõ dé si aján lat, és
ami kor ezt a vá lasz tó pol gár ok el fo gad ják az ál tal, hogy
meg vá laszt ják ezt a pár tot, ak kor lét re jön ez a szer zõ dés.

Igen ám, de önök a szö ges el len té tét hajt ják vég re kor -
má nyon, mint amit a szer zõ dé si aján la tuk ban, a vá lasz tá si
prog ram juk ban hir det tek. Szó se volt ar ról, hogy mun ka -
nél kü li ség-nö ve ke dést ígér nek, szó se volt ar ról, hogy az
ál lam adós ság nö ve ke dé sét ígé rik, so se volt ar ról szó, hogy
pél dá ul a bé rek csök ken ni fog nak, mint ahogy bár me lyik
vá lasz tó pol gár meg gyõ zõd het er rõl, ha elõ ve szi a mos ta ni
fi ze té si szel vé nyét. Ezért te hát ez a szer zõ dés po li ti kai ér -
te lem ben sem mis, mert önök szer zõ dés sze gést kö vet tek el
a vá lasz tó pol gár ok kal szem ben ak kor, ami kor a szö ges el -
len té tét hajt ják vég re an nak, mint amit ígér tek a vá lasz tá si
prog ram juk ban.

Lá tom, hogy ezen az ol da lon a mi nisz te rek kö zül – úgy
lá tom – csak egy ál lam tit kár as  szony van itt az egész szék -
sor ból, de ha már a Kül ügy mi nisz té ri um kép vi sel te ti ma -
gát, ak kor hadd mond jak egy gon do la tot kül po li ti kai ér te -
lem ben is. (Köz be szó lá sok az MSZP so ra i ból: Hall juk! Hall -
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juk!) Most fi gyel je nek! (De rült ség, mo raj.) Az a hely zet,
hogy az önök ál tal meg vá lasz tott – és most meg erõ sí te ni
szán dé koz nak ugyan ezt az em bert – Gyurcsány úr, csak
k… Ma gyar or szág ról be szélt eb ben az õszödi be szé dé ben
nem egy szer, nem két szer, vis  sza té rõ for du lat ként. Kér de -
zem, ál lam tit kár as  szony, ha mond juk Ján Slota vagy Ge -
or ge Funar ezt mond ta vol na, ab ban a perc ben mind an  nyi -
an ro han tunk vol na Brüs  szel be pa naszt ten ni, hogy ho -
gyan be szél nek ezek a po li ti ku sok Ma gyar or szág ról. Ezek
után kér de zem, hogy hogy me he tünk pa nasz ra, hogy til ta -
koz ha tunk, ami kor a sa ját or szá gunk mi nisz ter el nö ke dur -
váb ban sér te ge ti ezt az or szá got és ezt a nem ze tet, mint
Ge or ge Funar vagy Ján Slota. (Taps a Fi desz so ra i ban.)

És ked ves szo ci a lis ta Kép vi se lõ tár sa im! El gon dol kod tak
önök egy ál ta lán azon, hogy mi vég re van ez a ret te ne tes
ka pasz ko dás, hogy bár mi áron, az or szág csõd be vi tel ének
az árán is ha ta lom ban ma rad jon ez a kor mány? (Gön dör Ist -
ván: Mi vit tük az em be re ket az ut cá ra?) Nem lát ják, hogy
ar ról van szó, hogy a pri va ti zá ci ó nak ne ve zett fo lya mat so -
rán van még olyan va gyon, amit bi zo nyos ér dek cso por tok
meg akar nak ka pa rin ta ni, és ami hez önö ket biodíszletül
hasz nál ják? A MÁV, az ál la mi er dõk, az ál la mi földek…
Ked ves szo ci a lis ta Kép vi se lõ tár sa im! Mi ma radt az ál la mi
tu laj don ból? Hol ez a ten ger nyi pénz? (Gön dör Ist ván: Az
ál la mi gaz da sá gok ról is be szél ni kel le ne!) Tud ják önök,
hogy mi re ké szül nek még a pri va ti zá ció te kin te té ben? Nem
lát ják, hogy biodíszletnek hasz nál ják önö ket?

És ha már itt tar tunk, nem árt egyéb ként egy kis tör té -
nel mi vis  sza te kin tés. Akár hogy is né zem, ezt az or szá got
két szer ra bol ták ki, nagy já ból ugyan az a kör, ér dek cso -
port, há ló zat, ne vez zük bár mi nek. Ha jól em lék szem ol -
vas mány él mé nye im bõl, a má so dik vi lág há bo rú után va la -
mi olyas mit mond tak, hogy a ma gán tu laj don rossz, az ál -
la mi tu laj don jó, és az ál la mo sí tás jel sza vá val el vet ték az
em be rek tõl a föld jü ket, az üz le tü ket, a há zát, ki nek mi je
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volt. Most azt mond ják, hogy az ál la mi tu laj don rossz, a
ma gán tu laj don jó, és ép pen most kó tya ve tyé lik el a meg -
ma radt ál la mi va gyont. És ami a vér lá zí tó az egész ben,
hogy mi köz ben a ma gyar nép el sze gé nye dik, ad dig
Gyurcsány úr, Kóka úr, Ve res úr mil li ár dos lett (Taps a Fi -
desz so ra i ban. – Köz be szó lás az MSZP so ra i ból: És Or bán
úr!), bi zo nyá ra szor gos mun ká juk nak és in tel lek tu á lis tel -
je sít mé nyük nek a kö vet kez mé nye ként. Az pe dig az ab -
szur di tás te te je, hogy mi u tán ez a há rom em ber – aki per -
sze jól szó ra ko zik, hi szen mil li ár dok kal a há ta mö gött nyil -
ván nem ér zik olyan tra gi kus nak a hely ze tet, mint azok az
ál lam pol gár ok, akik meg kap ták a fi ze té sü ket, és lát ják,
hogy men  nyit von tak le be lõ le (Dr. Kóka Já nos: Ne vet sé -
ges!) –, ez a há rom em ber, aki sze mély sze rint fe le lõs azért,
hogy eb be a vál ság ba ju tott a ha zánk, ez a há rom em ber
ké ri a fel ha tal ma zást a tár sa da lom tól, hogy majd õk ki ve -
ze tik az or szá got ab ból a vál ság ból, aho va õk ta szí tot ták.
(Taps a Fi desz so ra i ban.)

Néz zék, van eb ben az or szág ban több mil lió em ber,
aki rõl el mé le ti leg el kép zel he tõ, hogy ki tud ná ve zet ni az
or szá got a vál ság ból. Re á li san van sok száz em ber, aki rõl
va ló ban fel té te lez he tõ, hogy ki tud ná ve zet ni az or szá got
a mos ta ni vál ság ból. De van há rom em ber, aki fe ke te-fe -
hé ren bi zo nyí tot ta már, hogy er re kép te len: Gyurcsány Fe -
renc, Kóka Já nos és Ve res Já nos. (Taps a Fi desz so ra i ban.)

Tisz telt Ház! Mi a meg ol dás? (Dr. Kóka Já nos: Mondd el
még egy szer!) Egyet len re á lis meg ol dás van: elõbb-utóbb
egy szak ér tõi kor mány nak a fel ál lí tá sa. Mi ért? Mert vál ság
van, pa lás tol ha tat lan a vál ság. (Zaj. – Köz be szó lás az MSZP
so ra i ból: Bolsevista…) Ez a vál ság nap ról nap ra nõ. Ez a
vál ság új ra és új ra elõ fog áll ni, ezért eb ben a for má ban
nem me het nek to vább a dol gok, mert új ra és új ra meg fog
is mét lõd ni, és ezért azt mond juk, hogy meg kell ha lad ni az
or szág vál sá gá ra va ló te kin tet tel a bal- és jobb ol da li sze -
kér tá bor ok sán ca it. Önök té ve dés ben van nak! Nem ar ról
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van szó, hogy Or bán Vik tor azt mond ja, hogy õ akar a mi -
nisz ter el nök len ni. (Köz be ki ál tá sok az MSZP so ra i ból:
Nem! Á, nem!) Nem! Nem ar ról van szó, hogy mi azt
mond juk, hogy mi aka runk kor mány ra ke rül ni. (Köz be ki -
ál tá sok az MSZP so ra i ból: Nem! Á, nem! - Az el nök csen -
get.) Nem, ha nem ar ról van szó, hogy áll jon fel egy szak -
ér tõi kor mány, tõ lünk akár ne vez ze nek meg bal ol da li ér -
tel mi sé gi e ket, ne vez ze nek meg bal ol da li szak ér tõ ket, de
ne vez ze nek meg va la kit, va la ki ket, akik rõl hi he tõ, hogy ki
tud ják ve zet ni az or szá got a vál ság ból, mert más képp nem
le het az em be rek bi zal mát kér ni.

Ezért te hát az or szág mo rá lis, pénz ügyi, gaz da sá gi és
po li ti kai vál sá gá ra te kin tet tel ar ra ké rem önö ket, ha lad juk
meg a bal- és jobb ol dal sze kér tá bo rát, sán ca it (Köz be ki a -
bá lás az MSZP so ra i ból: Ve led!), és áll jon fel egy olyan sza-
kértõ… – nem ve lem, nem ve lem és nem ve le!

…hanem egy olyan szak ér tõk bõl ál ló kor mán  nyal, akik -
rõl hi he tõ az, hogy a szak ér tel mük, a te kin té lyük és a mo rá -
lis tar tá suk alap ján ki tud ják ve zet ni az or szá got a vál ság ból.

Ked ves MSZP-s és SZDSZ-es Kép vi se lõk! Önök – mint
ez a pró ba sza va zás nak ne ve zett szín já ték so rán va ló szí nû -
vé vált – meg akar ják új fent sza vaz ni Gyurcsány urat Ma -
gyar or szág mi nisz ter el nök ének. Ez zel bûn ré szes sé get vál -
lal nak mind ab ban, ami tör tént, és ma guk ra húz zák a fe le -
lõs sé get. Ez a dön tés kö rül be lül olyan, mint hogy ha vi a -
dukt épí tés sel Matuska Szil vesz tert bíz nák meg.

Kö szö nöm. (Hos  szan tar tó taps a Fi desz és a KDNP so -
ra i ban.)
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A KOR MÁNY 
SZA VA HI HE TÕ SÉ GÉ RÕL

2006. ok tó ber 16.
Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 

na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm szé pen. El nök Asszony! Tisz telt Ház! Gyurcsány
Fe renc úr el mond ta a költ ség ve té si be szé dé nek, il let ve
Mol nár La jos mi nisz ter úr költ ség ve té si be szé dé nek a fel -
ve ze té sét, el mond ta a száz szor hal lott pa ne le ket, ami ben
egyet len egy új elem nem volt. En nél még ta lán az is ér de -
ke sebb lett vol na, ha if jú ko ri ver se i bõl ol vas fel sze mel vé -
nye ket. (Kuncze Gá bor han go san fel ne vet. – De rült ség a
kor mány párt ok so ra i ban. – Horn Gá bor: Tré fás!) Fel aján -
lom a po hár vi ze met, ha Kuncze Gá bor ros  szul ér zi ma gát.
(Fo lya ma tos zaj. – Az el nök csen get. – Horn Gá bor: Egy sze -
rû en csak tré fás volt! – Dr. Eörsi Má tyás: Én él nék ve le! –
De rült ség. – Dr. Semjén Zsolt dr. Eörsi Má tyás fe lé eme li po -
ha rát: Tes sék!)

ELNÖK: Képviselõtársaim! (Csenget.)
DR. SEMJÉN ZSOLT (KDNP): Mind azo nál tal há rom ref -

le xi ót meg koc káz tat nék. Szó volt itt a költ ség ve tés ki szá -
mít ha tó sá gá ról. Igen ám, csak itt az a hely zet, hogy önök
az elõ zõ cik lus vé gén pél dá ul tör vény ben mond ták ki az
adó csök ken tést, ho lott tud ván tud ták, hogy nem akar ják és
nem is tud nak adó csök ken tést meg va ló sí ta ni. Ezek után
hogy le het ki szá mít ha tó ság ról be szél ni? Ezek után ki hi het
önök nek? 

A má so dik: szó volt itt a két szûk vagy ki tud ja, hány
szûk esz ten dõ rõl, a költ ség ve tés ki szi vár gott ijesz tõ szá ma -
i ról. Mind ez egy fok kal ke vés bé len ne hi tel te len, ha az zal
kezd te vol na Gyurcsány úr, hogy mind er re azért van szük -
ség, mert önök vál ság ba so dor ták az or szá got. 
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A har ma dik pe dig: az zal kezd te Gyurcsány Fe renc a
hoz zá szó lá sát, be szé dét, hogy azt sze ret né, hogy vis  sza tér -
je nek a dol gok a nor mál ke rék vá gás ba. Az a hely zet, hogy
en nek egyet len egy aka dá lya van: az ön sze mé lye. 

Kö szö nöm. (Dr. Navracsics Ti bor tap sol. – Köz be szó lá -
sok a kor mány párt ok so ra i ból: Ha ha! – Té ved ni tet szik!)

189SEMJÉN ZSOLT: IUS RESISTENDI



KI FE LEL AZ ÁR TAT LA NOK 
ÖS  SZE VE RÉ SÉ ÉRT?

2006. ok tó ber 24.
Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 

na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm a szót, el nök úr. Tisz telt Ház! A de mok rá ci á nak,
a jog ál lam nak, a par la men ta riz mus nak nem el len té te a de -
monst rá ció és a tün te tés, ha nem ép pen eb bõl kö vet ke zõ
sza bad ság. Aki ezt két ség be von ja, az ne hi vat koz zon de -
mok rá ci á ra, mert az nem de mok ra ta. Nincs dé mosz nél kü -
li de mok rá cia. (Zaj a kor mány pár ti ol da lon.) Ha a bal ol da -
li kép vi se lõk is mer nék a sa ját po li ti kai ol da luk nem zet kö zi
hát te rét, ak kor tud hat nák, hogy pél dá ul Romano Prodi…
(Dr. Géczi Jó zsef Ala jos nak, aki a Fi desz pad so ra i ban ül:)
Át jött a Fi desz be, kép vi se lõ úr? Nem hi szem, hogy fel vesz  -
szük. Te hát Romano Prodi más fél éven ke resz tül az ut cán
tar tot ta az olasz bal ol dalt Berluscónival szem ben, és Brüsz  -
szel bõl re pült ha za Olasz or szág ba, hogy az ut cán be szél jen
a nép nek. Te hát nincs dé mosz nél kü li de mok rá cia. 

Gyurcsány Fe renc a Szo ci a lis ta Párt sze án szán nyílt ha -
tal mi küz de lem rõl be szélt, és úgy lát szik, hogy ezt a nyílt
ha tal mi küz del met a rend õr ség gel akar ja meg ví vat ni. (Zaj
a kor mány pár ti ol da lon.) Ez nem Nagy Im rét, ha nem Ká -
dár Já nost és Münnichet idé zi, az zal a kü lönb ség gel, hogy
nem tud ják be hív ni a Vö rös Had se re get. (Zaj a kor mány -
pár ti ol da lon. – Dr. Mag da Sán dor: Mi rõl be szél ez?) 

Tisz telt Ház! Teg nap pro vo ká ció tör tént. (De rült ség és
zaj a kor mány pár ti ol da lon.) Ez már sejt he tõ volt a Kos -
suth té ren ak kor, ami kor nem az zal az öt ven em ber rel fog -
lal ko zott a rend õr ség, aki ott volt, ha nem rá tá madt azok ra
a szá zak ra, akik el hagy ták a te ret. És nyil ván va ló vá vált
min den ki szá má ra, ami kor a bé kés Fidesz-KDNP-ren-
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dezvény után a ha za té rõ em be re ket a De ák tér fe lõl az As -
to ria fe lé szo rí tot ták, és tá mad tak meg min ket. (Zaj a kor -
mány pár ti ol da lon. – Podolák György: Ez ha zug ság!) Ott
vol tam én is, ott vol tam a fe le sé gem mel, és ott ta lál koz tam
Pokorni Zol tán kép vi se lõ úr ral. Men tünk bé ké sen ha za fe -
lé, ami kor a rend õr ro ham könny gáz zal és rend õr at tak kal
szem be tá madt min ket. S hogy mást ne mond jak, Vér tes al -
jai Lász ló je zsu i ta atyát, aki pa pi ci vil ben volt, és bé kes ség -
re szó lí tott fel, fél holt ra ver ték a rend õrök. Pa pi ci vil ben
volt! (Podolák György: És hány ka vics volt a zse bé ben?) 

Fe le lõs sé tes  szük a pro vo ká ci ó ért és a bru ta li tá sért el sõ -
sor ban Gyurcsány Fe ren cet, aki gát lás ta lan ha tal mi meg -
szál lott sá gá ban már sem mi tõl sem ri ad vis  sza. Fe le lõs sé
tes  szük a rend õr ség ért fe le lõs mi nisz tert, a rend õr ség és a
tit kos szol gá lat ok ve ze tõ it és ezek nek a pa ran csok nak a
vég re haj tó it. Ki fog juk vizs gál ni, hogy ki mi lyen pa ran csot
adott ki, ki ad ta ki, ki és ho gyan haj tot ta vég re. Min den
tör vény te len és em ber te len ma ni pu lá ci ó ért, üté sért, föl dön
fek võ em be rek meg ta po sá sá ért és rú gá sá ért fe lel ni fog nak
elõbb-utóbb. (Fo lya ma tos zaj a kor mány pár ti ol da lon: Dr.
Géczi Jó zsef Ala jos: Ne fe nye ge tõzz!) Be je len tem, hogy jog -
vé dõ se gít ség nyúj tást biz to sí tunk az ál do za tok nak. Be je -
len tem, hogy az Eu ró pai Unió par la ment jé ben vizs gá ló bi -
zott sá got kez de mé nye zünk, és be je len tem, hogy nem zet -
kö zi szer ve ze tek hez for du lunk. (Egy re több Fi desz- és
KDNP-kép vi se lõ tér vis  sza a te rem be.) 

Az '56-os kor mány za ti ce re mó ni ák kal kap cso lat ban is
hadd te gyek egy ref le xi ót. A hall ga tás után most a ki sa já -
tí tás tech ni ká ja kö vet ke zett. Nagy Im re vér ta nú, és a vér ta -
nú sá ga ál tal ott a he lye a ma gyar nem zet pan te on já ban. Ez
mél tó és igaz sá gos azért, mert szem be tu dott néz ni a múlt -
já val. De vol tak olya nok, akik nek nem kel lett szem be néz -
ni ük a múlt juk kal, mert a múlt juk tisz ta volt. Vol tak olya -
nok, akik nek nem kel lett a jó ol dal ra áll ni uk, mert min dig
a jó ol da lon áll tak. Mindszenty bí bo ros ra gondolok… (De -
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rült ség és zaj a kor mány pár ti ol da lon.) Nem '49-ben van -
nak a Mindszenty-tárgyaláson, ha nem 2006-ban a Ma gyar
Or szág gyû lés ben! (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ban.) És
Bibó Ist ván ra, aki nek a ta ní tá sa ma is irány tû, és aki nem
te he tõ zá ró jel be. 

Ar ra megy ki ez az egész já ték, hogy úgy sti li zál ják
Nagy Im rét, mint ha va la mi lyen for má ban Gyurcsány Fe -
renc elõ ké pe len ne, aki az örö kö sé nek akar ja ma gát be ál -
lí ta ni. A „te, Im re, hogy csi nál nád?” szem te len sé ge nem el -
szó lás volt, ha nem en nek a mí tosz nak az épí té se. Csak van
egy nagy kü lönb ség: Nagy Im re igaz ma gyar em ber volt.
De cem ber 5-e után hogy néz ne ön Nagy Im re sze mé be? És
Nagy Im re igaz szo ci a lis ta volt, nem pe dig a nagy tõ ke
szer vi lis ki szol gá ló ja. Nagy Im re fo rog a sír já ban. 

Én ugyan egy jobb kö zép be ál lí tott sá gú em ber va gyok
(De rült ség a kor mány pár ti ol da lon.), de ha már önök nem
tet ték meg, ak kor én meg te szem: a fel sõ há zi meg em lé ke -
zés kor Gyurcsány úr szólt Göncz Ár pád ról, de el fe lej tett
szól ni Szû rös Má tyás ról, aki még is csak ki ki ál tot ta ezt a
köz tár sa sá got (De rült ség és nagy zaj a kor mány pár ti ol da -
lon.), és el fe lej tett szól ni ar ról az emberrõl… (Ki kap csol ják
a mik ro fon ját.) 

EL NÖK: Kép vi se lõ tár sa im! (Csen get.) Kép vi se lõ úr! 
DR. SEMJÉN ZSOLT (KDNP): …akinek na gyon so kat

kö szön het a rend szer vál to zás; ar ról az em ber rõl, aki ki -
mond ta, hogy '56-ban nép fel ke lés volt: Pozsgay Im ré rõl.
Pozsgay Im ré nek, Szû rös Má tyás nak vagy Né meth Mik lós -
nak nincs he lyük a Gyurcsány-janicsárok kö zött. (Taps a
Fi desz és a KDNP so ra i ban.) 
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A CSA LÁ DI ADÓ ZÁS RÓL ÉS 
AZ ÁL LAM MO RÁ LIS ADÓS SÁ GÁ RÓL

2006. ok tó ber 30.
Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 

na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm szé pen a szót, el nök as  szony. Tisz telt Ház! A
be széd, amel  lyel Gyurcsány úr meg ör ven dez te tett ma min -
ket, há rom gon do lat kö ré cso por to sult: a rend, a de mog -
rá fi ai kér dé sek és a nyug díj kér dé sei.

Er re a há rom ra sze ret nék egy-egy ref le xi ót ten ni, nem
meg is mé tel ve azt, amit az elõt tem szó lók már el mond tak.
A rend vo nat ko zá sá ban vi lá go san kell lát ni, hogy a rend
há rom dol gon nyug szik: a de mok rá ci án, va gyis a dé mosz,
a nép tisz te le tén, az em be ri jo gok tisz te le tén és a tör vé -
nyek tisz te le tén.

Az el múlt na pok ban ezek mind egyi két meg sér tet ték. Vi -
lá gos, hogy a rend õr ség nek két fel ada ta van: egy fe lõl a
ran da lí ro zók meg fé ke zé se, más fe lõl pe dig a bé kés tün te -
tõk vé del me. Néz zük az el sõt! Ami pél dá ul a TV-szék ház
elõtt tör tént, az több mint el gon dol kod ta tó. Ami kor lé nye -
gé ben meg fe le lõ ki kép zés nél kü li, vi dék rõl fel ve zé nyelt
rend õr lányt ál lí ta nak oda, mi köz ben a ké szen lé ti ez red hi -
á ba ké ri, hogy ve zé nyel jék oda, nem en ge dik, azért ez
több mint el gon dol kod ta tó.

A má sik a bé kés tün te tõk vé del me. Hát, ami az As to ri -
á nál tör tént, az min den, csak nem ez! Föl dön fek võ em be -
rek rug do sá sa, or szág gyû lé si kép vi se lõ ös  sze ve ré se (Mo raj
az MSZP so ra i ban.), pap nak az ös  sze ve ré se - ez nem a bé -
kés tün te tõk vé del me. Te hát szá mos pél da hoz ha tó fel,
hogy ezek te kin te té ben egyik nek sem fe lelt meg a rend õr -
ség fel lé pé se. Te hát le kell szö gez nünk – és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt ne vé ben sze ret ném újó lag le szö gez ni
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–, hogy a pro vo ká ció és a meg fé lem lí tés nem meg en ged -
he tõ, és ezek nek a fe le lõ se it meg kell ne vez ni, és en nek
jog kö vet kez mé nyei kell hogy le gye nek.

A má sik té ma kör a de mog rá fia té ma kö re volt. Na gyon
örü lök, hogy ez a kér dés szó ba ke rült, mert va ló ban azt
gon do lom, hogy az or szág szem pont já ból ez a leg fon to -
sabb kér dés. Hi szen a nyug díj rend szer is alap ve tõ en nem
tech ni kai okok mi att nem tart ha tó fenn, ha nem az or szág
el öre ge dé se és ka taszt ro fá lis de mog rá fi ai ál la po ta mi att. És
nem vá lasz ar ra a kér dés re, hogy a most 30-40 éves em be -
rek nek hon nan lesz nyug dí ja, nem vá lasz az, hogy ak kor
men je nek kül föld re. A ma gyar né pe se dés kér dé sé re nem
vá lasz az, hogy ha nem szü le tik elég ma gyar gye rek, ak -
kor jöj je nek ide a kí na i ak, ha nem olyan csa lád po li ti kát kell
foly tat ni, ami biz to sít ja a ma gyar nem zet fenn ma ra dá sát,
hogy több gye rek szü les sen.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt kez de tek tõl fog va fel kí -
nál ta a meg ol dást. (Köz be szó lá sok az MSZP so ra i ból: Pél dá -
ul?) Azt a meg ol dást, ami Eu ró pá ban egye dül volt si ke res,
a fran cia pél dát, azt, hogy te gyük le he tõ vé, hogy a sze mé -
lyi jö ve de lem adó he lyett vá laszt ha tó le gyen a csa lá di adó -
zás, leg alább moz dul junk el eb be az irány ba. Fran cia or -
szág ban ez zel a szisz té má val meg for dí tot ták a de mog rá fi ai
fo lya ma to kat (Mo raj az MSZP so ra i ból. - Dr. Lamperth Mó -
ni ka: Ez egy ak ko ra hü lye ség!), hi szen nem csak azt kell fi -
gye lem be ven ni, hogy mek ko ra egy em ber jö ve del me, ha -
nem azt is, hogy hány má sik em ber rõl gon dos ko dik eb bõl
a jö ve de lem bõl. Konk rét szá mí tá sok áll nak ren del ke zé -
sünk re, nem zet kö zi ös  sze ha son lí tó ta nul má nyok. Kész ség -
gel fel ajánl juk, és min den ben part ne rek va gyunk an nak ér -
de ké ben, hogy vég re el moz dul junk ab ba az irány ba, hogy
az igaz ság ta lan sze mé lyi jö ve de lem adó he lyett vá laszt ha tó
le gyen a csa lá di adó zás le he tõ sé ge, leg alább fo ko za to san.

A nyug díj kér dés ben pe dig egy sa já tos szem pont ra sze -
ret ném fel hív ni a fi gyel met, ar ra, amit Er dõ Pé ter bí bo ros
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úr fo gal ma zott meg, mi u tán az eu ró pai püs pö ki kon fe ren -
ci ák el nö ké nek meg vá lasz tot ták. Ez a kér dés kü lö nö sen a
volt szo ci a lis ta or szá gok te kin te té ben na gyon ége tõ, és
fon tos, hogy ezt az Eu ró pai Uni ó ban lé võ nyu ga ti or szá -
gok is vi lá go san lás sák. Ugyan is nem csak eurómilliárdok-
ban ki fe jez he tõ adós sá ga van en nek az ál lam nak és en nek
az or szág nak, ha nem el sõ sor ban a sa ját ál lam pol gá rai fe lé
van adós sá ga, a ma gyar ál lam pol gár ok mil li ói fe lé, akik
em ber öl tõn át dol goz tak, mi köz ben a szo ci a lis ta ál lam a
mun ka bér ük egy je len tõs ré szét, sok eset ben nagy ré szét
el vet te, mond ván, hogy ezért az el vett mun ka bér ért biz to -
sít ja az in gye nes egész ség ügyet, az in gye nes ok ta tást és a
mél tó nyug dí jat. Ezt tör vény ben és al kot mány ban ga ran tál -
ta a szo ci a lis ta ál lam, el vé ve em ber öl tõk és mil li ók mun -
ká já nak je len tõs ré szét.

Per sze, tisz tá ban va gyunk az zal, hogy szûk a po li ti kai
moz gás tér és a gaz da sá gi le he tõ sé gek, de ezek az er köl csi
és jo gi szem pont ok nem te he tõk zá ró jel be. A ter mé szet jog
alap ján ki kell mon da nunk, hogy fon to sabb a meg él he té -
sü kért küz dõ ma gyar ál lam pol gár ok mil li ó i nak a szem -
pont ja, mint az Ópe ren ci án tú li be fek te tõk ext ra pro fit ra
va ló igé nye. E te kin tet ben kel le ne dip lo má ci ai of fen zí vát
in dí ta ni, nem pe dig a dip lo ma tá in kat ar ra fel hasz nál ni,
hogy ma gyar el len zé ki po li ti ku so kat já ras sa nak le kül föld -
ön. (De rült ség és mo raj az MSZP so ra i ból.) Ezek nek a
szem pont ok nak a meg fon to lá sát ké rem önök tõl. (Taps az
el len zé ki pár tok so ra i ban.)
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A HAZUDÓS GYURCSÁNY ÉS 
A HAZUDÓS GÖ RÖG

2006. no vem ber 13.
Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 

na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm szé pen a szót, el nök as  szony. Tisz telt Ház!
Gyurcsány Fe renc úr sza va it hall gat va azt kell mon da nom,
hogy nem várt si kert ér tünk el, hi szen pár be széd rõl be -
szélt, part ner ség rõl, azt mond ta, hogy ve tél ked ni a po li ti -
ká ban. Ma eze ket a szó for du la to kat hasz nál ta itt az Or -
szág gyû lés ben.

A ké pet né mi leg az ár nyé kol ja, hogy pár hét tel ez elõtt
a Szo ci a lis ta Párt sze án szán nyílt ha tal mi harc ról be szélt,
ami nek a gya kor la ti meg va ló su lá sát be is mu tat ták az ok -
tó ber 23-ai rend õr at tak kap csán. (Zaj az MSZP so ra i ban.)
Bi zo nyá ra is me rik azt a lo gi kai fel ad ványt – ma te ma ti ka-
vagy lo gi ka órán ta lál koz hat tak ve le –, amely úgy hang zik,
hogy min den gö rög ha zu dik, mond ja a gö rög. Ak kor most
hi he tünk a gö rög nek, vagy nem hi he tünk a gö rög nek.
Amit Gyurcsány Fe renc úr most a pár be széd rõl mon dott,
azt õszin tén gon dol ta, vagy pe dig egy újabb PR-fogásnak
le he tünk ta núi?

Min den eset re mi a ja vas la ta in kat meg tet tük, azok nagy -
részt az Or szág gyû lés elõtt van nak, és a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt ne vé ben jel zem, hogy az or szág ér de ké ben
ké szen ál lunk az ér de mi pár be széd re.

Kö szö nöm. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ban.)
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KI IS AZ A „VAS PRE FEK TUS”?
2006. no vem ber 20.

Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 
na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm a szót, el nök as  szony. Tisz telt Ház! Gyurcsány
úr part ner ség rõl, pár be széd rõl be szélt. (Dr. Sze ke res Im re:
Mi nisz ter el nök úr.) Ké szen ál lunk a pár be széd re, és ké -
szek va gyunk a part ner ség re. De hadd te gyek né hány
meg jegy zést!

A kül po li ti ká val kap cso lat ban örü lünk, hogy Ro má ni á val
és Szlo vá ki á val tár gya lá sok foly nak. Re mé lem, hogy ön és a
kor má nya ta nul Ro má ni á tól és Szlo vá ki á tól, ame lyek több
mil lió ro mán ra, il let ve szlo vák ra ter jesz tet ték ki az ál lam pol -
gár sá got, el len tét ben az zal, amit önök de cem ber 5-én mû -
vel tek. Ad ja Is ten, hogy ta nul jon tõ lük va la mit! A má sik pe -
dig, ilyen tár gya lá sok elõtt nem ár ta na, ha ös  sze szed né a bá -
tor sá gát, és el jön ne Er dély be, be szél ne az ot ta ni em be rek kel.
És utá na tár gyal jon Ro má ni á val, tár gyal jon Szlo vá ki á val.

A bel po li ti kai kér dé sek te kin te té ben pe dig az a hely zet,
hogy ezek va ló ban szép sza vak, csak hogy itt fek szik elõt -
tünk az a költ ség ve tés, amely bi zony hos  szú táv ra el dön ti
a leg fon to sabb kér dé se ket. Ezek után tár gya lá so kat foly tat -
ni, er re mond ja a ma gyar nép nyelv azt, hogy esõ után kö -
pö nyeg. Egész pon to san: vi har után az esõ kö peny ígé re te.

De part ne rek va gyunk sok min den ben. Part ne rek va -
gyunk pél dá ul ab ban, amit itt a Vi lág gaz da ság is ír, hogy a
ma gyar ban kok csil la gá sza ti pro fit ja ki rí vó az egész ré gi ó -
ban. Part ne rek va gyunk ab ban, hogy úgy fo gal maz zam,
rá be szél jük a ban ko kat és a mul ti na ci o ná lis cé ge ket, hogy
õk is vál lal ja nak ará nyos részt a ter hek bõl, hogy ne csak a
ma gyar vál lal ko zók, ne csak a ma gyar mun ka vál la lók vi -
sel je nek min den ter het, a ma gát szo ci a lis tá nak mon dó párt
na gyobb di csõ sé gé re.
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Kap cso lód nék ah hoz, amit Navracsics Ti bor frak ció ve -
ze tõ úr mon dott, mi is meg kap tuk Kuncze Gá bor frak ció -
ve ze tõ úr ked ves meg hí vó ját az SZDSZ-tõl fon tos kér dé sek
meg tár gya lá sá ra. (Dr. Mag da Sán dor: Mi rõl be szél? Nincs
mon da ni va ló ja.) Part ne rek va gyunk eb ben, de azért a bi -
zal mat ja ví ta ná, ha eköz ben pél dá ul nem osz to gat ná nak
Pro Urbe dí jat Gergényi Pé ter nek. (Fel zú du lás a kor mány -
pár ti ol da lon. – Dr. Mag da Sán dor: Mi kö ze eh hez a té má -
hoz? – Dr. Avarkeszi De zsõ: Ti is meg sza vaz tá tok.) Na -
gyon-na gyon sok kö ze van eh hez. És ha már itt tar tunk,
ak kor fel sze ret ném hív ni a fi gyel met ar ra, nem tar tom sze -
ren csés nek, hogy önök fo lya ma to san vas pre fek tus nak hív -
ják Gergényi Pé tert. (Fel zú du lás a kor mány pár ti ol da lon.
- Köz be szó lás ugyan ott: A saj tó. – Az el nök csen get.) Tud -
ják, ki volt a vas pre fek tus? Ak kor egy kis tör té ne lem óra!

Cesare Mori volt a vas pre fek tus Olasz or szág ban, az az
em ber, akit Mus so li ni bí zott meg a maf fi á val szem be ni fel -
lé pés sel. De azért el gon dol kod ta tó, hogy az SZDSZ a fa -
sisz ta párt si ker pro pa gan dá já nak fra ze o ló gi á ját csak liz za
el. De ezen az SZDSZ lel ke raj ta. (De rült ség a kor mány -
pár ti ol da lon.) De van egy kü lönb ség Cesare Mori és
Gergényi Pé ter kö zött. Egy min den kép pen. (Az el nök is -
mét csen get.) Ugyan is Cesare Mori Mussolinitõl olyan fel -
ha tal ma zást ka pott, hogy a fa sisz ta párt ve ze tõi el len is fel -
lép het, ha maf fia kap cso la ta ik van nak. K&H-ügyben pél dá -
ul nem hal lot tam, hogy Gergényi Pé ter nyo mo zott vol na.
(De rült ség az MSZP so ra i ban.)

Ha te hát önök pár be szé det akar nak, ak kor meg ké rem
önö ket ar ra, be szél je nek a fõ pol gár mes ter ük kel, hogy ne
pro vo kál ják a ma gyar tár sa dal mat az zal, hogy Gergényi
Pé ter nek Pro Urbe dí jat ad nak, és sze ren csé sebb lett vol -
na, ha a Szo ci a lis ta Párt a tár gya lá sok te kin te té ben a költ -
ség ve té si tör vény elõtt kez di ezek rõl az alap ve tõ fon tos sá -
gú kér dé sek rõl a pár be széd del kap cso la tos ja vas la ta it.

Ös  sze fog lal va: part ne rek va gyunk a part ner ség ben, és
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part ne rek va gyunk a pár be széd ben, ha az pél dá ul le he tõ -
vé te szi a csa lá di jö ve de lem adó zás vá lasz tá sát a sze mé lyi
jö ve de lem adó he lyett, ha az le he tõ vé te szi, hogy ne min -
den ter het a ma gyar vál lal ko zók és a ma gyar bér bõl és fi -
ze tés bõl élõ em be rek vi sel je nek.

Amen  nyi ben ilyen konk rét ja vas la tok van nak, és nem
pusz tán szép sza vak, ak kor e te kin tet ben part ne rek va -
gyunk. (Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i ban.)
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KERESZTÉNY CIVILIZÁCIÓRA
ÉPÜLÕ EURÓPA 

2006. de cem ber 11.
Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 

na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm szé pen a szót. El nök As  szony! Tisz telt Ház! A
táv la tos ság volt a kulcs szó ab ban, amit hall hat tunk. Mi a
leg na gyobb táv la tos ság nak az or szág de mog rá fi ai hely ze -
tét tart juk, ezért is kez de mé nyez tük azt, hogy a jö võ év
ele jén le gyen egy par la men ti vi ta nap az or szág de mog rá fi -
ai hely ze té rõl, ahol az Or szág gyû lés vég re meg vi tat hat ja a
sze mé lyi jö ve de lem adó he lyett vá laszt ha tó for má ban be ve -
zet he tõ csa lá di jö ve de lem adó zás nak a gon do la tát. (Az el -
nök csen get.) Mi ezt tart juk a leg táv la to sabb do log nak.

Kül po li ti kai vo nat ko zás ban a Ke resz tény de mok ra ta
Nép párt a kez det kez de té tõl hí ve volt Hor vát or szág eu ró -
pai uni ós csat la ko zá sá nak. Azt gon do lom, hogy en nek már
meg kel lett vol na tör tén nie, de a leg fõbb ide je, hogy most
ez vég re meg tör té nik.

Az Unió to váb bi bõ ví té se te kin te té ben azon ban van nak
olyan kér dé sek, ame lyek ép pen a táv la tos ság ból ere dõ en
va ló ban õszin te és mély kon zul tá ci ót igé nyel nek, pél dá ul
Tö rök or szág kér dé se. Nyil ván nem most van itt az idõ és
a hely, hogy ezt a kér dés meg vi tas suk, de ez a kér dés fel -
ve ti azt, amit mi, ke resz tény de mok ra ták min dig szó ba hoz -
tunk – pél dá ul az uni ós al kot mány kér dé sé ben is –: át kell
gon dol nunk, hogy mi az Eu ró pai Unió iden ti tá sa. Ha az
Eu ró pai Unió pusz tán egy gaz da sá gi seft, ak kor a tör té ne -
lem el sõ zök ke nõ jé ben szét fog es ni, ezért szük sé ges,
hogy az Unió iden ti tá sát ma gunk kö zött is át gon dol junk. A
mi ál lás pon tunk sze rint meg ke rül he tet len az, hogy az Unió
iden ti tá sa, Eu ró pa iden ti tá sa a ke resz tény ci vi li zá ci ó ra
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épül, a zsi dó-ke resz tény ci vi li zá ci ó ra, a zsi dó-ke resz tény
ha gyo mány ra, a gö rög-la tin kul tú rá ra és ha gyo má nyok ra.
Sok fé le kép pen meg fo gal maz hat juk ezt, de az biz tos, hogy
az Unió iden ti tá sá nak az át gon do lá sa meg ke rül he tet len, és
a mi ál lás pon tunk az, hogy vis  sza kell tér ni az ala pí tó
atyák örök sé gé hez, Adenauer, Schuman és De Gasperi
örök sé gé hez, akik mind nyá jan ke resz tény de mok ra ta po li -
ti ku sok vol tak, és er re a ke resz tény ci vi li zá ci ó ra épü lõ Eu -
ró pai Uni ót ál mod tak meg, és a bõ ví tés te kin te té ben nem
meg ke rül he tõ bi zo nyos or szá gok vo nat ko zá sá ban ép pen
en nek az iden ti tás nak az át gon do lá sa.

A konk rét ja vas lat te kin te té ben szá munk ra két do log
meg ke rül he tet len és alap ve tõ fon tos sá gú: az egyik az,
hogy a par la ment el len õr zõ sze re pe ér vé nye sül jön, a má -
sik pe dig, hogy az ön kor mány zat ok vo nat ko zá sá ban a vá -
lasz tó pol gá ri aka rat ér vé nye sül jön. Ez a két dön tõ moz za -
nat. Amen  nyi ben ez el fo ga dás ra ke rül a kor mány ol dal ról,
ak kor a rész le tek te kin te té ben, ame lyek igen fon to sak, a
rész le tek te kin te té ben ké szen ál lunk a kon zul tá ci ó ra.

Kö szö nöm szé pen. (Szór vá nyos taps az el len zék so ra i -
ból.)
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FE JÉ TÕL BÛZLIK…
2006. de cem ber 11.

Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 
na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm a szót, el nök as  szony. Tisz telt Ház! El hang zott
a ki je len tés, hogy ami tör tént, az nem a po li ti ka sa ra. Bi -
zony-bi zony a po li ti ka sa ra is! Hos  szan le het ne cég ne ve ket
so rol ni, de asz ke ti kus ön mér sék le tet ta nú sí tok (De rült ség
az MSZP so ra i ban), és nem so ro lom fel eze ket a cég ne -
ve ket. (Mo raj az MSZP so ra i ban.) De ha óhajt ják, és ek ko -
ra lel ke se dés van a szo ci a lis ta tá bor ban, ak kor a kakaóbiz-
tos szá mí tó gé pek tõl kezd ve a Hajdú-Béten ke resz tül nem
fér ne be le öt perc be, ha ezt mind fel so rol nánk. (Köz be szó -
lá sok az MSZP so ra i ból, köz tük Podolák György ré szé rõl.)
Örü lök, hogy tud ják önök is, ez egy be is me rõ val lo más sal
fel ér, ked ves Podolák úr! (De rült ség.)

De itt van egy sú lyo sabb do log is. (Az el nök csen get.)
Egész egy sze rû en az a hely zet, hogy a tár sa da lom egé szé -
tõl ho gyan le het el vár ni azt, hogy er köl csi nor má kat tart -
son be, ami kor azt lát ja, hogy az or szág ve ze tõi ugyan ezt
nem te szik. Hogy van az, hogy aki el csen a kö zért bõl egy
Sport sze le tet, azt így meg bi lin csel ve (Mu tat ja.) el vi szi a
rend õr, vi szont azok, akik mil li ár do kat sí bol tak el, azok
jog hé za gok ra hi vat koz va, sztár ügy vé dek kel a há tuk mö -
gött be le rö hög nek a ka me rák ba?

Ez a po li ti ka fe le lõs sé ge, hogy ez ne tör tén hes sen meg,
mert ahogy a né pi böl cses ség is mond ja, a fe jé tõl bûz lik a
hal. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ból.)

202 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



A HA ZUG SÁG MÛ VÉ SZI FO KA
2006. de cem ber 18.

Re a gá lás Gyurcsány Fe renc 
na pi rend elõt ti fel szó la lá sá ra

Kö szö nöm szé pen a szót, el nök as  szony. Tisz telt Ház! A
mos ta ni kom mu ni ká ci ós pa nel ben, amit hall hat tunk, és a
teg na pi nap fo lya mán ol vas hat tunk is, van egy új elem: ez
az ön kri ti kai elem, ami lé nye gé ben ar ról szól, hogy a kor -
mány zás alap ve tõ en jó, a prob lé mák a kom mu ni ká ci ó val
van nak, a kom mu ni ká ció rossz.

Néz zük az el sõ ál lí tást a kor mány zás sal kap cso lat ban!
Ha ön kri ti ká ról van szó, ak kor fel kell ten ni a kér dést,
hogy mi ért ju tot tunk ide, mi ért kel le nek az úgy ne ve zett
vál ság in téz ke dé sek. Nem le het úgy csi nál ni, mint ha a
Medgyessy-kormány nem az önök kor má nya lett vol na,
önök sza vaz ták meg egyen ként és sze mély sze rint, ugyan -
en nek a ko a lí ci ó nak volt a kor má nya. Ön Medgyessy Pé -
ter nek a fõ ta nács adó ja volt egé szen ad dig, amíg meg nem
puccsolta. Ho va ju tot tunk? Pénz ügyi vál ság, uno ká in kat is
meg nyo mo rí tó ál lam adós ság, a ma ra dék ál la mi va gyon el -
tün te té se, nyílt csa lád el le nes ség, mi köz ben az or szág a de -
mog rá fi ai ka taszt ró fa szé lén tán to rog, tel jes mo rá lis el le he -
tet le nü lés - ez a kor mány zás.

És ak kor néz zük a kom mu ni ká ci ót! Jó zan és  szel azt
gon dol ná az em ber, hogy ilyen kor mány zás után – vál ság,
sze gény ség, rend õr ter ror, kor rup ció – a nép nek már ré ges-
rég el kel lett vol na önö ket ker get ni, azon ban önök itt van -
nak, te hát tud nak va la mit, fé lel me te sen ér te nek va la mi hez.
Mi ért nem ker get ték még el önö ket? Azért, mert az önö ket
ki szol gá ló mé di á val a há tuk mö gött gát lás ta la nul ma ni pu -
lál nak, mond hat nám, ha ez job ban tet szik: na gyon ügye -
sen kom mu ni kál nak. Pél dá ul az, amit ön itt be mu ta tott,
szí né szi ké pes sé ge it te kint ve fi gye lem re mél tó tel je sít mény
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volt, amint re me gõ han gon, áhí ta tos arc cal meg kö szön te a
nép nek a meg ér té sét, kö szö ne tet mon dott el ha ló han gon
és meg ha tó arc ki fe je zés sel, mi köz ben né hány óra múl va a
költ ség ve té si tör vény sza va zá sá nál most ké szül nek ki fosz -
ta ni és meg nyo mo rí ta ni ezt a né pet. (De rült ség és fel zú du -
lás az MSZP so ra i ban.) A nagy blöff, amit most el ad ni
akar nak, a kom mu ni ká ció te kin te té ben ön kri ti ka, a kor -
mány zás te kin te té ben pe dig ön töm jé ne zés. Ez a ha zug ság
lo gi ká já nak már-már mû vé szi fo ka. Ki ta lált egy fe dõ bûnt,
amit nem kö ve tett el, ez a rossz kom mu ni ká ció, hogy el -
fed je a vol ta kép pe ni bûnt, amit el kö ve tett, ez a rossz kor -
mány zás.

Önök lé nye gé ben azt mond ják eb ben az írás ban, hogy
az or szág ha jó ján nem si ke rült ki fes te ni a fe dél ze tet, és fa -
kó a zász ló. A va ló ság ez zel szem ben az, hogy ra gyog a
fes ték, és szín ját szó szín ben szi por ká zik a zász ló, csak ép -
pen rossz irány ba, a zá to nyok fe lé sod ró dik a ha jó, és az
el kor hadt fe nék desz ká kon ke resz tül öm lik be fe lé a víz.

Tisz telt Kép vi se lõ Urak és Höl gyek, a pat kó mind két ol -
da lán! A na vi gá ci ós irá nyon kell vál toz tat ni, mert kü lön ben
el sül  lyed a ha jó.

Kö szö nöm szé pen. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ból.)
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BARANKOVICS IST VÁN 
ÖRÖ KÉ BEN

2006. de cem ber 18.
Napirend elõtti felszólalás

Kö szö nöm a szót, el nök as  szony. Egy év szá za da, 1906. de -
cem ber 13-án szü le tett a Sza bolcs me gyei Pol gá ron
Barankovics Ist ván. Il lõ és kö te les sé günk is meg em lé kez -
ni ró la, aki kö zös elõ dünk az or szág gyû lé si kép vi se lõi (Fo -
lya ma tos zaj. – Az el nök csen get.) meg bí za tás ban. A cen -
te ná ri um al kal má val em lé kez zünk rá e fa lak kö zött, ahol õ
ma ga is he ro i kus küz del mét vív ta a ma gyar de mok rá ci á ért.

A két há bo rú kö zöt ti kor szak tár sa dal mi be ren dez ke dé -
sét ke resz tény er köl csi alap ról bí rá ló szer ve ze tek, moz gal -
mak és szer kesz tõ sé gek szí ve sen lá tott alak ja, idõ vel ve ze -
tõ je lett. Már 22 éve sen az Or szá gos Ma gyar Ka to li kus Fõ -
is ko lai di ák szö vet ség fõ tit ká rá nak vá lasz tot ták, és utat ta -
lált a Bartha Mik lós Tár sa ság hoz is. A tár sa ság ból ki nõtt
Wes se lé nyi Re form klub nak már 1929-ben nagy cél ja a
föld re form volt.

Meg ta lál ta azt a kört, amely ben ott hon le he tett, amely
szel le mi leg ins pi rál ta, és amely a po li ti kai cse lek vés re is te -
ret nyi tott: elõbb a Prohászka Ot to kár Tár sa ság, az tán a
De ák Fe renc Tár sa ság. Ady End re, Sza bó De zsõ és Szekfû
Gyu la élet mû ve je len tet te az irány mu ta tást, ala kí tot ta gon -
dol ko dá sát, és ter mé sze te sen min de nek elõtt az anya szent -
egy ház szo ci á lis ta ní tá sa, il let ve en nek ha zai szó szó lói,
Giesswein Sán dor és Prohászka Ot to kár püs pök.

Mind töb bet je lent ke zett pub li cis ta ként is. A Ko runk
Sza va, Az Or szág Út ján, a Kis Új ság s az tán a Ma gyar Nem -
zet, amely nek 1943 má ju sá tól a ná ci meg szál lá sig, a lap el -
sõ be til tá sá ig a fe le lõs szer kesz tõ je volt. Õ for dí tot ta le –
em lé ke ze tes elõ szót ír va hoz zá – (Zaj. - Az el nök csen get.)
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1943-ban a kor sza kos, ám a ná cik és kom mu nis ták ál tal
gyû lölt gon dol ko dó, Wilhelm Röp ke hí res-ne ve ze tes mû -
vét: A har ma dik utat.

Az egy re ko mo rabb '40-es évek ben részt vett a Szekfû
Gyu la ve zet te Ma gyar Tör té nel mi Em lék bi zott ság ban, tol -
lal, szó val, utóbb a Ma gyar Nem zet élén, szer kesz tõi kva -
li tá sá val har colt a ná ciz mus el len. Hat van két esz ten de je,
1944 ok tó be ré ben leg bát rabb tár sa i val meg ala pí tot ták a
De mok ra ta Nép pár tot, pár tun kat.

A ná ci új po gány ság után a bol se vik új po gány ság el len
kel lett vé de kez ni. Barankovics Ist ván 1945-tõl a De mok ra -
ta Nép párt fõ tit ká ra ként, an nak tény le ges ve ze tõ je ként
foly tat ta po li ti kai sze rep vál la lá sát. Si ke rét min den nél éke -
seb ben bi zo nyít ja, hogy az 1947. au gusz tu si vá lasz tá so kat
pár tunk meg nyer te vol na, ha a kom mu nis ták nem kö vet -
nek el szá zez res nagy ság rend ben vá lasz tá si csa lást. (Szá -
mos el len zé ki kép vi se lõ ér ke zik a te rem be.)

Az úgy ne ve zett kék cé du lás vá lasz tás után a harc mind
nyil ván va lób ban a pusz ta lé te zé sért folyt, a ke resz tény de -
mok ra ta párt és a ke resz tény de mok ra ta po li ti ku sok sze mé -
lyes lé te zé sé ért. Barankovics Ist ván ki tar tott, amed dig ki -
tart ha tott. 1949 feb ru ár já ban, a Mindszenty-per ár nyé ká ban
im már nyil ván va ló vá vált: nincs to vább. An nál is in kább,
mert ma ga Rá ko si Má tyás szó lí tot ta föl párt já nak fel osz la tá -
sá ra, egy ben an nak ki mon dá sá ra, hogy a De mok ra ta Nép -
párt an ti de mok ra ti kus és nép el le nes po li ti kát foly ta tott.

Barankovics a jel lem zõ en kom mu nis ta ha zug ság hoz
nem as  szisz tált. Rá ko si fi gyel mez te té sé re, hogy: „Nincs
tisz tá ban a hely ze té vel!”, így vá la szolt: „Tu dom, hogy csak
a lét és a be csü let kö zött van vá lasz tá som, de a be csü le -
tet vá lasz tom.” És mi e lõtt el in dult vol na az emig rá ci ó ba,
ezt ír ja nap ló já ba: „Emig rá ci ó ba nem megy az em ber, ha -
nem kény sze rül.” De párt ját so ha nem osz lat ta fel, ha nem
– gon dol va a jö võ re – csak fel füg gesz tet te an nak mû kö -
dé sét.
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Egy szál ak ta tás ká val tá vo zott a zöld ha tá ron át. A nyo -
mor ba, a bi zony ta lan ság ba ment. Nem te he tett más ként,
nem akart még egy kon cep ci ós per vád lott ja ként sem asz  -
szisz tál ni a ma gyar de mok rá cia szét ve ré sé hez. Negy ven két
éves volt ek kor, s éle té nek hát ra lé võ 26 évé ben foly tat ta az
if jú sá gá tól fog va meg ha tá ro zó el mé le ti-elem zõ mun kát.
Nem az emig rá ció szer ve zé sét te kin tet te fõ fel ada tá nak,
ha nem a szel le mi irány mu ta tást: elõ adá so kat tar tott, ta nul -
má nyo kat ír.

Barankovics Ist ván cen te ná ri u mán, az õ em lé ké nek
adóz va gon dol junk egy perc re ar ra a nagy ma gyar nem ze -
dék re, ame lyik a keresztényszociális ta ní tás szel le mi fegy -
ver ze té be öl tö zött, s ame lyik az eu ró pai fej lõ dés él vo na lá -
ba ve zet te vol na Ma gyar or szá got – mi ként Eu ró pa sze ren -
csé sebb fe lén Adenauer, Schu mann, De Gasperi meg is tet -
te –, ha hagy ják. Ha hagy ták vol na azok, akik elõbb Hit ler -
nek, az tán Sztá lin nak se gí tet tek ki fosz ta ni Ma gyar or szá got,
akik vagy le tér tek az er köl csi ala pú po li ti zá lás ról, vagy elv -
bõl ta gad ták ma gát az er köl csi ala pot, s akik nek így egyet -
len szem pont juk ma radt: a sa ját hasz nuk. Az ilyen em be rek
sze mé ben szál ka ma is és min den kor Barankovics Ist ván, a
tisz ta jel le mû, nagy ma gyar po li ti kus, aki a nem ze ti és nem -
zet kö zi szo ci a liz mus he lyett a ke resz tény szo ci a liz mus ra, a
li be rá lis de mok rá cia he lyett a ke resz tény de mok rá ci á ra pró -
bál ta ve zet ni né pét, ha zá ját.

Is ten nyug tas sa Barankovics Ist vánt (Az el nök a csen gõ
meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.), aki im már
2001 de cem be re óta a pol gá ri kor mány ál do zat vál la lá sá -
ból ha za tért a New York-i sze gény te me tõ bõl, és im már a
Ke re pe si úti Nem ze ti Sír kert ben lel te meg vég sõ nyug he -
lyét, egy ko ri frakciótársa, pártjának új ra szer ve zõ je, Var ga
Lász ló mel lett. Ad ja Is ten, hogy ma is be tölt hes sük a ma -
gyar po li ti kai élet ben azt a sze re pet, amire az õ mo rá lis,
szel le mi, po li ti kai örök sé gük jo go sít, sõt kö te lez min ket!

Kö szö nöm. (Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i ban.)
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EL NÖK: Kö szö nöm szé pen. A kor mány ré szé rõl meg -
adom a szót Hiller Ist ván ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter úr -
nak. Mi nisz ter Úr!

DR. HILLER IST VÁN ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter: El -
nök As  szony! Igen tisz telt Or szág gyû lés! Tisz telt Kép vi se lõ
Úr! He lyes do log nak és fon tos nak tar tom, hogy szü le té sé -
nek 100. év for du ló ján Barankovics Ist ván ról a Ma gyar Or -
szág gyû lés fel szó la lás ban és kö zös gon dol ko dás ban meg -
em lé ke zik.

Iga zi de mok ra ta volt, olyan em ber, aki nek vé le mé nyé -
vel le het vi tat koz ni, kü lön bö zõ ál lás pon to kat vall ha tunk,
de el kell is mer ni, hogy egy ki tû nõ en kép zett, va ló ban eu -
ró pai szín vo na lú gon dol ko dó, új ság író és köz író, el ve i ért
vé gig ki ál ló, bá tor po li ti kus és tisz tes sé ges em ber volt.

El ve i ért és vé le mé nye mel lett per sze nem csak po li ti kai
el len lá ba sa i val és el len fe le i vel szem ben állt ki, ha nem akár
sa ját gon dol ko dói, sa ját párt ja, sa ját tá bo ra kü lön bö zõ gon -
dol ko dó i val is vi tá ba szállt. Így sze ret nék ar ra em lé kez tet -
ni, hogy vé gig, vi ták ke reszt tü zé ben is ki állt a köz tár sa sá -
gi ál lam for ma mel lett, ha kel lett, az ál ta la tisz telt
Mindszenty bí bo ros sal szem ben is más vé le ményt val lott,
igaz, hogy ami kor a Mindszenty-perben ko holt vá dak alap -
ján pró bál ták el ítél ni és meg aláz ni a her ceg prí mást, ak kor
ezt im má ron nem po li ti kai esz köz nek, va la mi egé szen
más nak tar tot ta.

Örü lök, hogy Barankovics Ist ván – bár emig rá ci ó ban
hunyt el, még is – im má ron ma gyar föld ben nyug szik. Örü -
lök, hogy kü lön bö zõ mó don gon dol ko dók – önök, ke resz -
tény de mok ra ták, mi szo ci ál de mok ra ták – száz év vel azu -
tán, hogy meg szü le tett, fe jet hajt ha tunk Barankovics Ist ván
em lé ke elõtt.

Kö szö nöm, hogy el mond ta. (Taps a kor mány párt ok és a
KDNP, szór vá nyos taps a Fi desz és az MDF so ra i ban.)
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IN MEMORIAM VAR GA LÁSZ LÓ

Lász ló Bá tyám,

Te egy szer azt mon dot tad ne kem 
a Par la ment ben, hogy so kan a tör té nel mi
múl tat lát ják ben nünk, so kan a jö võt. 
Pe dig mi az örök ké va ló ság párt ja va gyunk,
mert az örök ké va ló ér té ke ket kép vi sel jük 
a min den ko ri itt és most-ban.
Te már az égi ke resz tény de mok ra ta 
frak ci ó ban vagy Barankovics Ist ván nal, 
Bá lint Sán dor ral, Isépy Ta más sal.
Se gí tet tél min ket ide lenn, most se gíts oda fent rõl!
Ne ked aján lom ezt a köny vet.

Semjén Zsolt

(2006. de cem ber 18.,
Varga Lász ló szü le té sé nek 96. év for du ló ján)
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