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Ju dit nak,
Ben cé nek, Bo gi nak és Len csi nek

aján lom sze re tet tel
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ELÕ SZÓ
Ha azt mon dom, hogy Szász fal vi Lász ló egy an gyal, bi zo -
nyá ra meg mo so lyog ja a Ked ves Ol va só, hi szen ez a faj ta
bó ko lás a csa lá di élet in ti mebb szfé rá i ba tar to zik. Ha azon -
ban a szó ere de ti je len té sét né zem (angelus – kül dött), ak -
kor ez a mo soly alább hagy hat. Mert Szász fal vi Lász ló re -
for má tus lel kész, te hát Is ten szol gá ja, kül döt te. És Szász fal -
vi Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ is, somogyországi vá lasz -
tó kör ze té nek kül döt te. És Szász fal vi Lász ló több cik lu son
át te vé keny ke dett pol gár mes ter ként, az az Csur gó vá ros la -
kó i nak ve ze tõ je, ál ta luk meg vá lasz tott kép vi se lõ je, te hát
kül döt te volt.

Ez a kö tet e sok ol da lú em ber meg nyi lat ko zá sa i ból ad
íze lí tõt, ame lyek az utób bi más fél év ti zed ben hang zot tak
el. Már a be szé dek hely szí nei is im po zán san sok ré tû ek:
szó szék, par la ment, me gye há za, kon fe ren cia te rem, köz tér,
is ko la, te me tõ. És az idõ pont ok is nagy kor sza kot ível nek
át, ol vas ha tunk rend szer vál tás elõt ti már ci us 15-i be szé det
épp úgy, mint 2006-os par la men ti fel szó la lást, mil len ni u mi
kö szön tõt, er dé lyi em lé ke zést. És mint fe le lõs pol gár mes -
ter, ki ke rül he tet len kö te les sé ge it, le gyen az új évi kö szön -
tõ, idõ sek nap ja, ki ál lí tás meg nyi tá sa, vagy me gye gyû lés.

A ma em be re a hí rek, in for má ci ók özö né ben él, s mint
egy óri á si la bi rin tus ban, el is té ved. Kép te len fel fog ni, be -
fo gad ni, rend sze rez ni azt az ir dat lan men  nyi sé get, amit reá
zú dí ta nak. Nem vé let len a ma gyar nyelv böl cses sé ge: a
mai, leg fris sebb lap ne ve új ság, míg a múlt he ti már csak
új ság pa pír. 

Ez a kö tet te hát az utol só tíz-ti zen öt év ben el hang zott be -
szé de ket ele ve ní ti fel. De ha foly tat juk e gon do lat me ne tet, a
mai hír özön ben van-e ér tel me 4-8-12 év vel ez elõt ti be szé de -
ket, meg nyi lat ko zá so kat egy kö tet ben meg je len tet ni?

Szer kesz tõ ként ha tá ro zott igen a vá la szom. Mert e be -
szé dek bár men  nyi re is al kal mi jel le gû ek, tar tal muk, gon -
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do la ti mély sé gük ki eme lik az adott pil la nat ke re té bõl. Ál -
ta lá nos ér vé nyû ek, mert nem csak a má hoz, ha nem a min -
den ko ri má hoz szól nak, az évek – és ta pasz ta la tok – táv -
la tá ból a mos ta ni má hoz is.

Egyet len, jól ér zé kel he tõ ki vé tel eb ben A ma gyar ke resz -
tény de mok rá cia jö võ je cí mû, 1999-ben író dott igé nyes ta nul -
má nya. En nek egy ré sze már ér vé nyét vesz tet te. De az el mé -
le ti kon cep ció, a fel vá zolt jö võ kép és stra té gia ma is ak tu á lis,
sõt sok eset ben fáj dal mas, csak az ak kor, ‘99-ben le írt és fel -
vá zolt gya kor la ti meg va ló su lás szen ve dett vég ér vé nye sen
csor bát. De ez nem a szer zõ hi bá ja, ha nem a Ma gyar De mok -
ra ta Fó rum je len le gi ve ze tõ i nek meg nem bocsájtható bû ne.
Az írás ér té két nö ve li, hogy nem kí vül ál ló, sem le ges po li to ló -
gus ként, ha nem be lül rõl, a bel sõ fo lya ma tok ban õr lõd ve és
csi szo lód va, de fe le lõ sen lát va ve tet te pa pír ra el kép ze lé se it. 

Bár men  nyi re is na pi meg szó la ló, a min den ko ri je len, a
pil la nat el sik kad és szá má ra csak két pó lus lé te zik: múlt és
jö võ. Az az a gyö ke rek és az épít ke zés, a ter ve zés. A je len
csu pán fel ké szü lés a jö võ re, ezért nem más, mint a szel -
lem és a lé lek ápo lá sa, ne ve lé se. Sok szor, szin te min dig hi -
vat ko zik a múlt ra, de a múlt szá má ra nem sta ti kus fres kó,
mú ze u mi re lik via, ha nem élõ és kö ze li va ló ság. Büsz ke ar -
ra me gye há zi be szé dé ben, hogy ki rá lyi cí mert ka pott So -
mogy. La kói em ber sé gé ért, be csü le tes sé gé ért.  Büsz ke ar -
ra, hogy Csur gón ala pít ta tott az el sõ is ko la, sõt az el sõ ta -
ní tó kép zõ is. La kói szel le mi fej lõ dé sé ért, bol do gu lá sá ért.
Büsz ke ar ra egy ki ál lí tás meg nyi tó ján, hogy a ré gi ma gyar
ru hák, öl tö zé kek nem csu pán hasz ná la ti tár gyak, esz kö -
zök, ha nem egy élet vi tel, egy gon dol ko dás, egy ma ga tar -
tás és ki ál lás lát ha tó és fon tos tar to zé kai is.

Lás sunk és lát tas sunk vég re tisz tán – mond ja 1956-ra
em lé ke zõ, új sze rû sé ge el le né re is alig köz is mert, fi gye lem -
re mél tó be szé dé ben. És ez a ké rés, óhaj, pa rancs át len gi
az egész kö te tet,  va la men  nyi be szé dét, írá sát, gon do la tát.
Azt sze ret né, hogy lás sunk. Ezért lát tat.
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És ki fej ti azt – al kot má nyos ság, ke resz tény ala pok, igaz -
sá gos ság –, amit az EU még csak óva to san, bi zony ta la nul,
pisz mog va ke rül get. És ki fej ti azt – me gye rend szer, region-
alizmus –, amit a je len le gi ma gyar kor mány ke vés bé óva -
to san, ke vés bé bi zony ta la nul, ke vés bé pisz mog va nem is
ke rül get, ha nem szét akar ver ni.

Szász fal vi Lász ló sok ol da lú sá ga sa já tos eleg  gyé, kör for -
gás sá ala kul. Ami kor pol gár mes ter, ak kor lel kész. Új évi
kö szön tõ jé ben nem alatt va ló i hoz, ha nem az ott élõ em be -
rek hez – majd nem azt mond tam, nyá já hoz – szól, szív hez
és lé lek hez üzen, hu má nus, bé kés, em be ri han gon.

És ami kor lel kész, ak kor po li ti kus, mert transz cen dens
vi lág kép ét igyek szik nem csu pán ki ve tí te ni, ha nem rá il -
leszt ve al kal maz ni a po li ti ka sod rá sá ra, rész ben ki sik lott
me cha niz mu sá ra.

És ami kor po li ti kus, ak kor pol gár mes ter, mert a gya kor -
lat ban, konk rét lé pé sek kel, ter vek kel, meg va ló sult be ru há -
zá sok kal épít kez ve szol gál ja szû kebb ha zá ja és a reá bí zot -
tak fel emel ke dé sét, bol do gu lá sát.

Szá má ra a lét Is ten aján dé ka, te hát ün nep. S mi vel nem -
zet ben, kö zös ség ben gon dol ko dik, te hát ma gyar.

Szász fal vi Lász ló mun kás sá ga és gon do la tai ere den dõ en
a jót szol gál ják. A jót Csur gó nak, a jót Somogyországnak,
a jót Ma gyar or szág nak, a jót Eu ró pá nak.

Hát ak kor ide je vol na már job ban hall gat ni rá, és nem -
csak azért, mert egy an gyal.

Szé kely Ádám
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Be mu tat ko zás

11SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: MAGYAR ÜNNEP



12 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



IS TEN VE ZET TE, SCHWEITZERI
ÚTON, IL LÚ ZI ÓK NÉL KÜL

Lel kész, pol gár mes ter és or szág gyû lé si kép vi se lõ. Bár ki -
zár ták az MDF frak ci ó já ból, még sem tör te meg az eset, mint
ahogy nem esett két ség be, ami kor pol gár mes ter ként le -
mon dott. Ahogy mond ja, nem õ vál to zott, ha nem a kör nye -
zet, de ezt az utat Is ten ad ta ne ki.

– Csur gón most öku me ni kus ima hét van. Mint volt lel kész
ho gyan tud ja se gí te ni ezt?

– Rög tön an  nyit, hogy nem mint volt lel kész, ha nem
most is lel kész va gyok és most is lel kész nek ér zem ma -
gam. Fel szen telt és meg vá lasz tott. A vál to zás az éle tem ben
nem az, hogy nem let tem lel kész, ha nem, hogy nem va -
gyok mun ka vi szony ban lel ki pász tor, egyéb ként most is
vég zek lel ké szi szol gá la tot. Ez kö rül be lül olyan, mint ha
egy köl tõ ke rül ne a ma gyar nagy mél tó sá gú par la ment be,
ak kor nyil ván va ló an sen ki nem tilt hat ja meg ne ki, hogy
ver se ket ír jon. Azt gon do lom, hogy a lel ké szi szol gá la tok
egy ré sze, nagy ré sze ilyen jel le gû, úgy hogy én öröm mel
pré di ká lok, ami kor csak van le he tõ sé gem. Az öku me ni kus
ima hét nek kü lö nös kép pen azért is va gyok el kö te le zett je,
mert ezt én hoz tam lét re Csur gón, úgy hogy egy pi ci két a
sa ját gyer me kem nek is tar tom.

– Ho gyan éli meg a hi tet és a lel ki pász tor ko dást? El tud -
ja-e kü lö ní te ni a po li ti ká tól?

A hit az éle tünk min den nap ja it meg ha tá ro zó erõ, és ha
az éle tünk min den nap ja it meg ha tá ro zó erõ, ak kor ter mé -
sze te sen a po li ti ká tól és a po li ti zá lá som tól sem le het el kü -
lö ní te ni. De ta lán nem is úgy mon da nám, hogy po li ti ka,
mert ez már egy sú lyo san meg ter helt fo ga lom, és aki ezt a
szót hall ja, az egy bõl párt po li ti ká ra gon dol. Én azt gon do -
lom, ta lán úgy le het ne he lyet te sí te ni, hogy köz élet. Te hát
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ha a hét köz nap ja i mat és az éle te met sors dön tõ mó don is
be fo lyá sol ja a hit, ak kor ez azt je len ti, hogy a köz élet ben
ját szott sze re pe met, cse le ke de te i met, dön té se i met ugyan -
úgy be fo lyá sol ja, és be fo lyá sol nia kell a hit nek.

Az tán per sze, hogy lel kész ként és egy sze rû egy ház tag -
ként mit je lent a hit? A hit ön ma gá ban nem lel ké szi mo no -
pó li um, hi szen egy ház tag ként, gyü le ke ze ti tag ként és
egyé ni em ber ként let tem hí võ vé és szó lí tott meg Is ten. Az
egy má sik kér dés, hogy eb ben a meg szó lí tás ban mi lyen
utat mu ta tott vagy mi lyen kül de tést adott szá mom ra. Mi re -
for má tu sok, pro tes tán sok az egye te mes pap ság el vét vall -
va, ugye azt mond juk, hogy mind an  nyi an lel ké szek va -
gyunk, csak ki-ki más fé leké ppen, más féle mó don. Van aki
a ta ní tás ra hí va tott el, van aki a diakóniára, sze re tet szol gá -
lat ra hí va tott el, van aki a pró fé tá lás ra hí va tott el.

Hi szem azt, hogy ez a hit az, amely ne kem az egyé ni
éle tem hez, csa lá di éle tem hez, gyü le ke ze ti mun kál ko dá -
som hoz és a köz élet ben be töl tött fel ada ta im el vég zé sé hez
is va ló sá gos élet for rást je lent.

- A je len le gi kor mány zás meg pró bál ja az egy há zak köz -
ügyek be va ló be le szó lá sát kor dá ban tar ta ni. Mi er rõl a vé -
le mé nye?

- Ter mé sze tes, hogy egy részt, mint egy ház tag, más részt,
mint egy há zi ügyek kel fog lal ko zó po li ti kus is ér zé kel tem azt
az el múlt két hó nap ban fel erõ sö dött egy ház el le nes kor -
mány za ti pro pa gan dát és te vé keny sé get, ami az én meg íté -
lé sem sze rint tu laj don kép pen nem egy ház po li ti kai kér dés,
ha nem olyan po li ti kai kom mu ni ká ció, amely iga zá ból fi gye -
lem el te re lé si ak ció. Fi gye lemel te re lés az iga zi kor mány za ti
te vé keny ség rõl, il let ve a kor mány za ti te vé keny ség hi á nyá ról,
fi gye lem el te re lés a mai ma gyar köz ál la pot ok ról, az em be rek
élet mi nõ sé gé nek a rom lá sá ról, az inf lá ció és a mun ka nél kü -
li ség nö ve ke dé sé rõl, az ál lam adó ság ijesz tõ mér té kû meg nö -
ve ke dé sé rõl, fi gye lem el te re lés a költ ség ve tés ös  sze rop pa ná -
sá ról. Al kot má nyos sá gi kér dé se ket vet fel a do log, hi szen
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olyan al kot má nyos sza bad sá go kat, olyan al kot má nyos ér té -
ke ket tá mad a kor mány za ti kom mu ni ká ció, mint a val lás sza -
bad ság, az em be ri mél tó ság, az em be ri sza bad ság jog ok, vé -
le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga, szó lás sza bad ság. Egy elõ re
úgy tû nik, hogy ez a hu szon egye dik szá zad ele jén, egy de -
mok ra ti kus jog ál lam ban, az Eu ró pai Unió tag ja ként le het sé -
ges, mert a ma gyar tár sa da lom min den fé le jaj szó nél kül tû ri.

– Az egy há zak nak van-e va la mi lyen stra té gi á ja ez zel
szem ben?

– Nem tu dom, az egy há za kat kel le ne meg kér dez ni. Én
csak azt tu dom mon da ni, hogy az egy há zak azok olyan
kép zõd mé nyek, hogy túl él ték Hit lert és túl él ték Sztá lint is,
túl él ték a Ró mai Bi ro dal mat is, úgy hogy le het pró bál koz ni
az egy há zak sár ba tip rá sá val. Ez ál ta lá ban az zal szokott
jár ni, hogy az egy há zak meg erõ söd nek. A ke resz tyén el le -
nes és egy ház el le nes tá ma dá sok egyéb ként Eu ró pá ban is
je len van nak. És ugye Ma gyar or szá gon is meg je len tek
ezek a har cok egy kul túr harc for má já ban. Az biz tos, hogy
szem be kell néz ni kor mány zat nak, il let ve a kor mány za ti
kom mu ni ká ci ós csa pat nak és stra té gák nak az zal a ku darc -
cal, amel  lyel szem be kel lett már néz nie an nak ide jén sok-
sok ön ma gá ról so kat és na gyot kép ze lõ po li ti kus nak, po -
li ti kai ha ta lom nak.

– Szük sé ges-e ilyen hely zet ben az ön vizs gá lat, vagy rög -
tön szem be le het for dul ni a tá ma dás sal?

– Azt gon do lom, hogy ön vizs gá lat ra min dig szük ség
van, te hát ez ter mé sze tes, hogy egy ilyen hely zet ben is, de
ne künk ezt nem Gyurcsány Fe renc és kor má nyá val va ló
ös  sze füg gé sé ben kell vizs gál nunk, ezt mon dom a min den -
ko ri kor mány ös  sze füg gé sé ben ter mé sze te sen, ha nem Is -
ten és em ber di men zi ó já ban, Is ten és az én éle tem, az én
sze mé lyes dön té se im ös  sze füg gé sé ben kell tennünk. 

– Je len leg nem MDF-tag ként, ha nem füg get len kép vi se lõ -
ként dol go zik. A ki zá rá sát nem él te-e meg sze mé lyes ku -
darc ként?
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– 2004. szep tem ber el sõ nap ja i ban He ré nyi Kár oly, frak -
ció ve ze tõ ötün ket rú gott ki a frak ci ó ból sze mé lyes dön tés
alap ján, ter mé sze te sen tel je sen tör vény el le ne sen, ház sza -
bály el le ne sen, jog sza bály el le ne sen és er kölcs te len mó don.
Mi bí ró ság ra vit tük a dol got és re mél jük, hogy en nek az
év nek a vé gé re a „ma gas bí ró ság” dön tést fog hoz ni. (A
pert megnyerték az ötök. – a szerk.)

Ami a kér dést il le ti, ter mé sze tes, hogy ha az em ber
nem is ku darc ként éli meg, mert ez nem ku darc meg si -
ker kér dé se sze rin tem, ha nem egy ál ta lán az em ber ben -
sõ jé ben, az em ber lel ké ben föl kell dol goz nia eze ket az
ese mé nye ket. Én egy-két hé tig pró bál tam fel dol goz ni és
úgy gon do lom, hogy si ke rült. Nyil ván va ló, hogy az em -
ber nek fáj dal mas ese mény volt ez az éle té ben, hi szen én
1988-ban lép tem be az MDF-be. Nem is egy párt ba lép -
tem be egyéb ként, ha nem egy moz ga lom volt an nak ide -
jén, an nak let tem a tag ja. Utá na sem mit nem vál toz tam,
sem mi újabb pa pírt nem ír tam alá, azt a leg el sõ be lé pé -
si nyi lat ko za to mat töl töt tem ki és kap tam az MDF-nek a
tag sá gi köny vét, ame lyet Lezsák Sán dor írt an nak ide jén
alá Lakiteleken. 

Azt gon do lom, hogy mind an  nyi un kat meg döb ben tett és
ér de kes, hogy az a He ré nyi Kár oly, aki tu laj don kép pen
egy puc  csal lett a frak ció ve ze tõ je, mind egyi künk sze mé -
lyé ben ala pí tó kat rú gott ki és az a He ré nyi Kár oly, aki nek
nincs fel sõ fo kú vég zett sé ge, ötünk sze mé lyé ben ki lenc
egye te mi dip lo mát rú gott ki. An nak ide jén mi hoz tuk lét re
ezt a szer ve ze tet és eb bõl sor ra zár ták ki azo kat, akik fa -
zont és tar tal mat ad tak ne ki.

Az óta idõ köz ben meg ala kí tot tuk a Nem ze ti Fó rum
egye sü le tet, és en nek sze ret nénk majd a ház sza bály sze rint
mû kö dõ frak ci ó ját is lét re hoz ni. Egyéb ként pe dig most
már le tisz tul tak a bi zott sá gi tag sá gi kér dé sek és he lyek és
úgy tû nik, hogy én meg ma rad tam és meg ma rad ha tok re -
mény ség sze rint most már eb ben a cik lus ban vé gig az Or -
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szág gyû lés Em be ri jo gi, ki sebb sé gi és val lás ügyi bi zott sá ga
el nö ke ként, úgy hogy ép pen elég fel ada tot kapok még a
kép vi se lõi te vé keny sé gem mel lé.

– Ak kor ez azt je len ti, hogy nin csen vis  sza út az MDF-be?
– Azt hi szem, hogy nin csen. Jó len ne, hogy ha az MDF-

et új ra MDF-fé te het nénk. Most úgy ér zem, hogy az MDF
tel je sen el tá vo lo dott az ere de ti ér té ke i tõl, cél ja i tól, a
lakiteleki nyi lat ko zat tól. Nyil ván va ló, hogy ezt csak be lül -
rõl le het ne meg vál toz tat ni. Mi most már kí vül va gyunk, bár
az MDF-tag ság még meg ma radt ne kem, mert csak a frak -
ci ó ból rúg tak csak ki spe ci á li san en gem, de ez nyil ván az
em ber ben olyan gon do la to kat éb reszt, hogy a párt nak sin -
csen szük sé ge rám.

Én azt hi szem, hogy le kell szá mol nunk a kü lön bö zõ il -
lú zi ó ink kal és egy új jö võ ké pet kell fel vá zol ni, ez a jö võ -
kép egyéb ként nagy já ból már meg van. A Nem ze ti Fó rum
a Fi des  szel együtt mû köd ve ké szül a 2006-os vá lasz tá sok ra
és re mény ség sze rint együtt fo gunk in dul ni.

– Azt az idõ sza kot, ami kor pol gár mes ter volt Csur gón,
ho gyan ér té kel i?

– Nem len ne jó, ha ne kem kel le ne ér té kel nem, mert
biz tos, hogy tel je sen el fo gul tan, tel je sen szub jek tí van lá -
tom azt a ti zen két évet. A vá lasz tó pol gár ok úgy ér té kel ték
ezt, hogy ti zen két év alatt öt ször vá lasz tot tak en gem meg,
mert egy szer le mond tam ugye a pol gár mes ter ség rõl, utá na
új ra vá lasz tot tak és utá na még a ne gye dik cik lust is meg -
kezd tem, mert ak kor meg vá lasz tot tak, el söp rõ több ség gel.
Te hát a vá lasz tó pol gár ok úgy gon do lom, hogy fo lya ma to -
san meg tisz tel tek a bi zal muk kal.

Amit ta lán tény sze rû en el le het mon da ni, hogy egy óri -
á si fel adat volt egy ta nács rend szer után az új ön kor mány -
za ti rend szert ki épí te ni a vá ros ban, és ezt sze rin tem si ker -
rel meg tet tük. Fo lya ma tos pénz ügyi ne héz sé gek kel küsz -
köd tünk, de szí vó san és ke mé nyen dol goz tunk a mun ka -
tár sa im mal együtt. Ez egy csa pat mun ka volt, amely ben ki -
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vá ló tár sa im vol tak és ren ge teg el len druk ker ter mé sze te -
sen. Mi el kö te le zet ten, lel ke sen és di na mi ku san tet tük a
dol gun kat a vá ro sért. Majd az utó kor fog ja ér té kel ni ezt
vagy nem ér té kel ni.

– Ren ge teg mun ká ja mel lett jut-e ide je a csa lád já ra?
– Igen, ez egy jó kér dés. Ami kor ki rúg tak az MDF-frak -

ci ó ból, ak kor sok min den nel szá mot ve tet tem az éle tem -
ben és volt egy kis idõm el gon dol kod ni bi zo nyos dol go -
kon. Az volt a meg döb ben tõ ész re vé te lem, il let ve meg -
döb ben tõ ta pasz ta la tom és él mé nyem, hogy nin cse nek
vé let le nek, ez sem tör tént vé let le nül és ez sem tör tént Is -
ten tu do má sa nél kül, mert na gyon sok le he tõ sé get adott
ar ra, hogy föl fe dez zem pél dá ul a csa lá do mat, több idõt
szán jak a gyer me ke im re. Per sze na gyon ne héz ez, mert
fo lya ma tos prés ben él az em ber po li ti kus ként, egy óri á si
hús da rá ló ban, és mu száj meg ta lál ni azo kat a le ve gõ vé te li
le he tõ sé ge ket, ami kor egy ki csit va ló ban együtt tud len ni
a csa lád dal. Nem azt mon dom, hogy sok kal több idõt tu -
dok most a csa lá dom mal el töl te ni, de ta lán egy ki csit tu -
da to sab ban töl töm együtt és in ten zí veb bek azok az együt-
t lé tek.

– Meg fo gal maz na-e va la mi fé le hit val lást?
– Ezt na gyon ne héz egy mon dat ban ös  sze fog lal ni.
Ami kor pol gár mes ter let tem, ak kor Je re mi ás pró fé ta

igé je volt a ve zér igém, a ve zér gon do la tom, hogy „Fá ra -
doz za tok a vá ros nak jól lé tén, mert an nak jó lé te lesz a ti
jó lé te tek is”. Tu laj don kép pen ez meg ma radt, most már ki -
csit na gyobb di men zi ó ban is. Fá ra doz za tok az or szág nak,
a nem zet nek és fá ra doz za tok a vi lág nak a jó lé tén, mert az
lesz a ti jó lé te tek nek az alap ja is. Ez azt je len ti szá mom ra,
hogy rend kí vü li mó don egy más ra va gyunk utal va, egy -
más ra van utal va a Föld, a vi lág, az em be rek és én azt
gon do lom, hogy ne künk az Is ten egy olyan hi va tást, kül -
de tést adott, hogy ezt a tõ le ka pott aján dé kot egy más ra
utal tan õriz zük meg és véd jük meg. Min dig az éle tet kell
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szol gál nunk, és bár men  nyi re is sok a pusz tí tó erõ, ne künk
min dig az élet ér de ké ben kell ten nünk, és az éle tet kell
szol gál nunk.

Ne kem gye rek ko rom óta Al bert Schweitzer volt a pél da -
ké pem. Most már fel nõtt fej jel, meg ilyen ta pasz talt po li ti -
kus ként azt szok ták mon da ni, hogy most már nin cse nek
pél da ké pek, de ne kem még min dig egy ki csit Al bert
Schweitzer a pél da ké pem, aki az élet tisz te le té nek az eti ká -
ját fo gal maz ta meg és dol goz ta ki. Min dig fan tasz ti kus nagy
ál mom volt, hogy majd egy szer én is Al bert Schweitzer
után me gyek Af ri ká ba, és fan tasz ti kus dol go kat csi ná lok
majd az em be rek ér de ké ben. No hát az Úr is ten nem így
ala kí tot ta az éle te met, de ott, ahol va gyok, ab ban a hi va tás -
ban, ami ben va gyok ugyan azt a fel ada tot ad ta. Azt gon do -
lom te hát, hogy az „Al bert Schweitzer-i” az élet tisz te le té -
nek az eti ká ja rend kí vü li mó don be fo lyá sol ta a gon dol ko -
dá so mat, és hát re mé lem, hogy a cse le ke de te i met is.

(Az in ter jút ifj. Tí már And rás ké szí tet te; 

ma gán ki adás, 2004. de cem ber.)
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HVG-PORTRÉ
Szász fal vi Lász ló kép vi se lõ, az MDF Lakitelek 

mun ka cso port já nak tag ja

„Nem kel lett ben nün ket be po foz ni a temp lom ba, szí ve sen
jár tunk az is ten tisz te le tek re” – em lé ke zik a föl de á ki, pa ra di -
cso mi nak ér zett gyer mek évek re a he lyi re for má tus lel ki pász -
tor és a ta ní tó nõ idén 43 éves, má ra párt já nak kon zer va tív
más ként gon dol ko dó já vá érett fia. A deb re ce ni re for má tus
kol lé gi um gim ná zi u má ban kez dett pá lya ele in te az apai élet -
út kö ve té sét ígér né, igaz, köz be jön egy minilázadás: nép raj -
zos és ré gész sze ret ne len ni, de nem ve szik föl az EL TE-re.
„A ka to na idõ met Mar ca li ban tölt ve meg fo gad tam, hogy so ha
még csak a kör nyék re sem me gyek. És tes sék, most a kör -
zet par la men ti kép vi se lõ je va gyok” – is me ri be az em be ri ter -
ve zõ ké pes ség vé ges sé gét. Elõbb azon ban a Bu da pes ti Re for -
má tus Te o ló gi ai Aka dé mi án meg is me ri ké sõb bi fe le sé gét, s
már ve le megy a csurgó-alsoki egy ház köz ség se géd lel kész -
ének, majd lel ki pász to rá nak. Ek kor már 1987-et ír tunk, mi -
kor is be lép az MDF he lyi szer ve ze té be. Vi lá gi ak ti vi tá sa to -
vább te re bé lye se dik, ami kor há rom év re rá a párt je lölt je ként
Csur gó vá lasz tói pol gár mes ter ük ké eme lik. A pá lya ív 1998-
ban ér ed di gi csú csá ra, ami kor MDF-Fi desz kö zös je lölt ként
par la men ti kép vi se lõ sé get is sze rez Mar ca li ban. Ta valy – a
ked ve zõt le nül ala ku ló he lyi kép vi se lõ-tes tü let okán, meg ha -
so nul va – le mon dott pol gár mes ter sé gé rõl, így ma radt fö lös
ener gi á ja, hogy a párt el nök as  szony kép vi sel te irány vo nal ki -
iga zí tá sá ra szer ve zõ dõ Lakitelek mun ka cso port egyik leg -
gyak rab ban meg szó la ló tag ja le hes sen.

„A ré gi álom nyo mán ma is bú jom a szak köny ve ket, és
újab ban Wass Al bert-re gé nye ket is ol va sok” – jel zi, mi vel
tart ja fris sen szel le mi kon dí ci ó ját a Csur gón egy há zi szol -
gá la ti la ká sá ban, Pes ten a par la ment fi nan szí roz ta al bér let -
ben élõ hon atya. Oda ha za se géd lel kész ne je vi szi a po li ti -
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zá lás mi att 1994-ben le tett hit éle ti te en dõ it. És ne ve li a
gye re ke ket: a 16 esz ten dõs Ben cét, a 14 éves Bog lár kát,
va la mint az utób bi nál öt év vel if jabb Len két.

– Ön mint te o ló gi ai kép zett sé gû em ber nem akadt fenn
azon, hogy nyi lat ko za tuk ban egyszer re hi vat koz nak a
lakiteleki tra dí ci ó hoz és a ke resz tény szel lem hez va ló visz  -
sza té résre? Ho lott a lakiteleki ala pí tó nyi lat ko zat ban ez
utób bi ki fe je zés nem is sze re pel...

– So kan, akik most ér tet len sé gük nek ad nak han got az
MDF-ben, sze rin tem el fe lej tet ték, hol van nak, és ho gyan
ke rül tek ide. Ter mé sze tes, hogy nem le het két szer ugyan -
ab ba a fo lyó ba be le lép ni, va gyis – hogy úgy mond jam
nem hü lyül tünk meg. Jól tud juk, hogy a lakiteleki nyi lat -
ko zat 1987-ben szü le tett, és hogy szá mos kon tex tu sa meg -
vál to zott. A lé nyeg azon ban ma radt: az MDF-nek kon zek -
vens ke resz tény párt nak kell ma rad nia!

– Di a lek ti ká ból biz to san ön az erõ sebb. Rá adá sul a
lakiteleki csa pat egyik leg ak tí vabb tag ja. Ki je löl ték er re, avagy
csak mu száj Her ku les ként ke rült az ese mé nyek fó ku szá ba?

– Ná lunk nor má lis mó don zaj la nak a fo lya ma tok, ben -
nem pe dig erõs a kész te tés, hogy öt le te i met el mond jam a
nyil vá nos ság elõtt. Mi u tán te vé keny sze re pet vál lal tam nyi -
lat ko za tunk meg fo gal ma zá sá ban, a ki ala kult sze rep osz tás
ter mé sze tes. És egy de mok ra ti kus párt ban utó lag el le het
mon da ni, mi rõl mit gon do lunk.

– Sze ret nénk ol va só in kat tá jé koz tat ni az utol só mon dat
hang sú lyá ból ér zõ dõ iró ni á ról...

– De rû nél kül a po li ti ka ha lá los. Ez szent meg gyõ zõ -
dé sem.

– Hát, de rû nél kül tény leg ne héz len ne. A po li ti ka egyéb -
ként elég ha mar el sõ vo nal be li elfog lalt ság is lett az éle té -
ben: még lel ké szi te vé keny sé gét is szü ne tel te ti. Más kol lé gái
nem tud tak le mon da ni er rõl. Egy há zá ban a He ge dû sö ket
tart ják szá mon e te kin tet ben...
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– He ge dûs püs pök urat na gyon tisz te lem, mert nagy tu -
dá sú, ki vá ló te o ló gus. De em berként is tisz te lem, amit ér -
vé nyes nek ér zek a fi á ra, if jabb He ge dûs Lorántra is. Az
más kér dés, hogy a po li ti kai irány za to kat te kint ve más ho -
vá he lyez zük a hang sú lyo kat. De bo csá nat: ke resz té nyi
tü re lem mel vi se lem a szél sõ bal ol da li vagy li be rá lis irány -
za to kat is.

– Nem túl sá go san cent rum po li ti ku si meg nyil vá nu lás
ez? Per sze van más gond ja is. Te gye a szí vé re a ke zét:
nem volt bol do gabb an nak ide jén az Ön ál tal gon do zott
gyü le ke zet tel?

– A pa lás to mat nem vet ték el, nem is ad tam oda egy
mú ze um nak, csu pán a mun ka vi szo nyo mat szü ne tel te tem.
Olyan ez, mint ami kor köl tõ bõl lesz va la ki kép vi se lõ. Ne -
ki sem tilt hat ja meg sen ki, hogy köz ben ver se ket ír jon.
Oly kor ma gam is pré di ká lok, de 1994 óta sem mi lyen jut -
ta tást nem ka pok ér te.

– Eh hez csak an  nyit, hogy bár úgy tud juk, leg in kább
egyes ka to li kus ren dek ben szo kás a ki fe je zett sze gény sé gi
fo ga da lom, va la hogy csak el ér te, hogy el nyer je a par la ment
leg sze gé nyebb kép vi se lõ je cí met...

– Eb ben több fél re ér tés is van. A tör vény sze rint csak is
a kép vi se lõk va gyon nyi lat ko za tát kell nyil vá nos ság ra hoz -
ni, a fe le sé gét és a gyer me ke két nem. Ne künk pe dig ami
va gyo nunk van, az örök ség ré ven épp a fe le sé gem va -
gyon nyi lat ko za tá ban sze re pel. Ha te hát csa lá di nyi lat ko za -
tot kel le ne ad ni, ta lán más len ne a kép.

– Ma rad junk is in kább a lel ki ek nél. Fel sem té te lez ve,
hogy nem el vi ala pon po li ti zál, azért meg kér dez nénk: Dá vid
Ibo lya párt el nök as  szon  nyal ki ala kult konf lik tu sá ba nem
ját szik be le az is, hogy ami kor ön a par la ment ben nem rég
ke re set len ke mény ség gel mi nõ sí tet te a kor mányt, még az el -
nök as  szony is el ha tá rol ta ma gát szó hasz ná la tá tól?

– Ami kor vé le ményt fo gal ma zok Dá vid Ibo lyá ról, nem a
sze mé lyé rõl nyi lat ko zom. Mel les leg az önök ál tal szó ba ho -
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zott na pi rend elõt ti par la men ti fel szó la lá som azon ke ve sek
egyi ke volt, ame lyet a leg szé le sebb frak ci ós és ta nács adói
kör rel egyez tet tem. Ezért döb ben tett meg, hogy egye dül az
el nök as  szony nak nem tet szett. Ter mé sze te sen már túl va -
gyok az ér zel mi fel he vü lé se ken, de a rend re u ta sí tá sa va ló -
ban nem esett jól.

– És ah hoz mit szól, hogy párt juk emblematikus el nö ké -
nek fia épp a na pok ban önök ál tal már le mon dás ra is fel -
szó lí tott Dá vid Ibo lya ol da lán szállt hir te len ring be?

– Õ még nem po li ti kus, de et tõl füg get le nül ki vá ló fo -
tó ri por ter, ami ért nagy ra be csü löm. 

– En  nyit a de rû rõl, ami nél kül – hogy önt idéz zük – ha -
lá los len ne a po li ti ka. De hát azért itt hol mi el nök sé gi tag -
ság is szó ba ke rült!?

– Min den ki nek szí ve jo ga, hogy ak ti vi zál ja ma gát a po li ti -
ká ban is. Ez azon ban nem je lent he ti azt, hogy An tall Pé ter
le mi nõ sí tõ meg jegy zé se ket te het tisz tes sé ges po li ti ku sok ra,
akik már több mint egy év ti ze de az MDF-ért él nek és hal nak.

– Pon to san ezért cso dál ko zunk, hogy a szep tem be ri
meg mé re tés re még sen ki nem dob ta be az Ön ne vét. Meg -
lep te vol na?

– Ezt a kér dést még nem ér zem ak tu á lis nak. Mel les leg
ta lán nem is va gyok an  nyi ra is mert sze mé lyi ség, mint több
idõ sebb po li ti kus tár sam. De az va ló ban kér dés: el jött-e
már vagy sem a ge ne rá ció vál tás ide je az MDF-en be lül? Ezt
a tag ság nak kell mér le gel nie.

– Ez egy el vi ál lás pont. Lép jünk az önt il le tõ sze mé lyes
szint re...

– Ha a je lö lé sek ilyen irányt vet tek vol na, ak kor nyil ván
el kel le ne gon dol kod nom. De egy elõ re mind ez nem több
fel té te le zés nél.

(He ti Vi lág gaz da ság, 2004. au gusz tus 21.; 

az in ter jút Lindner And rás és Hor váth Zol tán ké szí tet ték.)

23SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: MAGYAR ÜNNEP



„VA LÓ DI HIT NÉL KÜL NINCS 
KE RESZ TÉNY DE MOK RÁ CIA”

– A ke resz tény de mok rá cia ki ala ku lá sát, ér té ke it a ka to li -
kus val lás hoz kö tik a pol gá rok. Lét re jöt tét a Rerum
Novarum meg je le né sé tõl szá mít ják a tör té né szek. Mit je -
lent a ke resz tény de mok rá cia esz mé je a pro tes táns egy há -
zak szá má ra?

– A mai ér te lem ben vett ke resz tény de mok rá cia a má so dik
vi lág há bo rú után ala kult ki, az ak ko ri ka to li kus ál lam fér fi ak
– Konrad Adenauer, Robert Schuman, De Gasperi – irá nyí tá -
sá val. A ke resz tény de mok rá cia fo gal ma va ló ban job ban kö -
tõ dik a ka to li ku sok hoz, de egy re erõ sebb öku me ni kus jel le -
ge. A pro tes tan tiz mus ré szé rõl a köz jó ér de ké ben vég zett te -
vé keny ség nek fél év ez re des ha gyo má nya van. A ke resz tény -
de mok rá cia és a pro tes tan tiz mus kap cso ló dá sá nak gyö ke re -
it már a 16. szá za di re for má ci ó ban is meg ta lál juk. A pro tes -
táns em ber már ek kor fe le lõs sé get vál lal a köz jó ér de ké ben.
Beth len Gá bor fe je de lem pél dá ul mé lyen hí võ em ber volt,
aki több mint har minc szor ol vas ta el a Bib li át. Er dély arany -
ko rát ez a ki tû nõ ál lam fér fi te rem tet te meg. Genf ben Kál vin
ugyan meg kü lön böz tet te a val lá si és a pol gá ri kö zös sé get,
de te vé keny sé gé vel kéz zel fog ha tó an a köz jót, a pol gá ri lét
ki tel je se dé sét is szol gál ta. A hu sza dik szá zad ban élt Ra vasz
Lász ló egész éle te a kö zös sé gért va ló ál do zat vál la lást pél dáz -
za. Ná lunk négy év szá za dos ha gyo má nya volt, hogy egy-egy
re for má tus te le pü lés er köl csi, szel le mi, gaz da sá gi éle tét a
pres bi té ri um ha tá roz ta meg, mint vi lá gi tes tü let. 

– A ka to li ku sok nál a pá pai en cik li kák ka ta li zá tor ként
ha tot tak a ke resz tény de mok rata moz gal mak lét re jöt té re,
meg úju lá sá ra. A pro tes tán sok nál van nak az en cik li kák hoz
ha son ló kö zös sé gi ál lás fog la lás ok?

– Mi a kü lön bö zõ zsi na to kon dön tünk a kö zös sé gi, a
tár sa da lom éle tét meg ha tá ro zó kér dé sek ben. A ka to li kus
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egy ház vi lág egy ház, ezért mint ál lam is meg nyil vá nul hat.
A ka to li ku sok nak eb bõl a szem pont ból kön  nyebb hely ze -
tük van, hi szen ha a pá pa vé le ményt nyil vá nít va la mi ben,
ar ra min den ki oda fi gyel. A mi zsi na ti dön té se ink nem kap -
hat nak ek ko ra pub li ci tást. A zsi na ti dön té sek mel lett na -
gyon fon tos sze re pet tu laj do ní tok az ún. „éb re dé si moz gal -
mak nak” – a ka to li ku sok nál lel ki sé gi moz ga lom nak hív nák
- , ame lyek nek a lét re jöt te ös  sze füg gés ben áll a pro tes tán -
sok köz ügyek iránt va ló ér dek lõ dé sé vel. Alap ve tõ kü lönb -
ség a pro tes táns és ka to li kus fel fo gás kö zött, hogy míg mi
min dig a „gyö ke rek hez” té rünk vis  sza, és a Szent írás ad út -
mu ta tást szá munk ra, a ka to li kus val lá sú ak ál lás pont ját
egyes kér dé sek ben a pá pai en cik li kák ha tá roz zák meg.

– Az Eu ró pai Unió leg több or szá gát még min dig bal ol -
da li kor má nyok irá nyít ják, s a „jobb ol dal inak” ne ve zett
eu ró pai pár tok nagy ré sze sem te kint he tõ iga zán ke resz -
tény de mok ra ta szer ve zet nek. Le het jö võ je a ke resz tény de -
mok rá ci á nak az Eu ró pai Uni ó ban?

– Elõ ször is sze ret nék egy pon to sí tást ten ni: a ke resz -
tény de mok rá cia és a kon zer va ti viz mus fo gal ma ös  sze van
mos va, pe dig vé le mé nyem sze rint két kü lön bö zõ irány -
zat ról van szó. A kon zer va ti viz mus egy sta ti kus ér ték -
rend szer, míg a ke resz tény de mok rá cia egy di na mi kus,
„élõ”, alap el vek ben gyö ke re zõ, de az élet hez min dig iga -
zo dó ér ték rend. Az eu ró pai ke resz tény de mok rá cia el ve -
szí tet te di na miz mu sát és azt a min dig meg újul ni ké pes
egy sé gét, amely ko ráb ban jel le mez te. Ma nap ság sok szor
ugyan azt mond ja egy ke resz tény de mok ra ta, egy kon zer -
va tív és egy szo ci ál de mok ra ta po li ti kus. Saj nos rend kí vül
ke vés iga zi ke resz tény de mok ra ta párt van Eu ró pá ban.
Ör ven de tes, hogy az Eu ró pai Nép párt ös  sze fog ja a ke -
resz tény de mok ra ta és kon zer va tív irá nyult sá gú pár to kat,
szer ve ze te ket, de az iga zi az len ne, ha a Nép pár tot hi te -
les, iga zi ke resz tény de mok ra ta ér ték ren det kép vi se lõ kö -
zös sé gek, pár tok al kot nák.
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– Ön sze rint me lyik az a né hány ke resz tény de mok ra ta
párt Eu ró pá ban, ame lyik hi te les nek te kint he tõ?

– Pél dá ul Hol lan di á ban a Ke resz tény Unió, amely nek
ve ze tõi va ló ban ko mo lyan ve szik a hit bé li ala pon va ló te -
vé keny sé get. A né met CDU-CSU-ban is fel lel he tõ ek nyo -
mok ban a va ló di ke resz tény ér té kek, és az utób bi idõ ben
nyi tot tá vál tak az unió pár tok a pro tes tán sok fe lé. Ezek nek
a pár tok nak a pél dá ja kö ve ten dõ.

– Mi ben kel le ne meg újul nia a ke resz tény de mok ra ta pár -
tok nak?

– Na gyon fon tos len ne a gyö ke rek hez va ló vis  sza té rés.
Nem lé te zik ke resz tény de mok rá cia élõ hit nél kül. Hit nél -
kül a ke resz tény de mok rá cia ol csó, „el si va ta go so dott” esz -
me, hi tel te len szlo gen. A mai ér te lem ben vett ke resz tény -
de mok rá cia és az Eu ró pai unió lét re ho zói nem „ki ra kat-ke -
resz té nyek” vol tak. Robert Schuman a kö vet ke zõt mond ta:
„Eu ró pa vagy ke resz tény lesz, vagy nem lesz töb bé Eu ró -
pa”. Az oly so kat han goz ta tott ke resz tény ér té kek, mint
pél dá ul a szo li da ri tás, vagy a szubszidiaritás na gyon fon to -
sak, de az alap ve tõ kér dés az, hogy ezek Is ten Igé jé bõl le -
ve ze tett ér té kek, vagy sem. A ke resz tény de mok rá cia meg -
újí tá sa öku me ni kus fel adat, kö zös fe le lõs sé ge min den ke -
resz tyén em ber nek.

– Mos ta ná ban ren ge te get vi tat koz nak az eu ró pai po li -
ti ku sok ar ról, hogy az Eu ró pai Unió ké szü lõ al kot má nyá -
ban sze re pel jen-e uta lás Eu ró pa ke resz tény ha gyo má nya -
i ra, il let ve Is ten re. Ön sze rint ez egy ál vi ta, vagy va ló ban
fon tos kér dés?

– Van, aki val lá sos em ber ként azt mond ja, hogy nem ér -
dek li, s van, aki sze rint ez egy rend kí vül fon tos kér dés. Az
én ál lás pon tom a ket tõ kö zött van. Na gyon fon tos nak tar -
ta nám, hogy le gyen szó Is ten rõl az EU al kot má nyá ban, de
csak ak kor, ha ezt ko mo lyan gon dol ják a dön tés ho zók.
Pusz tán azért ne le gyen ben ne a szö veg ben, hogy „ki pi -
pál juk”. Ha va ló ban olyan li be rá li sak az eu ró pai po li ti ku -
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sok, ak kor a sok szí nû Eu ró pa al kot má nyá ban len ne a he -
lye az Is ten re va ló uta lás nak. Ha az il le té ke sek ezt ko mo -
lyan gon dol nák, az azt je len te né, hogy a hí võ em be rek is
vál lal hat ják ön azo nos sá gu kat. A Szájer Jó zsef ál tal be nyúj -
tott ja vas lat egyéb ként komp ro mis  szum nak te kint he tõ, hi -
szen a szö veg nem egy adott fe le ke zet re utal, ha nem Is -
ten re. A ja vas lat te hát jó, hi szen a kö zö set ta lál ja meg a kü -
lön bö zõ val lá sok ban, s nem a kü lönb sé ge ket ke re si.

– Né hány hó nap pal ez elõtt ala kult meg a Ke resz tény  De -
mok ra ta Fó rum (KDF). Mi lyen cél ból jött lét re a KDF? Mi -
lyen a pár tok hoz va ló iszo nya?

– A Ke resz tény  De mok ra ta Fó rum egy köz hasz nú egye -
sü let. A KDF azo kat az em be re ket akar ja meg szó lí ta ni,
akik nem kí ván nak pár tok ba be lép ni, de élén ken ér dek -
lõd nek a köz ügyek iránt, és ha son ló kép pen gon dol kod -
nak a vi lág ról, mint mi. Van nak olyan fel ada tok, ame lye -
ket pár tok nem tud nak el lát ni. Sze ret nénk te ret ad ni a köz -
élet ben azok nak a ke resz tény is ko lá ban vég zett fi a ta lok -
nak is, akik a po li ti ka iránt ér dek lõd nek, s a köz jó elõ moz -
dí tá sá ért akar nak te vé keny ked ni. Örül nénk, ha moz gal -
munk hoz csat la koz ná nak ha tá ron tú li ak is, és in téz mé nyes
ös  sze fo gás ala kul na ki kö zöt tünk. Mint egy ezer éves ke -
resz tény múlt tal ren del ke zõ, jö võ be li eu ró pai uni ós tag or -
szág pol gá rai be kí vá nunk kap cso lód ni to váb bá az Eu ró pa
jö võ jé rõl szó ló nem zet kö zi be szél ge tés be is.

– Mi lyen konk rét lé pé sek tett ed dig cél ja i nak  el éré se ér -
de ké ben a KDF?

– Víz ke reszt kor jöt tünk lét re. Az óta több kon fe ren ci át
szer vez tünk, köz le mé nye ket ad tunk ki, kép zé si prog ra mo -
kat – Mindszenty Jó zsef kol lé gi um, Beth len Gá bor kol lé gi -
um – tá mo gat tunk, s rend sze re sen el nök sé gi ülé se ket tar -
tot tunk. Nem rég kon fe ren ci át szer vez tünk a ke resz tény
em ber fe le lõs sé ge a fo gya ték kal élõk iránt té má ban, a kö -
zel jö võ ben pe dig Deb re cen ben tar tunk ta nács ko zást „Ke -
resz tény ség és Eu ró pa” cím mel.
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– A be szél ge tés ben em lí tet te, hogy a ke resz tény de mok rá -
cia és a kon zer va ti viz mus egy más tól el té rõ fo gal mak., a Ma -
gyar De mok ra ta Fó rum azon ban mind két jel zõt rend sze re -
sen hasz nál ja. Ön sze rint me lyik il lik in kább pár tunk ra?

– Az MDF-nek vé le mé nyem sze rint el kel le ne dön te nie,
hogy ke resz tény de mok ra ta vagy kon zer va tív párt ként ha -
tá roz za meg ön ma gát. Én azért dol go zom, hogy iga zi, mo -
dern ke resz tény de mok ra ta párt tá vál jon a Ma gyar De mok -
ra ta Fó rum.

(Po li ti kai Elem zé sek, 2003. má jus;

az in ter jút Kuglits Gá bor és Thaisz Mikós ké szí tet ték.)
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Az Isten szolgája
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AD VENT FÉ NYE 
A VI LÁG RE MÉ NYE

Az ez red for du ló ád vent jé nek he te it él jük a kor min den lel -
ki-szel le mi te her té tel ét ma gun kon s ma gunk kal „ci pel ve”.
A tá gabb vi lág és a szû kebb kör nye zet meg an  nyi „té vely -
gé se” csen de se dés re szo rul. Még is a jö võ tõl va ló fé le lem
va ló ság, kü lö nö sen az ez red for du ló millennarista esz mé i -
nek túl fû tött váradalmai fé nyé ben. Hoz hat-e, ad hat-e még
az ad vent az ez red for du ló ide jén fényt a vi lág nak? Re -
ményt a gló busz nak? An nak a vi lág nak, amely nek zak la -
tott sá ga na pi mo no to ni tás sal za ka tol em be ri szí vek ben és
lel kek ben. An nak a vi lág nak, mely glo ba li zá ló dik s eb ben
a fo lya mat ban öko ló gi ai – em be ri – kö zös sé gi vál sá ga is
szét ter jed. Ahol el tûn nek az ori en tá ci ós pon tok, meg ren -
dül nek az ala pok. Val lá si-szel le mi ér te lem ben egy ér tel mû -
en szinkretista ha tá sok ki hí vá sa i val kell szem be néz nünk. 

A „Nagy Szétbomlás” (Fukuyama) tes ti-lel ki-szel le mi,
egyé ni és kö zös sé gi, nem ze ti és evi lá gi as pek tu sai hús ba -
vá gó an van nak je len min den nap ja ink ban. A há gai klí ma -
kon fe ren cia ku darc ba ful ladt a kö zel jö võ kö zös, együt tes
fe le lõs ség vál la lá sá nak sür ge tõ aj ta já ban. Lát szó lag gyil kos,
ön gyil kos fo lya mat vé ge elõtt áll az em be ri ség. Köz éle tünk
had ál lá sai lö vész árok ká, a ma gá ra ma ra dó em ber em ber -
te len tö meg gé vál hat. Az ígé re tes jö võ és a re mény tár sa -
dal ma le het-e a ma gyar nem ze ti kö zös ség a Kár pát me -
den cé ben? „Fut ve lem egy rossz sze kér” – ki ált ja szin te ez -
red vé gi fel hang gal a szá zad elõn Ady End re. S mi a ti tok -
za tos ez red for du ló ad vent jén szi kár tö mör ség gel kell meg -
ál la pít suk: le kell száll nunk e rossz sze kér rõl!

Te hát van-e még re mény? – A kér dés köl tõ i nek tûn het,
ám még is ez ve zet vis  sza min ket az ala pok tisz tá zá sá hoz.
Az ez red for du ló ad vent je ilyen ki hí vá sok kal szem be sít
ben nün ket. Tud ván azt a tényt, hogy nem mi ke resz tyén
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em be rek kell hogy vár juk: majd csak tör té nik va la mi, majd
csak meg ol dód nak e mak ro és mik ro gon dok, ha nem
szem be sül ve az ek lé zsia fe le lõs sé gé vel: „A te rem tett vi lág
só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né sét”. (Ró ma
8,19.) Ezért bi za kod va vall hat juk:

1. Van re mény, mert az ad vent csend je új ra ké pes sé te -
het ben nün ket re for má tus ke resz tyé ne ket, hogy a ma gunk
el-vá rá sai he lyett tud junk rá döb ben ni ar ra, hogy ben nün -
ket vár a só vár gó vi lág! „Légy csend ben és várj az Úr ra!”
(Zsolt. 37,7.) Vár juk a bethlehemi gyer me ket, vá ra ko zá -
sunk tö ké le tes be tel je sí tõ jét, a vi lág Sza ba dí tó ját, Aki ben
Immánuél: Ve lünk az Is ten! E cél tu da tos vá ra ko zás csend -
jé ben új ra al kal ma sak ká le he tünk má sok, a má sik em ber,
a nyö gõ-só vár gó vi lág vá rá sá ra hi te les vá laszt ad ni. Nem
sa ját böl cses sé günk és ké pes sé günk sze rint, ha nem azért
„mert meg lá to ga tott min ket a Naptámadat”. 

2. Van re mény, mert ez az ez red for du lós ad ven ti
Naptámadat, Jé zus Krisz tus be töl ti éle tün ket, vi lá gun kat fé -
nyé vel, lé nyé vel, ja va i val. E vi lá gos ság ára dá sá ban Dá vid
sza va i val te he tünk val lást az egész éle tün ket, az éle tünk
tel jes sé gét át fo gó bol do gí tó jé zu si je len lét rõl: „Min den ja -
vam, min den örö mem Be lõ le sar jad.” (2 Sám. 23,5/b.) Min -
den jó, min den ál dás, új kez dés, ez red for du lós új lel ke sült -
ség, el kö te le zett ség, új jó zan öröm te li rá döb be nés és fe le -
lõs ség vál la lás Tõ le, Be lõ le, Ál ta la ada tik.

„Akarsz-e fényt?” – kém le li és ku tat ja Áprily La jos ele -
men tá ris erõ vel, mely kény sze rí ti be lõ lünk az ad ven ti vá -
laszt. Igen, aka rom a fényt! Igen, aka rom, hogy ez az ad -
ven ti Naptámadat osz las sa a sö té tet és nö vel je, sarjassza ja -
va i mat, örö mö met.

3. Van re mény, mert „a hol nap is meg tar tó ma rok nyi
re mény” (Jörg Zink) szét sza kít ha tat lan, szét tép he tet len
erõ. Mert min den vál sá gos jel ter he alatt is tud juk és hisz  -
szük, hogy „nincs és nem is lesz so ha em be ri vagy sá tá -
ni erõ, amely szem be száll hat a hí võ em ber re mény sé gé -
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vel.” (Carlo Maria Mar ti ni). Mert a hí võ em ber re mény sé -
ge a „ve lünk lé võ Is ten”, az ér ke zõ Meg vál tó! „Ha pe dig
Is ten ve lünk, ki cso da el le nünk?” Ki cso da vagy mi cso da –
még oly glo bá lis erõ vagy aka rat – tép he ti szét, sza kít hat -
ja szét az élõ és ben nün ket él te tõ re ményt. Az ez red for -
du ló ad vent jé nek tel je se dõ csend jé ben akar juk a fényt,
vár juk a min dent át-vi lá gí tó, meg me le gí tõ Naptámadat je -
len lét ét, velünklétét, Aki meg tart ja sze mé lyi sé günk, gyü -
le ke ze ti-egy há zi kö zös sé günk in teg ri tá sát, és meg õr zi
szét tép he tet le nül re mé nyün ket. Hogy még is, min den ne -
ga tív em be ri jel el le né re van is te ni re mény! S ez a még is
is te ni re mény fe le lõs sé get je lent a ke resz tyén em ber szá -
má ra, me lyet Túr me zei Er zsé bet olyan jel lem zõ en fo gal -
maz meg: „Em ber ré let tél, hogy em ber ré le gyek.” Em ber -
ré let tél Is te nem, hogy én új ra em ber ré le gyek s mint te -
rem té si ren ded sze rin ti em ber fe le lõs le gyek em ber tár sa -
mért és e vi lá gért! 

Van-e még re mény? Le het-e még re mény az ez red for du -
ló ide jén? 

Az ad vent fé nye, ígé re te és be tel je sü lé se: a ben nün ket
meg lá to ga tó Naptámadat a vi lág, az em be ri élet re mé nye!
Aki a vi lág, a tör té ne lem és a sze mé lyes élet ha jó ját is
irány ban tart ja, s ha ez így van, ak kor „sze ret het jük az e vi -
lá gi va ló sá got és hi het jük – ka ri ta tív jó in du lat tal –, hogy
van még he lye a Re mény ség nek” (Umberto Eco).

„Mert ször nyû sé ges, le he tet len,
hogy sen kié vagy em be ré az Élet,
az Élet, az Élet.” 

(Ady End re) 

Le gyünk ké szen és le gyünk ké szek al kal mas és al kal -
mat lan idõ ben, min den kor szá mot ad ni min den ki nek - a
re ánk vá ró só vár gó vi lág nak - er rõl a ben nünk élõ Re -
mény ség rõl! (1 Pé ter 3,15/b.)

(Meg je lent a Re for má tu sok Lap já ban, 2000. december 17.)
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„LÁT TUK AZ Õ CSIL LA GÁT!”
(Lekció: Má té 2, 1–12; Tex tus: Má té 2,2)

Ün nep lõ ke resz tyén Gyü le ke zet! Ked ves Test vé re im!
Túr me zei Er zsé bet evan gé li kus köl tõnk egyik cso dá la tos
ver sé ben fog lal ja ös  sze a Ka rá csony cso dá ját s egy ben a
Ka rá csony va ló sá gos je len tõ sé gét: „Em ber ré let tél, hogy
em ber ré le gyek!”

Is ten nek volt és van cél ja ez zel a vi lág gal, Is ten nek van
cél ja az em ber rel! Sõt! Még sok kal több rõl van szó! Is ten
sze re te té nek, Is ten em ber ré tes te sült sze re te té nek cél ja
van. Cél ja az, hogy az em bert vis  sza té rít se ma gá hoz, ere -
de ti ren del te té sé hez, hí va tá sá hoz. Hogy az em ber te len né,
Is ten iránt hût len né, en ge det len né vált em bert vis  sza ve zes -
se ön ma gá hoz.

Is ten sze re te te azért lett em ber ré Jé zus Krisz tus ban,
hogy az em ber új já le hes sen. Hogy a vi lág meg vál toz zon,
meg vál tas son, hogy az em ber sze mé lye sen meg újul has -
son, Is ten hez tér hes sen, új já szü let hes sen!

Hogy az em ber an nak el le né re, hogy mit tett, hogy min
ment ke resz tül, hogy ho gyan hagy ta el Is te nét, mind ezek el -
le né re üd vös sé get és meg vál tást ta lál jon Jé zus Krisz tus ál tal!

A fel ol va sott ka rá cso nyi tör té net ben, egy tu laj don kép -
pen drá mai tör té net ben ezt a fo lya ma tot kí sér het jük fi gye -
lem mel hús-vér em be rek éle té ben, tör té ne té ben. Ezt a tör -
té ne tet két nagy gon do lat kö ré le het fog lal ni:

Az el sõ ben azt lát juk, hogy ezek a nap ke le ti böl csek
va la mi re rá jöt tek. Va la mit lát nak, va la mit át él nek, va la mit
meg ta pasz tal nak. Va la mi va ló sá go san tör té nik ben nük és
ve lük!

A má so dik gon do la ti egy ség pe dig ez: mi kö vet ke zik
eb bõl a tör té nés bõl? Mit kell ezek után ten ni ük, ha ilyen
hírt kap nak? Mit kell cse le ked ni ük, ha ilyen va ló sá gos Is -
ten-él mé nyük ada tott?
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Nos! El in dul nak és el men nek egé szen Bet le he mig. Ott
imád ják Jé zus Krisz tust. Nincs aka dály, tá vol ság, he gyek,
si va tag, szom jú ság, köz le ke dés, He ró des ki rály, po li ti ka,
ka to na ság, ali bi ke re sés, kü lön bö zõ hi vat ko zá sok! Vé gig
men nek az úton!

1. Lát tuk: A nap ke le ti böl csek ko ruk tu dó sai, ko ruk ra -
ci o ná lis el méi, ko po nyái, akik re fel néz tek, aki ket tisz tel -
tek. Mond hat nánk azt, hogy ko ruk No bel-dí jas tu dó sai. Ha
õk azt mond ják, hogy lát tuk, ak kor va ló ban ez tény, ér zé -
ki va ló ság, ta pasz ta lat és va ló sá gos élet!

A ka rá cso nyi öröm hír lá tás ból, meg lá tás ból, va ló sá gos
ta pasz ta lás ból ered! Ami kor lá tunk és nem csak né zünk!
Ami kor meg lát juk az Is ten ké szí tet te jelt. Kell-e na gyobb,
je len tõ sebb, fon to sabb jel szá munk ra, mint az Is ten sze re -
te té nek em be ri test té létele?!

Ha meg lát juk, meg akar juk lát ni ezt az örök jelt, ak kor
meg ra gad tuk Jé zus Krisz tus ban az éle tet, az élet tel jes sé gét.

2. Lát tuk az Õ csil la gát: Jé zus Krisz tus csil la gát.
– Ez a csil lag, Jé zus Krisz tus csil la ga a vi lá gos ság szá -

munk ra és min den kor ban.
– Ez a csil lag, Jé zus Krisz tus csil la ga utat mu tat, ve zet

ben nün ket min den kö rül mé nyek kö zött, sok szor út ta lan
uta kon.

– Ez a csil lag, Jé zus Krisz tus csil la ga meg me le gí ti a vi lá -
got, meg me le gí ti az éle tün ket.

Egy utol só esélyt ad a vi lág nak és az én sze mé lyes éle -
tem nek is!

3. El jöt tünk, hogy imád juk Õt. Sok szor kér de zik tõ lünk,
hogy mi a ke resz tyén hit lé nye ge? Ho gyan le het ne rö vi den
és tö mö ren ös  sze fog lal ni: mi a ke resz tyén hit?

Eb ben a mai Igénk ben ez van ben ne. A ke resz tyén hit
lé nye ge: el jöt tünk, hogy imád juk Õt!

a) Meg moz du lás, cse lek vés, tett.
b) Imá dás, hó do lat az egyet len Úr, az egyet len Meg vál -

tó elõtt.
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E ket tõ együtt a ke resz tyén hit fog la la ta!
Csoóri Sán dor Kos suth-dí jas köl tõnk a na pok ban így fo -

gal ma zott: „Ho vá tûnt má ra az éle tünk bõl a hit? El il lant be -
lõ lünk? Meg kér ge se dett? Más hoz pár tolt? Vagy egy sze rû en
már sem mi szük sé günk rá?” Szük sé günk van még a hit re?
Szük sé ge van még a vi lág nak a hit re?

Igen, mert ez a hit tart meg min ket és ez a hit, az igaz
Krisz tus-hit tart ja meg a vi lá got!

Egy kor mindannyiónknak el kell szá mol nunk, ho gyan
sá fár kod tunk a né künk ada tott hi tünk kel!

Lát tuk az Õ csil la gát, el jöt tünk, hogy imád juk Õt!
Lás suk meg mi is az Õ csil la gát, a bet le he mi csil la got.

In dul junk el, moz dul junk meg és imád juk Õt, imád juk
egye dül Õt: a vi lág Urát, éle tünk Meg vál tó ját, Is ten em be -
ri test té lett Sze re te tét! Ámen!

(Ige hir de tés a csur gói gyü le ke ze tek ben, 2003 ka rá csony.)
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VI RÁG VA SÁR NA PI KÜL DE TÉ SÜNK
Jé zus je ru zsá le mi be vo nu lá sa egy ér tel mû üze ne tet je len -
tett a ta nít vá nyok szá má ra. El dõlt az ügy. Az ügyük. A
Krisz tus-ügy. Nem õk dön töt tek, ha nem Uruk, Mes te rük,
Gaz dá juk. S ha el dõlt az ügyük, ak kor el dõlt az éle tük
kér dé se, el dõlt a kül de té sük kér dé se is. El dõlt a min -
den ko ri ta nít vá nyok élet-ha lál kér dé se és el dõlt a min -
den ko ri ta nít vány ság kül de té sé nek a mi ben lé te, iránya
és tar tal ma is.

„Emel jük Jé zus hoz sze münk, jön már ki rá lyi gyõz te -
sünk” – zeng jük együtt ma gyü le ke ze te ink ben, temp lo ma -
ink ban meg úju ló lé lek kel és meg erõ sö dõ bi za lom mal, ám
az ének foly ta tó dik: „Lel künk vi gyáz ni meg ne szûnjön…
Az ál mot ûzd el, ké szen állj, Krisz tus nép, jön, jön a Ki -
rály.” Vi gyá zás, a pusz ta em be ri ötletelés, a szür ke em be -
ri, Jé zust nél kü lö zõ em be ri ál mo do zás, az áb ránd ker ge tés
el ûzé se, a ké szen lét és a vá rás az egyet len Ki rály ra, a
„más” vagy a „más kép pen” Ki rály ra, mind ezek a fel tét elei
a vi rág va sár na pi kül de té sünk meg ér té sé nek. A vi rág va sár -
na pi be vo nu lás ma is egy ér tel mû sé get üzen. Jé zus vál lal ja
az utat, vál lal ja a fél re ér té se ket, vál lal ja a szen ve dést, vál -
lal ja azt, hogy a szó leg szo ro sabb és leg ne me sebb ér tel mé -
ben a dol gok, a mi dol ga ink vé gé re jár. Jé zu si vál la lás és
dön tés, vál la lás és meg val lás.

Lesz-e eb bõl a krisz tu si, Krisz tus ki rá lyi vál la lás ból és
meg val lás ból ke resz tyé ni vál la lás és meg val lás, dön tés? Az
egy ér tel mû üze net és pél da a kö ve tõk ben egy ér tel mû dön -
tést, kül de tés vál la lást és bá tor meg val lást je lent-e, vagy pe -
dig ra gasz ko dunk még egy kis „kó szá lás hoz”, sa ját öt le tek -
hez, áb rán dok szö vö ge té sé hez? Ra gasz ko dunk-e a ho zsan -
ná zás hoz vál la lás és meg val lás nél kül? 2004. de cem ber 5-
e után ne künk, ma gyar re for má tu sok nak ezen is el kell
gon dol kod nunk. Vál lal juk-e, hogy mi, mai ta nít vá nyok Jé -
zus ki rál  lyal a dol ga ink vé gé re jár junk?
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De mit is je lent a vál la lás és a meg val lás a vi rág va sár -
nap egy ér tel mû sé gé ben és tisz ta fé nyé ben? Leg el sõ sor ban
egy ér tel mû tet te ket, egy ér tel mû éle te ket, egy ér tel mû ér -
ték ren det.

A Luk ács evan gé li u ma tu dó sí tá sa sze rint Jé zus a fa ri ze -
u si el vá rás ra ezt mond ja a ta nít vá nya i nak kül de té sé re és
el hí va tá sá ra utal va: „…ha ezek el hall gat nak, a kö vek fog -
nak ki ál ta ni.” Nem el hall gat ni, ha nem ki ál ta ni! Jé zu si nem
a ta nít vá nyi hall ga tás ra és fel szó lí tó igen a ki ál tás ra, a ki ál -
lás ra, az al kal mas vagy al kal mat lan idõ ben va ló meg szó la -
lás ra. A szó is, a ki ál tás is, a ki ál lás is tet té vál hat a mai ta -
nít vá nyok éle té ben, ha va ló ban ér tik kül de té sük egy ér tel -
mû sé gét. Jé zus ki rály nem te szi re la tív vá egy relativizáló
vi lág ban ta nít vá nyai kül de té sét, ha nem egy ér tel mû vé, há -
lá ból és hit bõl fa ka dó tet tek ben mér he tõ vé te szi azt.

Jé zus si rat ja Je ru zsá le met. A né pét, nép ének kö zös sé -
gét, ta nít vá nya it és gyû lö lõ it, kö ve tõ it és ta ga dó it. A vi rág -
va sár nap egy ér tel mû sé ge, a jé zu si vál la lás és meg val lás
õé ret tük van. Ér tük, éret tünk tör tént és tör té nik min den.

Jé zus sze re ti né pét, ag gó dik ér te. Ag go dal ma né pe éle -
té nek tar tal má ra irá nyul. Ar ra, hogy meg ta lál ta-e az élet út -
ját? Vagy úgy is fo gal maz hat juk: a nép, Jé zus né pe az élet -
nek az út ján jár-e? Az élet út já nak lé nye ge a fel is me rés.
Fel is me ri-e ezen a na pon a bé kes ség re, az élet re ve ze tõ
utat. Az élet re ve ze tõ út a Jé zus ki rály út ja. Az egy ér tel mû -
ség út ja. Az egész né pet egy be öle lõ, a nép kö zös sé gét fel -
is me rés re ve ze tõ út. Az az út mu ta tás, amely – fél tés sel, ag -
go da lom mal, sí rás sal, fe le lõs ség vál la lás sal – kész te ti a né -
pet a fel is me rés re. A meg ma ra dás, a jö võ lá tás, a ki bon ta -
ko zás, az új ra kez dés, a re mény ség, az egy ér tel mû ség, a
bé kes ség, az egy más vál la lá sá nak fel is me ré se. A vál la lás és
meg val lás vi rág va sár na pi tet te az egy más vál la lá sa és
együ vé tar to zá sunk meg val lá sa.

Jé zus kön  nyez ve ér a temp lom hoz, ame lyet elõbb meg -
tisz tít, majd pe dig az igaz ta ní tás és gyó gyí tás hely szí né vé
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tesz. A Nagy Ki rály most is jön, egyé ni éle tünk höz, gyü le -
ke ze tünk höz, vá ro sunk hoz, or szá gunk hoz, az egész vi lág -
hoz. Bûn bá nat tal vall juk meg, hogy sír hat raj tunk is, mi at -
tunk is. Re mény ség gel vall juk meg, hogy meg tisz tít hat
ben nün ket is és bá tor ság gal kö te lez zük el ma gun kat, hogy
nem bíz zuk a ro mok ra az Is ten ha tal má nak hir de té sét, ha -
nem vál lal juk azt Ho zsan nát, Gló ri át és ál dást ki ált va, hi -
tet, re ményt és sze re tet meg él ve mint olya nok, akik fel is -
me rik a „bé kes ség re ve ze tõ utat”.

Ki ál tás, fel is me rés, tisz tí tás és gyó gyí tás. Ez a vi rág va sár -
nap egy ér tel mû sé ge. A vi rág va sár na pi kül de té sünk egy ér -
tel mû sé ge. Vi lá gos, tet tek ben meg nyil vá nu ló Krisz tus ki -
rály hoz va ló tar to zá sunk, s az egy más hoz va ló tar to zá sunk
egy ér tel mû sé ge. Ak kor mi ért ha bo zunk? Ak kor mi ért bi -
zony ta lan ko dunk? Mi ért va gyunk ki csiny hi tû ek? Mi ért nem
ki ál tunk és mi ért nem ál lunk ki? Vál lal nunk kell a ki ál tás
és ki ál lás, a fel is me rés és fel is mer te tés il let ve a tisz to ga tás
és gyó gyí tás egy ér tel mû kül de té sét. A ma gunk ta nít vá nyi
éle té nek, kül de té sé nek, ma gyar né pünk kö zös sé gé nek és
temp lo mi, gyü le ke ze ti kö zös sé günk nek tisz to ga tá sát és
gyó gyí tá sát.

Tes  szük, te het jük ezt az zal a vi rág va sár na pi re mény ség -
gel, hogy „Úr lesz a Jé zus mindenütt… Õ ki rály sá ga bõ ál -
dás, ott van a fel sza ba du lás, fá rad tak ott meg nyug sza nak,
ín sé ge sek meg ál dat nak.” Le gyen bõ ál dás és bé kes ség, élet
és meg ma ra dás az Õ ki rály sá ga ta nít vá nyi kül de té sünk ben
és ma gyar né pünk éle té ben.

(Meg je lent a Re for má tu sok Lap já ban, 2005. már ci us 20.)
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„NE LE GYE TEK 
EL BI ZA KO DOT TAK!”

(Lekció: 2Mózes 20,1–17 és Má té 22,37–40; Tex tus: 
Ja kab 4,13-17)

Ün nep lõ ke resz tyén Gyü le ke zet! Ked ves Test vé re im!
Új esz ten dõ reg ge lén csend ben és meg ren dül ten ál lunk
meg és ves  szük tu do má sul, hogy is mét el telt egy esz ten dõ
az éle tünk bõl.

Re mény sé gem az, hogy mind an  nyi an így fo gal maz ha -
tunk, hogy nem el múlt az óév nyom ta la nul, hi á ba va ló -
an, szin te-szin te fe les le ges nek lát szó mó don, ha nem be -
telt, be tel je se dett Is ten ígé re te i vel, nem pusz tán túl él tük,
ki pi pál tuk de cem ber 31-én, ha nem meg él tük és át él tük
az Is ten nel va ló kap cso la tun kat és a Ve le va ló ta lál ko zá -
sa in kat.

Az idõ – úgy érez zük – ro han és ne künk sem le het
meg áll ni! Az idõ is azok hoz a dol gok hoz tar to zik, ame -
lyek fe lett nem tu dunk ural kod ni. Nem mi dön töt tük el a
szü le té sünk he lyét és ide jét, s nem mi ha tá roz hat juk el a
ha lá lunk órá ját. Úgy érez zük, úgy él jük meg, hogy ki szol -
gál ta tott jai, csak szen ve dõ ala nyai va gyunk an nak, ami ve -
lünk és raj tunk tör té nik!

Sem a múlt, sem a jö võ nincs a ke zünk ben, egye dül a
je len pil la nat az, ami a mi énk. Az is csak an  nyi ban, hogy
jól tu dok-e dön te ni itt és most? Jól tu dok-e dön te ni ma a
je len ben, ami kor Is ten elõtt ál lok, ami kor Õ bíz rám va la -
mit, ami kor Is ten nel ta lál ko zom és meg szó lít, aka ra tát köz -
li ve lem? Jól tu dok-e dön te ni ma gam ról, csa lá dom ról, gyü -
le ke ze tem rõl, anya szent egy há zam ról, nem ze tem sors kér -
dé se i rõl? S ak kor Is ten nel já rom az utat, a né kem ada tott
idõt, és ak kor nem csak pusz tán el mú lik az idõ, ha nem te -
lik, be te lik, be tel je se dik az!
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A mai Igénk meg ta nít ben nün ket ar ra, ho gyan te kint -
sünk mi ke resz tyén em be rek az idõ re, az éle tünk re, a jö -
ven dõ re?

Az egyik bib li ai kom men tár így fog lal ja ös  sze fel ol va sott
ige sza ka szun kat:

„Ne le gye tek el bi za ko dot tak!” Ma ezt úgy is fo gal -
maz hat nám: Te mai, mo dern, „okos”, „nagy ké pû” em -
ber, ne légy el bi za ko dott! Ne légy el bi za ko dott, te min -
den ko ri, csak ma gadban bí zó em ber! S per sze ez nem -
csak az Igé ben pél da ként sze rep lõ, uta zó ke res ke dõ re,
ha nem min den em ber re vo nat ko zik. Sõt Ja kab apos tol
még en nél is több rõl be szél. Sza vai a meg ren dí tõ fi -
gyel mez te tés mel lett ha tá ro zott és dör ge del mes til ta ko -
zást is je len te nek a min den ko ri és min den fé le ate iz mus
és ma te ri a liz mus el len!

1. Mi, em be rek az idõnk kel ter vez ge tõ, szá mít ga tó em -
be rek va gyunk. Úgy is mond hat nánk, hogy az em ber: ho -
mo mathematicus! A szá mok bû vö le té ben élõ em be rek va -
gyunk. Csak a szá mok ad ják meg az idõ ér tel mét, a va ló -
ság iga zi ké pét szá munk ra – gon dol juk!

Éve kig, év ti ze de kig le het a szá mok bû vö le té ben él ni, és
ak kor jön egy be teg ség, jön egy pró ba té tel, jön egy is te ni
szó, is te ni be le szó lás az éle tünk be és rá döb be nünk, hogy
ki hagy tuk és ki zár tuk Is tent az éle tünk bõl, s ez vég ze tes
hi ányt és ûrt je lent az éle tünk szá má ra!

Ter vez ni kell, gon dol kod ni kell a jö võ rõl, az élet rõl,
de nem sza bad ki hagy nunk Is tent a mi szá mí tá sa ink ból.
Nem sza bad úgy ter vez ni, úgy szá mol ni ne künk, Is ten
gyer me ke i nek, Is ten ki vá lasz tott ja i nak, mint ha Is ten nem
is lé tez ne!

2. Az Ige a hol na pot il le tõ en na gyon pon to san fo gal -
maz: nem tud juk, mit hoz a hol nap. A hol nap nem a mi
ke zünk ben van, de ma az az én fe le lõs sé gem, hogy a jö -
võt, a jö võ ké pét, an nak lel kü le tét én ho gyan és mi kép pen
for mál ha tom, ala kít ha tom!
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Egy biz tos do log lát szik: az éle tünk csak olyan, mint a
pá ra, mint a le he let, amely egy ke vés ide ig lát szik, azu tán
el tû nik!

De úgy él jünk, úgy dönt sünk na pon ként leg alább mi,
Is ten gyer me kei, Krisz tus Urunk ta nít vá nyai, mint akik tud -
juk, his  szük és vall juk, hogy Is ten él és lé te zik, te vé keny -
ke dik és mun kál ko dik a vi lág ban és az én sze mé lyes éle -
tem ben is!

Ha Is ten akar ja, ak kor élünk! Is ten akar va la mit ve lünk!
Akar va la mit az egész éle tünk kel, az zal a jö ven dõ vel, az -
zal az új esz ten dõ vel, ami rõl nem tud juk, hogy mit hoz
szá munk ra.

Ha az Úr akar ja, és élünk, és ezt vagy azt fog juk cse le -
ked ni.

Ad ja Is ten, hogy így tud junk Õben ne bíz ni az új esz ten -
dõ ben is és úgy él ni, úgy dön te ni a né künk ada tott hát ra -
lé võ órák ban, hó na pok ban vagy esz ten dõk ben, mint akik
tud ják, hi szik és vall ják: Is ten lé te zik, Õ élõ Urunk: az idõ -
nek, a tör té ne lem nek és a sze mé lyes éle tünk nek, az élet -
nek és a ha lál nak örök ké va ló Ura! Ámen!

(Ige hir de tés, 2004. ja nu ár 1.)
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A JÉ ZUS KRISZ TUS BAN 
MEG TA LÁLT BÉ KES SÉG

(Lekció: Luk ács 8,22–25; Tex tus: Luk ács 8,25/a)

Ked ves Test vé re im! Ked ves Gyü le ke zet!
Az elõ zõ hé ten a vi lág és ben ne Csur gó keresztyénei es té -
rõl es té re ta lál koz tak kö zös hi tük meg val lá sá ra, Jé zus
Krisz tus imá dá sá ra! Ezen az el múlt hé ten Jé zus Krisz tus fõ -
pa pi imád sá gá nak egy fon tos ré sze volt a kö zép pont ban:
amely ben Krisz tus Urunk bé kes ség re hív ja ta nít vá nya it.
Pon to sab ban: ad ja a bé kes sé get ön ma gá val, ön ma gá ban,
sa ját je len lé té vel és eh hez hí vo gat mindannyiónkat.

A mai új szö vet sé gi Igénk mél tó le zá rá sa en nek a so ro -
zat nak.

A ta nít vá nyok vi har ba ke rül nek. Aho gyan az Ige szó
sze rint fo gal maz: „Szél vi har csa pott le a tó ra!” Szél vi har
csa pott le éle tük re, éle tük ha jó já ra! A szél vi har há bo rút je -
lent: a há bo rú sá got, a bé két len sé get, a vég ve szélyt! S ezek
a ta nít vá nyok úgy tesz nek, úgy vi sel ked nek, mint ha Krisz -
tus nél kü li ek len né nek. Úgy vi sel ked nek, mint ha Jé zus
Krisz tus nem len ne ott ve lük: egy ha jó ban ve lük, együtt
ve lük az éle tük ben, együtt még a há bo rú ság ban is, a pok -
lok pok lá ban, a bé két len ség kel lõs kö ze pén is!

Ha pe dig ezek a ta nít vá nyok Krisz tus nél kü li ek, ak kor
hi tet le nek, ak kor Is ten nél kü li ek, ak kor a leg fon to sabb: az
Is ten ere je és ál dá sa hi ány zik az éle tük bõl! Mit je lent el ve -
szí te ni a hi tet? Sza bó De zsõ: Az el so dort fa lu cí mû nagy re -
gény-epo sza ele men tá ris erõ vel mu tat ja be a 19. szá zad
végének, 20. század ele jé nek Ma gyar or szá gát egy ki csiny
szé kely fa lun ke resz tül, a há bo rú és a há bo rú sá gok pok lá -
ban. Mit je lent el ve szí te ni a Krisz tus-hi tet? Mit je lent az,
ami kor már min den ki szá má ra min den fon to sabb a hit nél,
a temp lom nál? Mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár egyé ni sors -
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ra, csa lád ra, fa lu kö zös ség re és nem zet re néz ve, ami kor el -
vész a hit és min den más el fog lal ja he lyét?

Nos, ked ves test vé re im, ez a va ló sá gos ta nít vá nyi és
na gyon is em be ri tör té net azt mond ja el ne künk, hogy
mit je lent úgy él ni, hogy Jé zus Krisz tus nincs ve lünk?
Nem ve szem ész re je len lét ét, nem hi szem, hogy ott van
ve lem, nem hi szek és nem bí zom Ben ne?! Mond juk-
mond juk a ha mis pró fé ták kal együtt és a ha mis bé ke csi -
ná lók kal együtt, hogy „bé ke, bé ke, pe dig nincs bé ke.”
/Jer 6,14/ Azért nincs bé ke, mert bé kes sé get nem le het
csi nál ni! Az em ber nem tud bé két csi nál ni! Nagy sze rû en
fo gal maz za meg ezt Wass Al bert: Far kas ve rem cí mû re gé -
nyé ben: „És nincs cso dá la to sabb, mint egy halk sza vú ta -
va szi es te. Akik olyan kor egy tisz tá son meg áll nak, mé -
lyen, mé lyen bent a csa li tos közt, azok tud ják, hogy nem
le het so ha iga zuk azok nak, akik a bé két csi nál ják. Mert a
bé két nem le het csi nál ni. Az van, s azt csu pán meg ta lál -
ni le het!”

A bé két nem le he tett csi nál ni sem Tri a non ban, sem Jal -
tá ban és Pá rizs ban, de nem le het csi nál ni Irak ban sem!
Em be ri erõl kö dés, az erõ sebb ér de ke i nek ér vé nye sí té se a
gyen géb bel szem ben. Ál la ti far kas tör vé nyek és hát só
szûkkörû gaz da sá gi ér de kek alap ján! Az em ber, az em be -
rek ál tal csi nált bé ke igaz ság ta lan, mert hi ány zik be lõ le Jé -
zus Krisz tus, Aki azt mond ja ma gá ról: „Én va gyok az út, az
igaz ság és az élet!”

A szél vi har je len ti a há bo rú sá got, a bé két len sé get. Éle -
tünk te le van ilye nek kel!

De tu dom-e, hogy az Élet Ura, az Éle tem Ura ott van
mel let tem, ott van ve lem, ott van a ha jó ban, a csó nak ban,
ott van je len a szél vi har ban is, a há bo rú ság ban is, a bé két -
len ség ben is!? És Jé zus Krisz tus ban ma ga a Bé kes ség is ott
van ve lem és mel let tem. Csak meg kell lát nom, csak meg
kell ta lál nom, csak rá kell ta lál nom. Tu dom-e ezt? Tu dom-
e ezt is sok min den más mel lett?
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S mi a rá ta lá lás, a meg bé kü lés esz kö ze? Jé zus Krisz tus
sze rint a hit! Hit nél kül csak a há bo rú sá got lát ják a ta nít vá -
nyok, a vi hart, amely fel dúl ja az éle tet, fel dúl min dent és
le rom bol min dent. Hit nél kül nem lát ják meg az Élet Urát,
a Bé kes ség Fe je del mét sem, pe dig ott van ve lük. Hit nél -
kül ta lán csak erõl köd nek, ta lán sze ret nék be vett em be ri
fo gá sok kal, ha lász tu do má nyuk kal a bé kes sé get meg csi nál -
ni! Ezért kér de zi tõ lük Jé zus: „Hol van a ti hi te tek?” Márk
evan gé lis ta ezt így ír ja: „Mi ért fél tek en  nyi re? Mi ért nincs
hi te tek?” Má té pe dig így fo gal maz: „Mit fél tek ti ki csiny hi -
tû ek?”

Szük sé günk van vég ze te sen a hit re. Mert a hit bi zo dal -
má val ta lál juk meg a bé kes sé get: ma gát Jé zus Krisz tust! A
bé kes sé get nem le het csi nál nunk, az van a Jé zus Krisz tus -
ban, az el jött Krisz tus ban, de ne künk meg kell ta lál nunk,
rá kell ta lál nunk!

Ad ja Is ten, hogy Õben ne ke res sük és ta lál juk meg ma -
gunk és kör nye ze tünk bé kes sé gét! Ámen!

(Ige hir de tés, 2004. ja nu ár 25.)
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SZA BAD, FÜG GET LEN, 
DE MOK RA TI KUS 

MA GYAR OR SZÁ GOT!

Ün nep lõ Ba rá ta ink! Ma gyar De mok ra ták!
Nem ün ne pi szó nok lat vagy be széd lesz a kö vet ke zõ gon -
do lat sor, ha nem oda hall ga tás, oda han go ló dás 1848-ra.

Egy té ve dést kell ma vég re el osz lat nunk. Azt a té ve dést,
amely még meg ta lál ha tó a tör té ne lem köny vek ben. Azt a
té ve dést, hogy a 48-as sza bad ság harc el bu kott.

1848 nem bu kott el. Nem törö1ték azt el sem a dik ta tú -
rák, sem a nem ze ti tra gé di ák. Sem az el nyo ma tás, sem az
el hall ga tás nem tud ta vis  sza foj ta ni a sza bad ság ára dó esz -
mé jét. Sem Vi lá gos, sem Tri a non, sem Jal ta nagy po li ti kai
ma nõ ve rei és prak ti kái nem tud ták el hall gat tat ni üze ne tét.

1848. márc. 15-e vall ma is. Mon da ni va ló ja, gon do la ta
van szá munk ra is.

És úgy gon do lom, hogy na gyon üd vös do log len ne, ha
vég re meg for dí ta nánk a szo ká sos, az év ti ze dek óta be gya -
ko rolt em lé ke zé se ket! Ha vég re el fe lej te nénk azt, hogy mit
mon dunk mi er rõl a nagy ese mény rõl – ép pen azért, hogy
vég re azt hal la nánk meg, hogy ma ga l848. már ci us 15-e
mit mond mi ró lunk, mit üzen ma ne künk.

Vég leg ma gunk mö gött kell hagy nunk azt a kor sza kot,
amely a na pi po li ti ka ásí tó szá já val és az úgy ne ve zett „po -
li ti kai re a li tá sok” kí sé rõ, de még oly fon tos cím ké jé vel ka -
te go ri zál ta, el ren dez te, beosztotta,megmagyarázta és meg -
ide o lo gi zál ta 1848 ese mé nye it és esz mé it.

Jó len ne ki men nünk a ta va szi ter mé szet be, és a csend -
ben vég re hall gat nánk és meg hal la nánk a már ci u si fu val -
la to kat.

Azért, hogy ne mi mond juk a ma gun két, foly ton a ki -
sebb-na gyobb re a li tá so kat mér le gel ve: mi, a ta lán fé lõk, a
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meg fu ta mí tot tak, a gyá vá vá gyen gí tet tek, ha nem szó lal ja -
nak meg vég re a 48-as bát rak, mond ják õk a ma gu két,
szól ja nak õk hoz zánk, lát ván nem ze tünk szük sé gét.

Mert 1848. már ci us 15-e nem hall gat.
Áradt ak kor is, ami kor gá ta kat von tak elé je, böm bölt

ak kor is a lel kek ben, ami kor hang szi ge tel ve volt, kön  nyet
fa kasz tott, me le gí tett ott is és ak kor is, ami kor hi deg volt.
És most, ami kor hall juk ezt a han got, egy sze ri ben elénk tá -
rul a kép. A tör té nel mi kép, a Pil vax ban za jon gó, ki pi rult
ar cú írás tu dók kal, a bás tya ként õr ál ló Nem ze ti Mú ze um -
mal, a sza bad ság tól meg ré sze ge dõ ma gyar nép pel! El szánt
már ci u si if jak kal és kön  nyes sze mû idõ sek kel.

1848. már ci us 15-e szá mon kér és el kö te lez ma is ben -
nün ket.

Szá mon ké ri a múl tat, lel ki is me re tün ket, ma gyar sá gun -
kat és e1kötelez a má ért, a hol na pért, az ezer éves ma gyar
eu ró pa i sá gért.

Em lé kez ni akar tunk ma. De em lé kez ni csak az élõ és
él ni aka ró em ber, az él ni aka ró nem zet tud. Szi go rú an csak
tör té ne ti em lé ke zés akart len ni e gon do lat sor, de meg szó -
lalt egy hang, 1848. már ci us 15-e hang ja és csen gett-bon -
gott. Õ akart be szél ni ne künk, a má nak - fél re dob va min -
den ki sa já tí tást és ka te gó ri át, min den meg ma gya rá zást és
el hall ga tást.

Be szél ne künk ez az ün nep most, és a már ci u si if jak
nyo mán ezt mond ja a ma gyar nép pel együtt, a ma gyar né -
pért:

SZA BAD, FÜG GET LEN, DE MOK RA TI KUS MA GYAR OR -
SZÁ GOT!

Úgy le gyen!
(El hang zott az MDF ün nep sé gén, 

a csur gói mû ve lõ dé si ház ban, 1989. már ci us 15.)
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1848. MÁR CI US 15-E A POL GÁ RI
MA GYAR OR SZÁG SZÜ LE TÉS NAP JA

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Ün nep lõk és Em lé ke -
zõk!
Márai Sán dor Fü ves könyv ében ezt ol vas suk: „Ha az ün nep
el ér ke zik éle ted be, ak kor ün ne pelj egé szen!” Egé szen ün ne -
pel ni, az az szív vel, lé lek kel. S egé szen ün ne pel ni, az az fi a -
ta lok és idõ sek, ki csi nyek és na gyok együtt, egé szen tu dunk
ün ne pel ni ma, ami kor 1848. már ci us 15-ére em lé ke zünk.

Köl csey Fe renc egyik ver sé vel kö szön töm Önö ket nem -
ze ti ün ne pün kön:

„Nem ze ti fény a cél.
Hogy el ér jed, forrj egy be
Ma gyar nép!”
1848. már ci us 15-én a ma gyar nem zet egy ön te tû en fo -

gal maz ta meg a célt. „Nem ze ti fény a cél.” A nem zet meg -
ma ra dá sa, a nem zet sza bad sá ga, a nem zet jö võ je, a nem -
zet va ló ban nem zet té vá lá sa. A nem zet fel emel ke dé se. A
nem ze ti lét ki tel je se dé se. 1848–49 hõ sei tud ták: ah hoz,
hogy mind ezt el ér jük, ah hoz, hogy a nem ze ti fény va ló ban
meg va ló sul has son, ah hoz ös  sze kel lett fog ni. Hogy el ér jük
nem ze ti cél ja in kat, ah hoz egy be kell forr nia a ma gyar ság -
nak. Ám eh hez va ló ban nem ze ti cé lo kat kell kép vi sel ni.

Tisz telt Ün nep lõk!
1848. már ci us 15-e a ma gyar sza bad ság szü le tés nap ja.

1848. már ci us 15-e a pol gá ri Ma gyar or szág szü le tés nap ja.
Ez a nap mind örök re ma gyar. Mind örök re és min de nes tül
a mi énk. So sem for dul hat elõ, hogy va la ha ki ra dí roz zák a
lel künk bõl, a kö zös ma gyar em lé ke zet bõl. Még ak kor sem,
ha van nak, akik idõ rõl idõ re pró bál koz nak ez zel. Az el -
múlt év ti ze dek ben is sze ret ték vol na ki ra dí roz ni az em lé -
ke ze tünk bõl, de már ci us 15-e olyan a ma gyar ság tör té nel -
mé ben, mint a bú vó pa tak: új ra és új ra elõ bú jik. Mi kor
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nagy szük sé günk van rá, ak kor fel buk kan, vagy ha szük -
sé ges, ak kor nem csak fel buk kan, ha nem ki szök ken, elõ -
szök ken és fel lel ke sí ti a ma gyar szí ve ket.

Azt mond juk te hát, hogy 1848. már ci us 15-e a pol gá ri
Ma gyar or szág szü le tés nap ja. Ám ez nem je len tet te és ma
sem je len ti azt, hogy 1848–49 hõ sei azt egy szer s min den -
kor ra ki har col ták vol na. Ad tak ne künk egy min tát, egy
pél dát, egy örök ma gyar esz ményt, ame lyért meg kell ne -
künk is küz de nünk. S min den nem ze dék nek meg kell har -
col nia a pol gá ri Ma gyar or szág ért.

Ma a ma gyar vi dék, a ma gyar fal vak pol gá ro so dá sá ért
kell küz de nünk és har col nunk. Az élet ben ma ra dá sért, a
pos tá kért, a kis is ko lá kért, a fa lu si in téz mé nye kért. Hogy
le gyen meg él he tés. Hogy itt is le hes sen pol gá ri éle tet él -
nünk. Hogy a fi a ta lok nak ne kell jen el köl töz ni ük azért,
hogy jö võt és csa lá dot ala poz za nak.

A po li ti kai rend szer vál to zás meg tör tént, de a gaz da sá gi
még nem! A po li ti kai sza bad ság jo go kat ki vív tuk 1990-ben,
de most még ki kell har col nunk a gaz da sá gi sza bad ság jo -
go kat és ez leg alább ak ko ra je len tõ sé gû, mint az elõ zõ.
Mert csak ak kor tud min den ma gyar ál lam pol gár – a vi dé -
ki, a fa lu si pol gár is! – fe le lõ sen dön te ni sa ját és csa lád ja
éle té rõl, kör nye ze te jö võ jé rõl.

Még egy fel ada tunk van, amely re 1848. már ci us 15-e
em lé kez tet ben nün ket ma: a ha za, a nem zet meg be csü lé -
se és irán ta va ló hû sé günk. A nem ze tün kért ér zett fe le lõs -
sé günk. Ma Ma gyar or szá gon is so kan mond ják: a ha za fi ság
va la mi ré gi, ócs ka hol mi, ta lán már mú ze u mi vit rin be va -
ló. So kan le gyin te nek rá vagy ne vet nek raj ta. A ha za fi ság
azon ban nem ilyen ócs ka hol mi, ha nem ma is nem ze tet
fenn tar tó erõ és erõ for rás! Eszem be jut nak õse im, ma gyar
õse ink, mi lyen tisz te let tel, el fo gul tan és kön  nyes szem mel
te kin tet tek fel a ma gyar nem ze ti lo bo gó ra vagy a ko kár dá -
ra. A ma gyar ha gyo má nyok ra, a ma gyar ér té kek re, a ma -
gyar ér zé sek re.
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Nem ré gi ben jár tam Hol lan di á ban, ahol azt ta pasz tal tuk,
hogy min den tár gya ló part ne rünk – mi nisz té ri u mi tiszt vi se -
lõk, egy há zi ve ze tõk, ön kor mány za ti ve ze tõk – az el múlt
évi hol lan di ai tra gé di á kat kö ve tõ en (ami kor a hí re sen to le -
ráns Hol lan di á ban egy mo ha me dán em ber meg gyil kolt
egy ke resz tyén film ren de zõt, majd ezt kö ve tõ en me cse te -
ket és ke resz tyén temp lo mo kat gyúj tot tak fel!) egy be hang -
zó an az úgy ne ve zett hol land ér té kek rõl, mint min den ki
szá má ra el fo ga dan dó ér té kek rõl, mér cé rõl be szél tek ne -
künk. Hol land ér té kek, ame lyek a kö zös tár sa dal mi mi ni -
mu mot kell hogy je lent sék min den ki szá má ra, aki Hol lan -
di á ban akar él ni.

Mi lyen jó len ne tra gé di ák nél kül el jut nunk odá ig ná lunk
is, hogy a ma gyar ér té ke ket, a ma gyar ha gyo má nyok meg -
be csü lé sét ál lít suk kö zép pont ba. Le gyünk büsz kék ma gyar
ha gyo má nya ink ra, ma gyar ér té ke ink re, 1848–49 hõ se i re,
amit ne künk kell to vább ad nunk gyer me ke ink nek és uno -
ká ink nak.

Márai Sán dor in tel mé vel fe je zem be: „Sze ret ni és szol -
gál ni kell a né pet, amely hez nyelv, em lék, jó és rossz sors,
s a nyelv nél és faj tá nál is erõ sebb kö tõ anyag, a kö zös
nem ze ti sors kö töz: ez a dol gunk Eu ró pá ban!”

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak!
(El hang zott a csur gói Cso ko nai Vi téz Mi hály Kö zös sé gi Ház ban, 

2005. már ci us 15.)
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1848 MÁR CI U SÁ NAK CSIL LA GA 
A MA GYAR JÖ VEN DÕ ÚT JÁT 

MU TAT JA

Fõ tisz te le tû Püs pök Úr! Tisz telt Pol gár mes ter Úr! Kol lé gi u -
mi If jú ság! Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves ün nep lõ és
em lé ke zõ nagy temp lo mi Gyü le ke zet!

Az 1848/49-es for ra da lom és sza bad ság harc kez de te
155. év for du ló já nak ün ne pi kö zös sé gé ben kö zös és lel kes
együtt gon dol ko dás ra hí vom ked ves Mindannyiójukat. Ar -
ra, hogy kér dé se ket te gyünk fel, s e kér dé sek re együtt,
nem ze ti kö zös ség ben ke res sük a vá laszt, a vá la szo kat.

1848. már ci us 15-e fag gat ben nün ket. Fag gat el sõ sor ban
nem ze ti lé tünk rõl, sor sunk ról, a jö võ rõl, a meg ma ra dás ról
és an nak tit ká ról. De fag gat min ket az ün nep mi ben lé té rõl
is! Olyan fun da men tá lis kér dé sek kel kell szem be néz nünk,
ame lyek ma gyar nem ze ti kö zös sé günk sors kér dé se it érin -
tik, és ame lyek re ne künk – a ma gyar ság ügyé ben, meg ma -
ra dá sá ban el kö te le zet tek nek – kö te les sé günk vá laszt ta lál -
ni. Le he tet len ki bú vó kat ke res ni: hogy meg osz tot tak va -
gyunk, hogy el ve szí tet tük esz kö ze in ket, hogy az ér dek te -
len ség és a nép bu tí tás szel le mé nek te le kom mu ni ká ci ós ár -
ja le fegy ver zi min den erõn ket: min den szellemi-lelki-anya-
gi po ten ci á lun kat. A ki bú vók és az ön fel men té sek ke re sé -
se he lyett te gyük fel in kább úgy a kér dést, aho gyan ezt
Áprily La jos csen de sen, de ele men tá ris erõ vel tet te:
„Akarsz-e fényt?” Aka runk-e ma gyar éle tet? Aka runk-e jö -
ven dõt ab ban a bi zony ta lan mas  szá ban és szel le mi-lel ki
ká osz ban, amely ben nün ket, ma gyar nem ze ti kö zös sé get
kö rül vesz és te gyük hoz zá: nem csak kö rül vesz, ha nem egy
kis szó já ték kal él ve: kö rül-be lül vesz. Amely min ket be lül -
rõl is szét tép ni akar, meg osz ta ni akar, az ol csó meg ol dá sok
fe lé haj szol, hogy azu tán ke ze in ket le en ged ve, ön ma gun -
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kat fel ad va és meg ta gad va Ady End re fáj dal ma san gyö nyö -
rû fel ki ál tá sá val a szét esõ élet, a ha zug élet va ló vi lá gá val
szem be sül jünk:

„Min den Egész el tö rött,
Min den láng csak ré szek ben lobban, (...)

Fut ve lem egy rossz sze kér,
Utá na mint ha jaj-szó száll na,
Fé lig mély csönd és fé lig lár ma,
Fut ve lem egy rossz sze kér.”
Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Ké pe sek va gyunk-e ar ra, hogy ma, ami kor an  nyi fe lé

tépettettünk, ami kor szét esik és szét foly ni lát szik a nem ze -
ti ügy, ak kor itt és most is hi tet te gyünk kül de tés tu da tunk -
ról, meg gyõ zõ dé sünk rõl: Is ten nek volt és van gon do la ta
ve lünk, ma gyar nem ze ti kö zös ség gel itt a hu za tos Kár pát-
me den cé ben? S ne csak hit val lás té tel le gyen az ün ne pi al -
ka lom, ha nem új lel ke sült ség és új el kö te le zõ dés a ma gyar
nem ze ti ön épí tés, s per sze a sze mé lyes ön épí tés és az eu -
ró pai uta kon is tör té nõ, de ma gyar jö võ épí tés prog ram já -
nak vál la lá sa is. A pol gá ri Ma gyar or szág prog ram já nak to -
vább vi te le, mely csak a szel lem, lé lek és szo ci á lis biz ton -
ság har mó ni á já ban va ló sít ha tó meg.

1848. már ci us 15-e vis  sza for dít ha tat la nul utat nyi tott a
pol gá ri tár sa da lom, a mo dern nem zet ál lam lét re jöt té nek,
meg te rem tet te a jog ál la mi sá got és a tör vény elõt ti egyen -
lõ sé get. Te hát lét re hív ta a pol gá ri Ma gyar or szág, a mo dern
ér te lem ben vett al kot má nyos jog ál lam alap ja it és ke re te it.
Meg kez dõd he tett egy pol gá ri át ala ku lá si fo lya mat, amely a
nem zet jö ven dõ jét év szá zad ok ra szó ló an alap ve tõ en meg -
ha tá roz za. S bár lát juk tör té nel münk 1848. már ci us 15-ét
kö ve tõ zi va ta ros év ti ze de i bõl, az el ve szí tett hu sza dik szá -
zad ese mé nye i bõl, hogy az 1848/49-es for ra da lom és sza -
bad ság harc szent esz méi, '48 alap el vei, a nem ze ti-pol gá ri
ér ték rend a kü lön bö zõ szí nû to tá lis ter rorok szel le mé nek,
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a nem ze ti és az in ter na ci o ná lis szo ci a liz mus em ber ir tó
gya lá za tá nak ide ig-órá ig ál do za tá ul es he tett, ám el pusz tí ta -
ni és a ma gyar lé lek bõl ki ir ta ni le he tet len volt, és le he tet -
len vál lal ko zás lesz ugyan ez egy szupranacionalista és glo -
bá lis vi lág szel lem igé ze té ben is.

1848. már ci us 15-e üze ne té nek ak tu a li tá sa mint bú vó pa -
tak új ra és új ra fel tû nik, és fel szín re hoz za a meg ta lált igaz -
sá got és nem ze ti sors kér dé se ink irán ti ér zé keny sé günk
min den ko ri fe le lõs sé gét. Hoz zá idõ rõl idõ re mint for rás -
hoz tér he tünk meg, ezért a min den ko ri po li ti ku sok nak és
írás tu dók nak, a nem zet pol gá ra i nak kö te les sé gük, hogy
ezt a nem ze ti for rást tisz tán tart suk, hogy a nem ze ti em lé -
ke zést él tes sék és éb res  szék!

Tisz telt Egy be gyûl tek!
Né hány év ti zed del ez elõtt egy kol lé gi u mi di ák, ép pen a

Kol lé gi um fenn ál lá sá nak 438-ik esz ten de jé ben, ta ná ri biz -
ta tás ra hely tör té ne ti dol go za tot ké szí tett a kö vet ke zõ cím -
mel: A Kol lé gi um, Deb re cen és a sza bad ság harc. E di ák
már nem re me gõ lá bú ta nu ló ként, de még is kis sé el fo gul -
tan áll most Önök elõtt. S bár az ak kor ál ta la kor sza kos -
nak ítélt, nagy ívû dol go za tá ban ma ke res te a vi lág meg vál -
tó gon do la to kat, ám nem ta lál ván azo kat még sem ta gad ja
meg a ta lán még va la hol õr zött ta nul mányt. De a lé nyeg
va la hol ab ban ér he tõ tet ten, hogy a Ká dár-rend szer szel le -
mi ki et len sé gé nek és a nem ze ti ér té ke in ket to tá li san elsi-
vatagosító idõ sza ká nak kel lõs kö ze pén, a ‘70-es évek ben
a Deb re ce ni Re for má tus Gim ná zi um vég vá ra volt a nem -
ze ti és pol gá ri gon do lat nak, s eb bõl fa ka dó an a ma gunk -
faj ta deb re ce ni de á kok ban egy élet re szó ló an eg  gyé vált a
Kol lé gi um, Deb re cen és a sza bad ság harc.

1. Ma itt a deb re ce ni Nagy temp lom ban, de hi tem sze -
rint az or szág ban és a ha zá ban, mai ha tá ro kon be lül és túl
ez zel a lé lek kel kell em lé kez nünk 1848. már ci us 15-ére, az
el sõ fe le lõs ma gyar kor mány ra, az áp ri li si tör vé nyek re, a
sza bad ság és nem ze ti szu ve re ni tás meg te rem té sé re, a ne -
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ve sek re és név te le nek so ka sá gá ra, akik nek – mi kor kel lett,
mi kor szük ség volt rá – he lyén volt az eszük és he lyén volt
a szí vük. Úgy kell em lé kez nünk, mint akik nek szí vé ben és
eszé ben egy élet re szó ló an eg  gyé vált a Kol lé gi um, Deb -
re cen és a sza bad ság harc. Mert az 1848/49-es ma gyar for -
ra da lom és sza bad ság harc em lé ke ze te a ma gyar nem zet
sza bad sá gá nak õr láng ja! Sok szor sze ret ték vol na ezt az
em lé ke ze tet meg szün tet ni, de ép pen ez em lé ke zet lel ke
volt az a ma gyar em ber ben, ami ér tel met adott ne ki (Jób
32,8.) a leg ki lá tás ta la nabb és em be ri leg leg re mény te le -
nebb idõk ben is. Sok fé le kép pen akar ták ki ir ta ni az em lé -
ke zés ere jét, de va ló sá gos mó don so ha, sen ki em ber fi á nak
ez nem si ke rült, mert nem si ke rül he tett. A nem zet sza bad -
sá gá nak õr láng ját meg pró bál ták és meg pró bál ják ultrali-
berális le ve gõ vé tel lel is el fúj ni, de az em lé ke zés láng já nak
csöpp nyi pa ra zsá ból min dig új já é led, hogy tart sa ben nünk,
gyer me ke ink ben és uno ká ink ban a lel ket.

2. A nem zet sza bad sá gá nak õr láng ja '48 em lé ke ze te.
Ám ah hoz, hogy ez az õr láng min den idõ ben vi lá gít son a
nem zet nek, hogy utat mu tas son a nem zet fi a i nak, szük ség
van le ve gõ re! Olyan dús oxi gén re, olyan „táp lá lás ra”, mely
nem en ge di ki alud ni, amely ar ra vi gyáz szün te len, ne hogy
ki huny jon a láng, az em lé ke zet, te hát az élet láng ja. Te rep -
re van szük sé ge, ahol az em lé ke zet „jól” ér zi ma gát. Ahol
ma gá ra ta lál az em lé ke zet és min dig él te tõ erõ ket ve het.

Tisz telt Ün nep lõk!
Deb re cen vá ro sa a sza bad ság harc óta min dig a nem zet

sza bad sá gá nak õr vá ro sa volt! Az a te rep volt, ame lyen
min dig meg ter mett az em lé ke zet vi rá ga. Itt még az el nyo -
más év ti ze de i ben is a sza bad ság harc em lé ke ze te „jól” érez -
te ma gát. Deb re cen, az õr vá ros so ha nem en ged te ki alud -
ni az õr lán got, az em lé ke zés fák lyá ját. s ez a fel eme lõ tény
ma is kö te lez. Aho gyan az el múlt évek új ra in du ló szel le mi
pezs gé se, a vá ros óri á si fej lõ dé se je lé vé vált an nak, hogy
az õr vá ros is mét a ke le ti ré szek fõ vá ro sa, ez a jel a jö võ re
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vo nat ko zó kül de tés tar tal mát is meg fo gal maz za. A pol gá ri
Ma gyar or szág épí té sé nek õr vá ro si fe le lõs sé gé vel fog ja e
bás tya a nem zet lel ki is me ret ét és em lé ke ze tét a tisz ta for -
rás ból él tet ni.

3. S ha Deb re cen a nem zet em lé ke ze té be örök ér vé nyû
mó don sza bad sá gunk õr vá ro sa ként vo nult be, ak kor nyu -
god tan és büsz kén fo gal maz ha tunk úgy, hogy a Re for má -
tus Kol lé gi um pe dig sza bad sá gunk õr sze me ként vi gyá zó
lé lek kel ápol ta a nem ze ti-pol gá ri gon do la tot. Tar tot ta a lel -
ket a vá ros ban, a nem zet ben, a fel nö vek võ ge ne rá ci ók ban.
Ben nünk mindannyiónkban! Tisz tán tar tot ta a for rást, hogy
ma is ké pe sek le gyünk az em lé ke zet re és hogy ez em lé ke -
zés bõl jö võnk le gyen. Meg hal lot ta kül de té sé nek lé nye gét:
„Õr zõk, vi gyáz za tok a strá zsán!” Olyan em ber fõ ket ne velt
a Kol lé gi um, akik rõl szól Köny ves Tóth Mi hály nak, a
'48/49-es for ra da lom és sza bad ság harc láng lel kû pré di ká -
to ra 1848. már ci us 26-án el mon dott ige hir de tés ének né -
hány so ra: „...minden kor nak meg van nak sa ját láng eszû 's
nagy lel kû fijai, kik az igaz ság szent bi ro dal má hoz útat tör -
nek a nem zet elõtt, és a né pet vis  sza he lye zik ere de ti el -
évül he tet len 's örök jo gai bir to ká ba.”

Ha ma és hol nap aka runk fényt, ak kor en ged jük, hogy
a ma gyar ün nep új ra lel ke sít sen, új ra el kö te lez zen ben nün -
ket a '48-as esz mé nyek és ér té kek mel lett. Hogy ké pes sé
te gyen min ket a nem zet sza bad sá ga õr láng já nak meg vé -
del me zé sé re, hogy õr zõk ként vi gyáz zunk a strá zsán a sza -
bad ság õr vá ro sá ban.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
4. 1848/49 a nem zet szu ve re ni tá sá nak lé lek bõl fel sza ka -

dó, ré gi, ha tal mas vá gyá nak be tel je sí tõ je és ka tar ti kus él -
mé nye volt. Így ami kor önál ló sá gunk ról, füg get len sé günk -
rõl be szé lünk, ak kor a for ra da lom és sza bad ság harc so ha
meg nem ke rül he tõ tény és nem ze ti ta pasz ta lat. Min den
idõ ben, tör té nel mi ka tak liz mák kö ze pet te min dig elõt tünk
állt, kö ve ten dõ pél da ként sze münk elõtt le be gett a Ti zen -
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két pont egyik leg lé nye ge sebb hang sú lya: a nem ze ti füg -
get len ség ki ví vá sá nak cél ki tû zé se. Elõt tünk van a Habs -
burg-ház trón fosz tá sá nak ese mé nye, vissz hang za nak ben -
nünk a Füg get len sé gi Nyi lat ko zat so rai. A '48-as füg get len -
sé gi esz me, a nem ze ti szu ve re ni tás ide á ja vi szo nyí tá si alap -
pá vált. En nek tisz ta sá ga, ér dek nél kü li sé ge, a nem zet egé -
szé nek kép vi se le te ma is ak tu á lis sá és hi te les sé te szik.
Ezért most, az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zá sunk meg -
ráz kód ta tá sai és rend kí vü li ki hí vá sai kö ze pet te is fi gyel -
jünk a '48-as csil lag fé nyé re. Nem csat la koz ha tunk az Eu -
ró pai Unió in téz mény rend sze ré hez úgy, hogy köz ben fel -
ad juk ön ma gun kat. Nem en ged he tünk '48-ból. Mi csak
úgy ma rad ha tunk meg ma gyar ként, ma gyar re for má tus ság -
ként, eu ró pai ma gyar ság ként, ha nem en ge dünk a nem ze -
ti szu ve re ni tá sunk ból, nem ze ti füg get len sé günk bõl egy jot -
tá nyit sem. Az Eu ró pai Unió nem az ál la mok uni ó ja, ha -
nem a nem ze tek, a pol gá rok, a ki sebb sé gek egyen ran gú
uni ó ja. Ha van ér tel me az eu ró pai uni ós csat la ko zá sunk -
nak, ak kor ta lán an nak ép pen ez a kül de tés a lé nye ge: a
ma még rend kí vül bi zony ta lan nak lá tott eu ró pai uni ós jö -
võ ha té kony, ma gyar nem ze ti ér de kek sze rin ti ala kí tá sa és
be fo lyá so lá sa. An nak dek la rá lá sa, hogy szu ve re ni tá sunk
meg õr zé sé vel és ha té kony nem zet po li ti ká val a csat la ko zás
le he tõ sé get te remt a ma gyar nem zet tri a no ni se be i nek
gyó gyí tá sá ra és ha tá rok fe let ti meg ta pasz tal ha tó új ra egye -
sí té sé hez. Ám en nek hí ján hi á ba a bu gyu ta uni ós rek lám -
had já rat, az üres frá zi sok pu fog ta tá sa. Ez el len pro tes tá -
lunk és kér jük, kö ve tel jük, hogy az el kö vet ke zõ idõ szak -
ban 1848. már ci us 15-ének szel le mé ben, a nem ze ti szu ve -
re ni tás és füg get len ség szel le mé ben, nem ze ti ér de ke ink
ha té kony kép vi se le té vel, a ha tá ra in kon túl élõ ma gyar test -
vé re ink éle té nek, sor sá nak fel vál la lá sá val le gyen le het sé -
ges a csat la ko zás vég be me ne te le. Mi igent mon dunk az
uni ó ra, ám nem hol mi szél ka kas for go ló dás fe le lõt len sé gé -
vel, nem is a min dig vál to zó po li ti kai di va tok és ér de kek
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kül sõ su gal ma zá sá nak va ló meg fe le lés sel, ha nem a Kár -
pát-me den cei ma gyar ság jö võ jé ért, meg ma ra dá sá ért és sor -
sá ért ér zett fe le lõs ség gel. Az zal a ma gyar kül de tés sel le he -
tünk je len eb ben a tör té nel mi fo lya mat ban – mint aho gyan
1848 Eu ró pá já nak is egé szen ré szei le het tünk – hogy füg -
get len sé günk meg õr zé se mel lett ma gunk le gyünk te vé -
keny ala kí tói Eu ró pa jö võ jé nek. Egy olyan eu ró pai jö võ -
kép ala kí tá sá nak, amely ben Eu ró pa nemcsak egy gaz da sá -
gi pro jek tum, ha nem lel ki és szel le mi ér ték kö zös ség, a ke -
resz tyén ér té kek kö zös sé ge is, s amely a pol gá rok, nem ze -
tek, nem ze ti ki sebb sé gek és ré gi ók egyen ran gú, gaz dag
szö vet sé ge lesz. Ahol nem ket tõs mér cé vel mér nek, ha -
nem min den ki re néz ve nem csak a kö te les sé gek, ha nem a
jo gok és le he tõ sé gek egy for mán adat nak meg!

Tisz telt Em lé ke zõk!
5. 1848 már ci usa ün ne pi dek la rá ci ó já nak, a Ti zen két

pont nak a má sik rend kí vül fon tos hang sú lya az a kö ve te lés
volt, amely a pol gá ri és val lá si te kin tet ben va ló tör vény elõt -
ti egyen lõ sé get ál lít ja kö zép pont ba. Kar di ná li san a pol gá ri
tár sa da lom conditio sine qua non-ja ez az al kot má nyos sá
lett alap elv. A job bágy fel sza ba dí tás, a vá lasz tó jog ki ter jesz -
té se, az úri szék el tör lé se mind-mind a tör vény elõt ti egyen -
lõ ség el vét fo gal maz ták meg és már a gya kor lat ba át ül tet ve
vol tak hí va tot tak a pol gá ri Ma gyar or szág ki épí té sé re. A XX.
tör vény cikk ki mond ta a be vett val lás fe le ke ze tek tel jes
egyen lõ sé gét és köl csö nös sé gét. Az áp ri li si tör vé nyek nek
ezek az in téz ke dé sei meg te rem tet ték a Ti zen két pont ban
meg fo gal ma zott cé lok jo gi fel tét ele it, ame lyek az óta is meg -
ke rül he tet le nek min den kor és min den kor mány szá má ra.

A tör vény elõt ti egyen lõ ség vi szo nyí tá si ala pot je lent ma
is. Szól nunk kell er rõl, még ha ta lán ün nep ron tás nak tûn -
het is. Szól nunk kell, mert ha nem tes  szük, ak kor ép pen
azok em lé két gya láz zuk meg, akik 1848/49-ben, majd az
azt kö ve tõ év ti ze dek ben ép pen ezért har col tak, s ha kel -
lett, szen ved tek és hal tak meg.
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Ezért kell fel emel nünk a han gun kat, ami kor tün te tõ ket
ver nek és pisz tol  lyal fe nye get nek, ami kor a szó lás- és gyü -
le ke zé si jog fon dor la tos sár ba tip rá sá ról hal lunk, ami kor a
saj tó egyes mun ka tár sa it zak lat ják, ami kor al kot má nyos
sze mé lyi ada ta ink vé del mé rõl van szó!  Ezért nem sza bad
hall gat nunk ak kor, ami kor az egy há zi in téz mény fenn tar tó -
kat ne ga tív mó don kü lön böz te tik meg több tör vényt, az al -
kot má nyos el ve ket, a tör vény elõt ti egyen lõ ség alap elv ét
meg sért ve.

Ked ves Ün nep lõ Gyü le ke zet!
Mi pol gá ri Ma gyar or szá got sze ret nénk épí te ni, ha son ló an

az el múlt évek hez. De az eh hez ve ze tõ út for rá sai nem a
jog tip ró, pol gá ri, val lá si és nem ze ti sza bad sá gun kat el tör lõ
Ká dár-rend szer ben ke re sen dõk és ke res he tõk, ha nem 1848
már ci u sá nak esz mé i ben és ér té ke i ben. A pol gá ri Ma gyar or -
szág ide á ja nem örö kös, per ma nens re form kí sér le tek bõl és
re form re to ri ká ból áll, ha nem ter mé sze tes, or ga ni kus épít ke -
zés bõl. Egy sze rû, de vi lá gos és ér ték ala pú jö võ kép bõl! A
tég lá ra tég lát épí tés mun ká já ból és po li ti ká já ból. Ami kor a
szel lem és a gaz da ság, a lé lek és anya gi ja vak együt tes épí -
té sé bõl nö ve ke dik nem zet és tár sa da lom  jö ven dõ je.

Olyan pol gá ri Ma gyar or szá got kell te rem te nünk, ame -
lyet nem is te ní tünk, ám amely Is ten se gít sé gé vel ké pes
lesz fel emelt fõ vel, egye nes de rék kal az Eu ró pai Unió in -
téz mény rend sze ré hez csat la koz ni. Ez a Ma gyar or szág, ez a
„ha za a ma gas ban” azon ban csak a '48-as esz mék alap ján
ál ló nem ze ti szu ve re ni tás el vé nek és a nem ze ti ér de kek
kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sé vel, il let ve a pol gá ri jo gok, az
em be ri mél tó ság, a köz jó és az er kölcs mély sé ges tisz te le -
té vel és meg élé sé vel jö het lét re.

Kí vá nom, hogy ezért le gyünk ké pe sek har col ni, él jen
ben nünk a nem zet sza bad sá gá nak õr láng ja, s kí vá nom,
hogy Deb re cen vá ro sa ma rad jon a nem ze ti em lé ke zet õr -
vá ro sa, s a Kol lé gi um to vább ra is az idõk vé ge ze té ig le -
gyen a strá zsán vi gyá zó õr zõ.
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Ma rad jon me ne dé künk Is ten em lé ke zé sünk ben, ün nep -
lé sünk ben és a ma gyar jö ven dõnk épí té sé ben, aho gyan
Áprily La jos ezt meg ren dí tõ en ad ja elénk:

„S mi kor völ gyünk re tört az ára dat
s már hegy se volt, mely men tõ csúc  csal int sen,
egyet len kõ szik la meg ma radt,
egyet len tor nyos szik la szál: az Is ten.”
Kö szö nöm tü rel mes fi gyel mü ket!

Utó irat: Volt Al ma Ma te rem nek aján lom Kós Kár oly gon do -
la ta i val: „Va gyont, gaz dag sá got nem örö köl tem és csi nál ni
nem tud tam, hogy ad has sak. Én csak há lá mat, sze re te te -
met, örök ké, hol to mig va ló hû sé ges em lé ke ze te met ad ha tom.
És mun kám ból azt, amit tu dok... És ne ve gyék ezt ala mizs -
ná nak, de em lé ke ze tül ar ra, hogy ami kor dol go zom, pró -
bál ga tok, kín ló dok a nagy, ne héz élet tel, so ha meg nem fe -
led ke zem ar ról, hogy a fundámentum, ami re lel kem ki csiny
haj lé kát épít get tem, az Öreg kol lé gi um ból va ló.”

(Kós Kár oly Le ve le egy ko ri is ko lá já nak)

(El hang zott a deb re ce ni Nagy temp lom ban, 2003. már ci us 15.)
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MEG EM LÉ KE ZÉS A HÕ SÖK NAP JÁN
Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves csur gói Em lé ke zõk!
Má jus utol só va sár nap ja im már hi va ta lo san is új ra Hõ sök
Nap já vá, Hõ sök Va sár nap já vá lett.

Ta lán so kan úgy van nak ve le, hogy ha egy na pot szen -
te lünk egy év ben egy ügy re, az nem le het ko moly do log.
Ta lán csak azért van, hogy ki pi pál juk a nap tár ban vagy
azért, hogy meg nyug tas suk a lel ki is me re tün ket.

Azt hi szem azon ban, hogy még is fon tos do log a mai
ün nep, a mai gyász ün nep:

Egy részt azért, mert ré gi ma gyar ha gyo mányt ál lí tot tunk
új ra hely re ál ta la, amely az or szág min den te le pü lé sén ün -
nep, gyász ün nep és ha gyo mány volt, amely ös  sze kö töt te
az or szág te le pü lé se it és la kos sá gát egy más sal.

Más részt ez a va sár nap le het mindannyiónk szá má ra
fel szó lí tás, egy fel ki ál tó jel, hogy em lé kezz! Em lé kezz és ne
fe lejts! Em lé kezz és ne fe ledd a múl tat, a múl ta dat!

Em lé kezz, mert egy nép ere je az em lé ke zés ben van. Az
em lé ke ink ben jár és él a múlt, a szü le ink mo so lyog nak,
nagy szü le ink sze re tet tel át ölel nek, ré gi kön  nyek és fáj dal -
mak ren dí te nek vagy ör ven de zé sek vi dí ta nak, imád sá gok
új ra fel ra gyog nak.

Egy egész vi lág van a lel künk ben. Az em lé ke zés vi lá ga,
ami nél kül sem mit sem ér ne az éle tünk.

Egy nép lel ké ben is egy egész vi lág van. Az em lé ke zés, a
kö zös em lé ke zés vi lá ga, amely nél kül gyö kér te len ma rad na!

Ma mi is így em lé ke zünk! Em lé ke zünk a hõ sök re: az
édes apák ra, a nagy apák ra vagy a déd apák ra! Az I. és a II.
vi lág há bo rú hõ se i re, ál do za ta i ra, de az utá na kö vet ke zõ
év ti ze dek nek, szá munk ra a III. vi lág há bo rú ál do za ta i ra,
hõ se i re is em lé ke zünk. Azért em lé ke zünk, hogy ne fe lejt -
sünk, hogy ne fe lejt sük õket so ha!

Az Ószö vet ség ben van egy mon dat, amely ta nul sá gos
volt az Ószö vet ség nép ének és ta nul sá gos kell le gyen min -
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den nép szá má ra, mely így hang zik: „Ha majd meg kér de -
zi egy kor a fi ad, hogy mit je lent ez, ak kor mondd el ne ki!”

A fi a ink, az uno ká ink meg kér dez tek és min dig meg kér -
dez nek. Meg kér dez nek a hi tünk rõl, a re mény sé günk rõl, a
sze re te tünk rõl! A csa lá di éle tünk rõl, a nem ze ti és kö zös sé -
gi éle tünk rõl! Szün te le nül azt kér dez ték és azt kér de zik:
Mit je lent ez? Mit je lent az élet? Mit je lent a hit? Mit je lent
az ün nep? Mit je lent az em lé ke zés? Mit je lent a fe lej tés? Mit
je lent a hall ga tás és az el hall gat ta tás? Mit je lent az ál do zat -
ho za tal? Mit je lent hõs nek len ni? Mit je lent ezt ki mon da ni
és meg él ni: „itt él ned, hal nod kell!”

Mit je lent ez a krisz tu si üze net: „a leg na gyobb sze re tet
az, ha va la ki éle tét ad ja ba rá ta i ért”?

S a min den ko ri fel nõt tek, akik még él nek, akik nek meg -
ada tott a meg ma ra dás, szün te le nül vá la szol nak. Sza vak kal
vagy élet tel! Sza vak kal vagy hall ga tás sal!

Vá la szol tak ak kor is, ami kor az el múlt rend szer ide jén a
hõ sök rõl hall gat ni kel lett!

Vá la szol tak ta lán csend ben, sut tog va, a csa lá di múl tat és
a nem ze ti tra dí ci ó kat to vább ad va.

De az el múlt fél év szá zad ban is kér dez tek és ma is kér -
dez nek a fi ak: mi ként vi sel ked tek és vi sel ked nek az apák:
meg ta gad ják-e hi tü ket vagy nem? Vál lal ják-e ma gyar sá gu -
kat, be csü le tü ket, em be ri mél tó sá gu kat? Vál lal ják-e a gyá -
szu kat, ha lot ta i kat, fáj dal mu kat, kön  nye i ket, vagy mind ezt
meg ta gad ják, vagy kö zöm bö sek ma rad nak?

S ma is kér dez nek a fi ak: Mit je lent ez? Kér dez nek, mert
igaz pél dát és igaz fe le le tet vár nak ha zug sá gok, csúsz ta tá -
sok és tör té ne lem ha mi sí tás he lyett! Igaz sá got és hi te les sé -
get! Igaz fér fi és igaz nõi pél dát, amely nem ta gad ja meg a
múl tat, az em lé ke zés kö te le zett sé gét, az igaz sá got, a be -
csü le tes ség eré nyét, a nem ze ti ér té ke ket és ha gyo má nyo -
kat és az apai, nagy apai, déd apai éle tet és ál do za tot!

Az igaz em lé ke zés egy ki csit azt is je len ti, hogy vis  szük
ma gunk kal lát ha tat la nul a ha lot ta in kat. Itt van nak ve lünk,
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fi gyel nek ben nün ket és ta lán kér de zik: mi vé let te tek? Már
el fe lej tet te tek ben nün ket? Szem be sí te nek min ket ma guk -
kal: ér de mes volt-e a ma gyar sá gért ál doz ni ma gun kat? Vé -
rünk hul lá sá ból élet fa kadt-e? Az el ve tett mag, az el halt
mag szár ba szök kent-e? Vagy pe dig a múl tat mi is vég képp
el fe lejt jük, mint ahogy akar ták azt kom mu nis ta ura ink és
el nyo mó ink?

Nem fe lejt he tünk, nem fe lejt het jük õket: a sze ret te in ket,
a ha lot ta in kat, a vé re in ket, a hõ se in ket, az ál do za to kat,
nem fe lejt het jük ma gyar múl tun kat, a gyö ke re in ket!

Mert ott, ahol nem fe lej tik el a ré gi fo ga dal ma kat, ahol
nem fe lej te nek el em lé kez ni, ahol élet ben ma rad a hû ség,
a be csü let, a ma gyar ha za fi ság, ott a ha lot ta ink ból, a hõ se -
ink bõl ma is élet, meg ma ra dás és jö ven dõ fa kad.

Kí vá nom, hogy ma le gyen ilyen a mi em lé ke zé sünk, ne
fe lejt sük el õket, mert õk a mi e ink és ma is itt van nak kö -
zöt tünk és fi gyel nek és fi gyel mez tet nek ben nün ket: Em lé -
kez ze tek és so ha ne fe lejt se tek!

Ked ves Ha lot ta ink, Hõ se ink:
Is ten ál dá sa le gyen em lé ke te ken! Nyu god ja tok bé ké -

ben!
(El hang zott Csur gón, 2004. má jus 30.)
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EM LÉ KE ZÉS AZ ARA DI 
VÉR TA NÚK RA NAGY VÁ RA DON

Tisz telt Ün nep lõ Gyü le ke zet! Váradi és Kár pát-me den cei
Ma gya rok, Hon fi tár sa im!

„Né hány ma gá nyos to rony ab lak vi lá gí tott csak Eu ró pá -
ban, pél dá ul Goe the dol go zó szo bá já nak ab la ka a weimari
ház ban. Né hány ma gá nyos ab lak vi lá gít ma is Eu ró pá ban,
az el sö té tí tett eu ró pai éj sza ká ban... ta ní tó mes te re ink ab la -
kai ezek. Egyik me ne kül, má sik he lyén ma rad és köny ve -
it õr zi, har ma dik el vo nul és lel két õr zi. E hal vá nyan fény -
lõ ab la kok elé já ru lunk, a sö tét Eu ró pá ban”. Márai Sán dor
ír ta eze ket a so ro kat 1941-ben, ami kor a há bo rú vé res vi -
ha ra zú gott át Eu ró pán. Ked ves ba rá ta im, idõ sze rû ek ma -
rad nak ezek a so rok a mai, nap fé nyes XXI. szá za di Eu ró -
pá ban is – ak tu á li sak, ami kor a ma i hoz ha son ló tra gi kus és
szá munk ra, a ma gyar nem zet tag jai szá má ra sors for dí tó
tör té nel mi ese mény re em lé ke zünk. Kis sé ta lán el lent mon -
dá sos nak tûn het fel so kak sze mé ben, hogy most, ami kor
Ma gyar or szág és ve le a ma gyar ság lé lek szá má nak majd
két har ma da az év ti ze de ken át áhí tott Nyu gat ki kö tõ jé ben,
az Eu ró pai Uni ó ban vég re rév be ért, mi itt, az Unió pe rem -
vi dé kén, a sö tét ség re, há bo rú ra, bos  szú ra és meg tor lás ra
em lé ke zünk, Márai Sán dor sza va i val.

Tisz telt ün nep lõ kö zön ség: em lé kez nünk a sö tét idõk re
még is mu száj. Nem azért, mert – mint mon da ni szo kás –
mi múlt ba né zõ és bo ron gó nem zet len nénk. Nem. Egyik
je len tõs ok az em lé ke zés re: a fe lej tés, a kol lek tív nem ze ti
fe lej tés el le ni küz de lem. Ezért is idéz zük fel töb bek kö zött
év rõl év re tör té nel mi for du ló pont ja ink nak, kö zöt tük a 48-
49-es sza bad ság harc nak di csõ, és most ép pen sö tét és tra -
gi kus pil la na ta it. En ged jék meg, hogy Márai Sán dor ral, az
1948 óta emig rá ci ó ban élt, és 1989-ben, a ma gyar rend -
szer vál to zás évé ben emig ráns ként meg halt ma gyar író val
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ma rad has sak még né hány pil la na tig. Az „író úr”, ahogy ko -
ra ol va só kö zön sé ge ne vez te õt, va la mit ta lán mind an  nyi -
unk nál job ban is mert: az em be ri ter mé sze tet. S va la mi hez
ta lán mind an  nyi unk nál na gyobb bá tor sá ga volt: szem be -
néz ni, fel tár ni, fel mu tat ni ön ma gunk nak is az em be ri ter -
mé szet sok fé le ség ét, kö zöt tük an nak árny ol da la it. S bi -
zony, Márai Sán dor, a Ten ge ren túl is, Nyu gat-Eu ró pa, majd
ké sõbb Ame ri ka föld jén is tu da to san küz dött az egyik je -
len tõs em be ri gyen ge ség, a fe le dés, a fe lej tés el len. Az el -
len a gyen ge pon tunk el len, me lyet oly si ke re sen is mer tek
fel és for dí tot tak el le nünk a hu sza dik szá zad im por tált dik -
ta tú rái. Ez el len, a gyak ran vér rel és vas sal, kín zás sal és
meg fé lem lí tés sel ki csi kart fe lej tés el len küz dött – rész ben
elõ le is me ne kült – Márai Sán dor és sok tíz ezer ma gyar
sors tár sa az emig rá ci ó ba. És ez el len a ve szé lyes és ki szá -
mít ha tat la nul ha tó nem ze ti fe lej tés el len küz döt tek a ma -
guk esz kö ze i vel a ma gyar csa lá dok szá zez rei a Kár pát-me -
den cé ben, a kom mu niz mus év ti ze de i ben. Csa lád apák és
csa lád anyák, akik át örö kí tet ték nem ze dék rõl nem ze dék re
a ma gyar nyel vet, a kol lek tív nem ze ti em lé ke ze tet, a di csõ -
sé ges és ke vés bé di csõ sé ges fe je ze te ket tar tal ma zó ma gyar
tör té nel mi múl tat, a Szent István-i ál lam gon do la tá nak
egyes ele me it, a ma gyar iro dal mi és kul tu rá lis ha gyo -
mányt, és – igen – a tör té nel münk szo mo rú és tra gi kus,
oly kor ép pen szé gyen tel jes fe je ze te it is. Még is, min den
kül sõ és bel sõ erõ fe szí tés el le né re is, a kol lek tív fe lej tés,
nem ze ti ös  sze tar to zá sunk fe le dé se már-már tra gi kus mé re -
te ket öl tött a Kár pát-me den cé ben, ép pen a hu sza dik szá -
zad ban, a mo dern kom mu ni ká ció, a mo dern hír köz lés szá -
za dá ban. És ép pen ott, ahol a leg ke vés bé le he tett vol na
szá mí ta ni rá: az anya or szág ban, ahol pe dig az ál lam ál tal
vé dett biz ton ság ban lé te zik a ma gyar nyelv és a ma gyar
kul tú ra. Hogy ho gyan vált le het sé ges sé mind ez? Ko ráb ban
ta lán egyet len dik ta tú ra sem cen zú ráz ta oly mér ték ben a
szel le met, egyik dik ta tú ra sem aka dá lyoz ta an  nyi ra, oly tu -
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da to san a nyelv és a kul tú ra sza bad áram lá sát or szá gok és
né pek kö zött, mint a hu sza dik szá zad ke gyet len és kör -
mön font ön kény ural mi rend sze rei. Tör té nel mi táv lat ban
te kint ve nem sok, két-há rom em ber öl tõn át ha tot tak csak
ezek a re zsi mek, de egy-két ge ne rá ci ó nyi ki esés a tör té nel -
mi tu dat ban több mint elég, majd hogy nem vég ze te sen
sok nak bi zo nyul hat. Majd nem vég ze tes nek is bi zo nyult
mind ez a ma gyar nem zet szá má ra.

Igen, tisz telt ün nep lõ kö zön ség, min den örö münk el le -
né re, me lyet nem ze tünk egy ré szé nek a mo dern Eu ró pá -
hoz tör tént csat la ko zá sa fe lett ér zünk, ma is, a jö võ ben is,
mind vé gig lát nunk kell, hogy bi zony a sza bad ság ki ví vá sá -
ért foly ta tott küz del mek so ra, mond hat ni so ro za ta nyom ta
rá bé lye gét tör té nel münk utób bi fél év ez re dé re. Vesz tett
csa ták er köl csi hõ sei áll tak szem ben szám ta lan szor az elv -
te len meg al ku vá sok és áru lá sok kép vi se lõ i vel. Eze ken, a
ma i hoz ha son ló szo mo rú na po kon em lé kez nünk kell
ezek re a tra gi kus szem ben ál lás ok ra, Jú dás és a Mes ter
örök pél dá já ra, és ta nul nunk is kell a ko ra be li ese mé nyek -
bõl. Helyt ál lás ból és áru lás ból egy aránt le kell von nunk a
meg fe le lõ kö vet kez te tést. A tör té ne lem sze rep lõ i nek meg -
íté lé se ko ron ként és nem ze dé ken ként vál toz hat, de lé tez -
nek még is oly ma gas lat ra ju tott er köl csi hõ sök, akik nek a
meg íté lé sé ben mind a tör té né sek ide jén, mind a mai tör té -
nel mi táv lat ból vis  sza te kint ve is egy sé ges tu dott ma rad ni
nem ze tünk. Ilyen biz tos pont, kö zös ne ve zõ az ok tó ber 6-
án ki vég zett ara di vér ta núk em lé ke ze te.

Per sze a kö zös ne ve zõ, mely rõl be szé lek, nem je len ti
azt, hogy a dik ta tú ra éve i ben a ha ta lom jó szem mel néz te
vol na a spon tán meg em lé ke zé se ket, akár Bu da pes ten, a
Bat thyá ny örök mé cses nél, akár Ara don, vagy a Fel vi dé ken
– szer te a Kár pát-me den cé ben. Is mer jük jól ma már az at -
ro ci tá sok so ro za tát, az ün ne pel ni pró bá lók ra zú du ló rend -
õr ha dat, a gu mi bo to kat, a ki hall ga tá so kat és le tar tóz ta tá so -
kat. Ez is a kol lek tív nem ze ti tu da tunk egyik kö zös em lé -
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ke, a tá gabb ha zá ban. Mert ün ne pel tünk mi már ek kor is
együtt. Mi, ezen az ol da lon ál lók zász ló val és Him nus  szal,
a túl ol dalt ál lók gu mi bot tal.

A ma gyar or szá gi tör té ne lem köny vek vi szont szé pen
em lé kez tek '49 már tír ja i ról. A csa lás in kább ab ban rej lett,
hogy a dik ta tú ra ki szol gá lói ön ma guk iga zo lá sá ra, sa ját tö -
rek vé se ik elõ kép ének ál lí tot ták be Kos sut hot, Pe tõ fit és az
Ara don ki vég zett tá bor no ko kat. Per sze ez sem új ke le tû
pró bál ko zás. A sza bad ság harc le ve ré se után az oszt rá kok
is meg pró bál ták sa ját már tír ja i kat rá erõl tet ni a leigázottakra
– Hentzinek még em lék mû vet is emel tek a bu dai vár ban.
De ma már e mes ter sé ge sen tá masz tott „vér ta núk” ne ve i re
is alig em lék szünk. Mert vér ta nú kat nem le het ha tal mi szó -
val „gyár ta ni”. A vér ta nú ság hoz tény leg hõ si es tett, va la -
mint a nem zet em lé ke ze te és tisz te le te szük sé gel te tik.

Mi ma gya rok, a Kár pát-me den cé ben, az utób bi ti zen öt
esz ten dõ ben a vi gas ság ün ne pei mel lett rend sze re sen meg -
ül jük gyász ün ne pe in ket is. De ne fe led jük: ok tó ber 6-a
csak már ci us 15-ével ért he tõ szá munk ra, és 1867-tel, a ki -
egye zés sel. 1956. no vem ber 4-e, vagy a jú ni us 16-ai ki vég -
zé sek is csak '56 ok tó ber 23-ával együtt ért he tõk meg, és
1990, a ma gyar rend szer vál toz ta tás fé nyé ben nyer nek iga -
zán ér tel met. A gyászt több nyi re meg elõz te a di csõ ség tör -
té nel münk ben – en  nyi kár pót lást azért kap tunk a tör té nel -
mi for du ló pont okon hoz zánk nem min dig ke gyes sors tól. 

1848-ban Nagy vá rad volt a ma gyar se reg föl sze re lé si
rak tá ra, az ágyúk, lõ por, kar dok ké szí té sé nek mû he lye,
ahol min den egyes em ber lá zas te vé keny ség gel tö re ke dett
az ön vé del mi harc nak hasz ná ra len ni. A vá rat fegy ver tár rá
ala kí tot ták, ágyú ön tõ mû helyt hoz tak lét re. Itt ké szül tek a
„Ne bántsd a ma gyart!” fel ira tú ágyúk. Bi ha ri ak ból állt a
10., majd a 26. és 27. hon véd zász ló alj, de a hí res 3. zász -
ló alj ban is 150 nagy vá ra di fiú har colt.

Nyá ron itt ta lál ko zott Kos suth Bem mel, a gö rög ka to li -
kus püs pö ki pa lo ta er ké lyé rõl fo gad ta az üd vöz le tet, és
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vá la szolt Szacsvay Im re kö szön tõ jé re. Az orosz se reg itt
vo nult el, itt idõ zött Paszkievics a vi lá go si fegy ver le té tel
után, in nen vit ték el bá ró Bémer Lász ló püs pö köt szo mo -
rú fog ság ba, mely bõl csak a ha lál sza ba dí tot ta meg, itt lõt -
ték fõ be Rulikowski Káz mér len gyel dzsi dás tisz tet, ki nek
ter ve a for ra da lom vég nap ja i ban az volt, hogy az orosz se -
reg ben har co ló len gye le ket a ma gya rok hoz át hoz za.

Az Ara don ki vég zet tek kö zött ott ta lál juk Lahner Györ -
gyöt, a váradi fegy ver tár pa rancs no kát, és Nagy sán dor Jó -
zse fet, a vá ros szü löt tét.

Áll junk meg egy pil la nat ra a vis  sza te kin tés ben, mert bi -
zony jó pél dá za ta le het nek az ara di 13-ak a má ig ha tó kol -
lek tív nem ze ti fe lej tés nek. Hány szor pél dá ló zunk be szé -
dek ben tet te ik rõl, vi tat ko zunk, hogy sza bad-e már a ma -
gyar nak sör rel koc cin ta ni, de biz tos, hogy fel is tud juk so -
rol ni a ne ve ket? Elõ de ink gon do san õriz ték a ne ve ket is. A
vész kor szak ban szé les kör ben el ter jedt volt egy kar pe rec:
fe ke te ka ri kán ki lenc ezüst be tû, az ara di vér ta núk ne vé -
nek kez dõ be tûi. S a kez dõ be tûk re egy né met rig must fa -
rig csált va la ki: Pannonia Vergiss Deine Toten Nie, Als
Kläger Leben Sie, ami ma gya rul an  nyit tesz: Pan nó nia, ne
fe ledd ha lot ta i dat, mint vád lók, to vább él nek õk. Em lé kez -
zünk most mi is rö vi den rá juk:

Au lich La jos, aki már a na pó le o ni há bo rúk ban is részt
vett, a ta va szi had já rat ban a 2. had test pa rancs no ka, majd
a nyár vé gén had ügy mi nisz ter. Ma gya rul nem tu dott, de a
ma gyar al kot mány ra tett es küt mind ha lá lig meg tar tot ta.

Dam ja nich Já nos egy ha tár vi dé ki szerb ka to na csa lád
sar ja, ki még a ki vég zé sé nél is azért pör le ke dett: már azt
hit tem, én ma ra dok utol já ra, ki a csa tá ban min dig az el sõ
vol tam.

Dessewffy Arisz tid, a ki vá ló hu szár tiszt, a turai csa ta hõ se.
Kiss Er nõ dús gaz dag ma gyar-ör mény csa lád sar ja, a

Han no ver hu szá rok pa rancs no ka ként csat la ko zott a
ma gyar ügy höz, ahol ka to nái hi he tet len vi téz sé gé ért
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tisz tel ték. Volt üt kö zet, ami után ki lenc go lyót ta lál tak a
ru há já ban.

Knézic Kár oly hor vát ka to na csa lád gyer me ke volt, vi té zül
har colt a ta va szi had já rat ban, had test pa rancs nok sá gig vit te.

Lahner György irá nyí tot ta a hon véd ség fel fegy ver zé sé -
nek ügyét.

Láz ár Vil mos az észa ki had se reg leg job ban be vált al pa -
rancs no ka volt.

Leiningen-Westerburg Kár oly, a fi a tal né met gróf a füg -
get len sé gi harc ta lán leg ro kon szen ve sebb hõ se. Õ az, aki -
nek fe gyel me zett csa pa ta i ra min den kö rül mé nyek kö zött
le he tett szá mí ta ni. Nap ló ja a sza bad ság harc had tör té ne té -
nek egyik leg fon to sabb és leg meg bíz ha tóbb for rá sa.

Nagy sán dor Jó zsef ki vá ló hu szár tiszt, több csa tá ban
vág ta tott az ös  sze vont ma gyar lo vas ság élén, õ is had test -
pa rancs nok sá gig vit te.

Pöltenberg Er nõ ugyan csak hu szár tiszt, oszt rák szár ma -
zá sú had test pa rancs nok, ki az oro szok kal va ló tár gya lá so -
kat le foly tat ta.

Schweidel Jó zsef Pöltenberg ez red tár sa volt a Sán dor
hu szá rok nál. Az ara di fog ság vi szon tag sá ga i ról az õ le írá -
sa alap ján ér te sü lünk.

Tö rök Ig nác mér nök ka ri aka dé mi át vég zett, az erõ dí tés
ta ná ra volt, s ezt a tu dá sát ka ma toz tat ta a har cok ide jén.

Vécsey Kár oly, akit utol só nak hagy tak a ki vég zen dõk
kö zül, s ne ki már nem volt ki tõl el kö szön nie, így az elõt -
te ki vég zett Dam ja nich ke zét csó kol ta meg.

A pes ti ha di tör vény szék ál do za tai kö zött ta lál juk
Szacsvay Im rét, Nagy vá rad el sõ nép kép vi se lõ jét. Vi lá gos
után Tal pa son rej tõz kö dött, de rej tek hely ét fel fe dez ték,
Pest re hur col ták, s ott ok tó ber 24-én ki vé gez ték. Bû ne az
volt, hogy az Or szág gyû lés jegy zõ je ként õ ol vas ta fel a
Füg get len sé gi Nyi lat ko za tot. Kö tél ál ta li ha lál ra ítél ték
Bémer Lász ló váradi ka to li kus püs pö köt is, de Haynau az
õ ha lá los íté le tét húsz évi vár fog ság ra vál toz tat ta.
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1848 vér ta nú inak meg íté lé se azon ban saj ná la tos mó -
don nem tud egy sé ges len ni a Kár pát-me den ce né pei kö -
zött. A ma gyar sza bad ság harc fej lõ dé se egy pont tól saj nos
kü lön úton ha ladt a tör vé nyes ma gyar kor mány és az ak -
ko ri bé csi ha ta lom ál tal iz zí tott ha zai nem ze ti sé gek egy tö -
re dé ke szá má ra. Az el sõ iga zán ko moly tör té nel mi tra u -
má ja volt ez a ma gyar ság nak sa ját ha zá ján be lül. Pe dig
1848/49 tör vé nyei az egész Szent István-i ha za szá má ra kí -
ván ták a fel emel ke dést, va la men  nyi la kó ja szá má ra meg -
hoz ták vol na a vár va várt tár sa dal mi mo der ni zá ci ót, a na -
gyobb tár sa dal mi mo bi li tást, az ak kor mo dern nek szá mí -
tó eu ró pai ál lam mo dell ér vé nye sü lé sét. És – si ke re ese tén
– a ma gyar ál lam füg get le ne dé si fo lya ma ta el ve zet he tett
vol na az au to nó mi á ig, a né pek és nem ze tek bel sõ önál ló -
sá gá ig a ma gyar ha zá ban. Kos suth el kép ze lé sei kö zött
már eb ben az év szá zad ban fel buk kan nak an nak az esz -
mé nek a csí rái, amely ma jól ki dol go zott mo del lek sze rint
mû kö dik szer te Eu ró pá ban, az au to nó mia esz mé i nek csí -
rái. A nem ze tek ön ren del ke zé se el vé nek meg fo gal ma zá -
sa, a Du na-völgy né pe i nek ös  sze fo gá sa (amely ké sõbb is
fel buk kan tör té nel münk ben) er re az idõ szak ra ke let kez -
tet he tõ. Bi zony, a mo dern ma gyar ál lam szü le té sé vel egy
idõ ben a mo dern és ha la dó nem zet fel fo gás is meg je lent
po li ti kai gya kor la tunk ban.

Tisz telt ün nep lõ Kö zön ség! Ma mi ma gya rok sem ké rünk
mást, ami kor a ma gyar nép szá má ra el sõ sor ban kul tu rá lis és
iden ti tás be li ön ren del ke zést ké rünk a Kár pát-me den cé ben,
mint amit kér tek és han goz tat tak, 1848 után is majd fél év -
szá za don át a tör té nel mi Ma gyar or szág nem ze ti sé gei, s ami
– szá munk ra tra gi kus mó don – az el sõ vi lág há bo rú vég ze -
té vel tel je se dett be. Mi, ma gya rok, az Eu ró pai Uni ó ba tar tó
nem zet ként, nem kö ve tel jük ál lam ha tár ok meg vál toz ta tá sát,
nem kö ve tel jük erõ szak kal az im pé ri um vál tást. Más faj ta
szel le mi ség rõl szól ugyan is a XXI. szá zad, és mi meg ér tet -
tük en nek a más fé le gon dol ko dás mód nak az üze ne tét. De
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az ún. „mi ni mum prog ra mot” – már csak egész sé ges ön ér -
té ke lé sünk és élet erõnk bi zo nyí tá sá ra is – igen is, kö ve tel -
nünk kell. Kö ve tel nünk kell a Fel vi dé ken, a Dél vi dé ken, Er -
dély ben és itt, a Partiumban is, és Kár pát al ján.

S mit tar tal maz zon ez a mi ni mum prog ram? Ez az új faj -
ta „ki egye zés”, ez út tal a ma gya rok és más né pek kö zött, a
kö zös tör té nel mi élõ he lyün kön? Nos, el sõ sor ban is kul tu -
rá lis ön ren del ke zést a ma gyar kö zös sé gek nek, fel sõ fo kú
ma gyar nyel vû is ko la há ló zat tal, amely ver seny ké pes, vi -
lág szín vo na lú tu dást biz to sít a ha tá ron tú li ma gyar kö zös -
sé gek nek, anya nyel ven. Azu tán: jo got a szü lõ föld fel vi rá -
goz ta tá sá hoz, jo got az ál la muk nak be fi ze tett adók tisz tes -
sé ges vis  sza for ga tá sá hoz szû kebb ré gi ó juk ba. Jo got a ma -
gyar ál la mi se gít ség be fo ga dá sá hoz, min de nütt, ahol a ma -
gyar ál lam se gí te ni kí ván. Jo got a stá tus tör vény al kal ma zá -
sá hoz, jo got a ket tõs ál lam pol gár ság hoz, a ma gyar út le vél
és szlo vák, ro mán, szerb sze mély azo no sí tó iga zol vány
egy ide jû, bán tó dás nél kü li vi se lé sé hez. Mit is aka runk ma,
ked ves ün nep lõk? Ös  sze gez ve a fen ti e ket: au to nó mi át
aka runk, és tá mo gat juk a ha tá ron tú li ma gya rok ket tõs ál -
lam pol gár sá gát. Kí ván juk és tá mo gat juk a nem zet ha tá rok
fe lett tör té nõ bé kés új ra egye sí té sét, amely meg kez dõ dött
az An tall-, majd nagy erõ vel foly ta tó dott az Or bán-kor -
mány ide jén, s amely le gá lis tö rek vé se ket a ma gyar or szá gi
poszt kom mu nis ta párt, az MSZP és az SZDSZ fi no man
szól va „nem eu ró pai meg ol dás nak” mi nõ sí tett. Ha a ma
oly sû rûn vál ta ko zó ma gyar or szá gi „bal ol da li” mi nisz ter el -
nö kök kö zül egye sek – PR-fogásból – a nem zet mi nisz ter -
el nök ének is aposzt ro fál ják ma gu kat, ne fe led jük, hogy a
stá tus tör vény el fo ga dá sa kor, az Or bán-kor mány küz del mei
kö ze pet te bi zony ezek a bal ol da li és li be rá lis „urak”
pápábbak vol tak a pá pá nál, si et tek elõ re el ítél ni oda ha za
és kül föld ön a ma gyar kor mány tö rek vé se it, meg elõz ve
mind még a szom szé dos ál la mok na ci o na lis ta párt ja i nak
til ta ko zá sát is.
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De hadd mond jam azt, tisz telt egy be gyûl tek, hogy mi
mind ez zel: ne is tö rõd jünk iga zán. Ne tö rõd jünk a szél ka -
kas ok, nem ze ti et len ele mek, a koz mo po li ták, az elv te len
meg al ku vók kor sza ká val. Mert ahogy Wass Al bert mond ta:
az idõk já rá sa vál to zó, a csil la gok ten ge lyét oda fenn már
ola joz zák. Vál to zá sok lesz nek, höl gye im és ura im, vál to zá -
sok, me lyek a Kár pát-me den ce or szá ga i nak eu ró pai in teg -
rá ci ó já val már is el in dul tak, vis  sza for dít ha tat la nul. Csak mi
– na pi gond ja ink kö ze pet te – nem va gyunk ké pe sek min -
dig tör té nel mi táv lat ból lát ni e vál to zá so kat és je len tõ sé gü -
ket. Mert Ma gyar or szág ma jó esél  lyel lép het fel védhatal-
mi sze rep ben a ma gyar ér de kek mel lett akár a leg ma ga -
sabb eu ró pai fó ru mo kon, ahogy azt meg is tet ték a ma gyar
euróképviselõk Brüs  szel ben és Strassburgban. Meg te rem -
tõ dött an nak az esé lye, hogy ki lép jünk az el sõ vi lág há bo -
rú óta ben nün ket súj tó „bû nös nem zet” sö tét ár nyé ká ból,
meg ada tott a gya ra po dás le he tõ sé ge – tu dás ban, lét szám -
ban, in téz mény rend szer ben. Új ra el fog lal hat juk he lyün ket
- egy elõ re még csak Ma gyar or szág és a Fel vi dék, re mél jük,
nem so ká ra Er dély és Partium is – az eu ró pai tör té ne lem
fõ szín pa dán, ahol nagy mér ték ben, a mos ta ni nem ze dék
ál tal nem hitt és nem re mélt mér ték ben és mó don szól ha -
tunk be le sor sunk ala ku lá sá ba. Höl gye im és ura im, ez a
cse lek vés idõ sza ka. Az ide ig le ne sen fe let tünk reg ná ló
poszt kom mu nis ta ár nyak lé te zé se már csu pán ké rész éle tû.
Pon to san olyan mint min den ár nyék, amely meg szû nik, ha
a vi lá gos ság fé nye ve tül rá juk.

A mun ka, az épít ke zés, a sza bad ság, a nem ze ti ön tu dat,
az eu ró pai tu dat vi lá gos sá gá nak és biz ton sá gá nak fé nye.
Azé a biz ton sá gé, me lyet így jel lem zett al ko tá sá ban a köl -
tõ, Áprily La jos: „hol a sö tét ség ten ger-ár ja el len ra gyo gó
gá tat épí tett a szel lem”. Mél tó he lyen és a ko ráb bi év ti ze -
dek nél mér he tet le nül vé det tebb és mél tóbb kö rül mé nyek
kö zött fog ha tunk hoz zá mind an nak a ki épí té sé hez, ami
meg il lett ben nün ket, em be ri és nem ze ti jog ala pon, szü lõ -
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föl dün kön, bár hol is le gyen az Kö zép-Eu ró pá ban, bár mely
or szág ban, a Kár pát-me den cé ben.

A fel adat te hát, ked ves ma gyar és nem ma gyar ba rá ta -
im: az ös  sze fo gás, az épít ke zés, a fej lõ dés, ön ma gunk és
tör té nel münk büsz ke vál la lá sa, még ak kor is, ha an nak
múlt bé li lap ja it mai na pig né mi leg kü lön bö zõ kép pen ér tel -
mez zük is. Men jünk to vább a ré gi-új úton, mely re rá lép -
tünk az 1989/90-es rend szer vál to zás pil la na tá ban. Men jünk
vé gig az úton, tölt sük be sze re pün ket és tör té nel mi kül de -
té sün ket a Ha zá ban! For dít suk a gyászt em lé ke zés re és ta -
nu lás ra, épít sünk bol dog, sza bad, büsz ke jö võt a szo mo rú -
ság ból. Er re biz ta tom mind an  nyi un kat, kö szö nöm, hogy
meg hall gat tak! 

(El hang zott Nagy vá ra don, 2004. ok tó ber 5.)
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IST VÁN, MIN DEN MA GYA ROK 
KI RÁ LYA

A ma gyar ál lam ala pí tá sá nak ün ne pén, au gusz tus 20-án el -
sõ, ál lam ala pí tó ki rá lyunk ra em lé ke zünk. Ar ra a sze mé lyi -
ség re, aki re min den ma gyar nagy tisz te let tel em lé ke zik és
néz fel. Ar ra az em ber re em lé ke zünk, akit – az egye te mes
egy ház tör té net ben egye dül ál ló mó don – mind a nyu ga ti
ró mai egy ház, mind pe dig a ke le ti or to do xia (gö rög-ke le -
ti) szent ként tisz tel.

Ám ta lán az is ész re ve he tõ ilyen kor, hogy sok az üres
em lé ke zés. Sok a gyak ran una lo mig is mé telt meg em lé ke -
zés, ám az ala pok el vesz nek, el fe lej tõd nek. An  nyi min dent
be le ma gya ráz tak már Ist ván élet mû vé be (lásd a kom mu -
niz mus ál sá gos gya kor la tát az ál lam ala pí tás ün ne pé nek ki -
üre sí té sé re vo nat ko zó an), hogy na gyon ne héz hi te les sza -
vak kal, igaz mó don em lé kez ni! De min den ko ri fel ada tunk
év rõl év re, hogy új ra meg pró bál junk az ala po kig le ha tol -
ni, hogy új ra és új ra meg pró bál juk a lé nye get, a fon to sat,
az iga zat meg ra gad ni Ist ván ki rály élet mû vé ben.

Most így pró bá lom – rö vi den – is mét meg fo gal maz ni
ön ma gunk szá má ra Ist ván ki rály éle té nek, mû vé nek fun -
da men tá lis je len tõ sé gét és meg ta lál ni ar ra a kér dés re a vá -
laszt: ho gyan, mi lyen ti tok za tos erõ vel tud ta Ist ván ki rály
fel is mer ni és be töl te ni hi va tá sát a szá má ra ada tott idõ ben
a ma gyar ság kö ré ben?

1. Elõ ször is Ist ván Is ten em be re volt. Õ úgy fog ta fel
po li ti kai kül de té sét, hogy az mis  szió. Hi va tás a szó leg szo -
ro sabb ér tel mé ben. Nem ma ga vá lasz tot ta szó ra ko zás.
Nem a ha ta lom meg ra ga dá sa azért, hogy ide jét jól tölt se,
va dász gas son, gaz dag le gyen, ló gat has sa a lá bát, kény úr -
ként em be re ket meg aláz has son. Is ten vá lasz tott em be re
volt, amely is te ni hí vást õ meg is hal lott, és amely re min -
dig fi gyelt. Kö vet te és kö vet ni akar ta min dig az Is ten ál tal
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mu ta tott utat. „Nincs más út, csak az Is ten út ja!” – vall ja
min den ma gya rok ki rá lya az Ist ván, a ki rály má ra már
klasszi kus sá lett nagy rock ope rá ban. Nincs más út. Nincs
más út a sze mé lyes éle tünk, a csa lá di éle tünk, a te le pü lé -
se ink és az egész nem zet szá má ra, csak az élõ Is ten út ja,
aka ra ta, ve ze té se, pa ran csa. Az Is ten út ja a meg ma ra dás -
nak, az élet nek, a jö ven dõ nek az út ja. Azért be szél he tünk
Ist ván ki rály ról úgy, hogy õ adott a ma gyar ság nak meg ma -
ra dást, jö võt, mert õ csak fel is mer te az Is ten aka ra tát, az Is -
ten út ját. Vál lal ta azt, hogy õ Is ten em be re.

2. Má sod szor Ist ván ki rály a hit nek az em be re. Nem csak
egy egy sze ri dön tés volt szá má ra az, hogy õ az Is ten em -
be re. Ezt õ meg is él te. Na pon ta. Élõ hi tû em ber volt. Élõ
hi tû em ber volt sa ját éle té ben: sze mé lyes dön té se i ben, ér -
tel mé ben-ér zel me i ben, test ben-lé lek ben egy aránt. Élõ hi tû
em ber volt csa lá di éle té ben: fe le sé gé vel va ló kap cso la tá -
ban, gyer me ké ért ér zett fe le lõs sé gé ben, ne ve lé sé ben. Élõ
hi tû em ber volt a po li ti kai élet ben is: ha kel lett, ha tá ro zott -
ság gal és vas szi gor ral, ha kel lett, sze líd ség gel, de min dig
kö vet ke ze te sen és jó lel ki is me ret tel. Mind ez ab ból fa kad -
ha tott, hogy õ a hit nek az em be re volt. Ál lan dó kap cso la -
tot ke res ve Is ten nel. Új ra és új ra oda állt Is te ne elé: ha nagy
dön té sek elõtt állt, ha bû ne it, bel sõ és kül sõ konf lik tu sa it
vit te Is ten szí ne elé, ha a múlt és a jö võ ter he it hor doz ta,
ak kor Is ten hez tért min dig. A hit em be re ként.

3. S vé gül Is ten em be re ként, a hit em be re ként a ma -
gyar ság em be re ma radt. Õ azt a hí vást hal lot ta meg Is ten -
tõl, hogy ott és ak kor kell Is ten em be ré vé len nie. Nem va -
la hol a le ve gõ ben lóg va, csak „pa pol va”, fe le lõt le nül, teng -
ve-leng ve, sen ki hez és sem mi hez nem kö tõd ve, „üres”
evan gé li u mot hir det ve él te meg hi tét. Tud ta, meg ér tet te,
hogy kül de té se a ma gyar ság hoz szól. Hogy az evan gé li u -
mot ak kor és ott kell meg él nie, hi te le sen kell meg él nie és
úgy, hogy az evan gé li um a ma gyar ság szá má ra az „élet nek
ke nye re” le gyen. Kül de té se nem úgy ál ta lá ban szól, ha -
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nem konk ré tan a ma gyar ság meg ma ra dá sa és jö ven dõ je
ügyé ben. Tud ta és egy re job ban ér tet te, hogy a ma gyar ság
éle té nek, meg ma ra dá sá nak, jö võ jé nek egyet len zá lo ga
van: az evan gé li um, az élet nek ke nye re, Jé zus Krisz tus.

Nos. Ist ván így lett örök ér vé nyû mó don min den ma -
gya rok ki rá lyá vá. Füg get le nül at tól, hogy mi lyen po li ti kai
rend szer jött vagy ho gyan akar ták ala kí ta ni egye sek az em -
be rek „agyát”, gon do la ta it, és füg get le nül at tól is, hogy
egye sek mit ha zud tak ös  sze Ist ván ki rály ról, az egy há zak -
ról, a Bib li á ról és a hit rõl.

Ist ván ki rály – szá munk ra re for má tus ke resz tyé nek szá -
má ra is – azért a ma gyar ság ve zér lõ csil la ga, mert dön té -
se it min dig Is ten szí ne elõt ti fe le lõs ség gel, er köl csi ala pon,
bel sõ-hit bé li tu sa ko dá sok kö ze pet te hoz ta meg, ame lyet
az az óta el telt ezer esz ten dõ fé nye sen iga zolt. Ist ván, min -
den ma gya rok ki rá lya Is ten nek az em be re, a hit nek az em -
be re és a ma gyar ság em be re volt és a ma is pél dát ál lít
elénk. Csak úgy ma rad ha tunk meg, csak úgy él he tünk nor -
má lis em be ri éle tet, ha mi is, ma is vál lal juk e hár mas egy -
sé get: Is ten nek – a hit nek – a ma gyar ság nak em be rei le -
gyünk. 

S ak kor megmaradhatunk… Eu ró pá ban is…
Sõt… Mi ad ha tunk éle tet Európának…

(Meg je lent a Csur gói Ha rang szó ban, 2003. au gusz tus 20.)
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BETH LEN GÁ BOR, 
A RE FOR MÁ TUS FE JE DE LEM

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Beth len Gá bor nak, a re for má tus fe je de lem nek éle te,
örök sé ge, élet mû ve nem ze ti és eu ró pai ér ték. A sa nya -
rú sor sú és ös  sze om lott Er dély or szá got ti zen hat esz ten -
de ig tar tó ural ko dá sa alatt va ló ban „tün dér kert té” vál -
toz tat ta és Eu ró pa egyik leg fon to sabb po li ti kai sze mé -
lyi sé gé vé nõtt.

Biz ton ál lít hat juk, hogy Beth len Gá bor egé szen új kor -
sza kot nyi tott Er dély és nem csak Er dély, ha nem az egész
ma gyar ság tör té nel mé ben. A két ve sze del mes bi ro da lom –
a tö rök és a Habs burg – kö zött biz to sí tot ta Er dély füg get -
len sé gét. Ám eköz ben so ha nem ad ta fel nagy ál mát: a há -
rom rész re sza kadt ha zá nak vég le ges egye sí té sét.

Ha lá la kor egy erõs, gaz dag, köz igaz ga tá sá ban és kul tú -
rá já ban jól szer ve zett or szá got ha gyott ma ga után. Az egy -
ko rú ének így si rat ta a Nagy Fe je del met:

„Elesék csil la ga
Nagy erõs kõ vá ra
Az magyari nem zet nek
Ki ben mint kõ fal ban
Nagy erõs bás tyá ban
Úgy bíz tunk vala ennek…
Az sze gény köz ség nek
Ro bo tos né pek nek
Ke gyes vi dá mí tó ja
Az ekklézsiáknak
Egy há zi szol gák nak
Egyet len egy daj ká ja.
Ron gyos skóláinknak
Ta nu ló if jak nak
Ke gyel mes patrónusa…
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El ménk ben vi sel jük
Nevit em le ges sük
Le gyen ál dás ban ná lunk
Hí ri rõl, ne vé rõl
Gond vi se lé sé rõl
Mi el ne fe lejt kez zünk!”
Va jon a ma gyar nem zet em lé ke ze te ezt a si ra tó ver set

iga zol ta-e? Nem in kább a kol lek tív fe lej tés volt-e a jel lem -
zõ az el múlt év ti ze dek so rán Beth len Gá bor vo nat ko zá sá -
ban is? De itt és most ilyen szép szám mal egy be gyü le kez -
tünk, hogy Beth len Gá bor ra em lé kez zünk és em lé ke ze té -
nek kop ja fát szen tel jünk!

1. Beth len Gá bor élõ hi tû, re for má tus ke resz tyén em -
ber volt.

Az õ éle té ben hit és er kölcs, er kölcs és hit eg  gyé fo nó -
dott. Ami an  nyit je lent, hogy volt erõs er köl csi tar tá sa. Úgy
szok tam fo gal maz ni Ve le kap cso lat ban, hogy hi te les szó és
hi te les cse lek vés az õ éle té ben tö ké le tes har mó ni á ban állt
egy más sal! Eb bõl az élõ, re for má tus, ke resz tyén hi té bõl
kö vet ke zett egész éle te, sor sa, po li ti ká ja, tár sa da lom- és
kul túr po li ti ká ja egy aránt.

Ke se rûi Daj ka Já nos egy le vél ben így ír ró la: „Az mi di -
csõ sé ges fe je del münk iga zi ke resz tyén. A jó és ke resz tyén
fe je de lem nek leg in kább két do log ban kell fog la la tos kod -
nia: Is ten di csõ sé gé nek elõ moz dí tá sá ban s az or szág jó lét -
ének nö ve lé sé ben, bé ké ben és nyu ga lom ban va ló meg õr -
zé sé ben. Õnagy sá ga pe dig mi dõn át vet te az or szág gyep -
lõ it, Is ten di csõ sé gé nek elõ moz dí tá sá ban in téz ke dett.” A
ró la fenn ma radt hi te les ha gyo mány sze rint 29-szer ol vas ta
el a Szent írást. Azt vit te ma gá val a csa ták ba is. Az az na pi
ol vas má nya, na pi lel ki ele de le, táp lá lé ka volt az Is ten Igé -
je, a Bib lia! A lel ké sze ket, sõt a pa po kat is, te hát min den
fe le ke zet lel ké sze it meg ne me sí tet te, ne me si ki vált sá gok kal
ru ház ta fel õket. Ez zel az in téz ke dé sé vel gya ra pí tot ta az er -
dé lyi ér tel mi ség szá mát, ugyan ak kor pers pek tí vát és sta bil
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eg zisz ten ci át adott az ad dig lét bi zony ta lan ság ban élõ lel -
ké szek nek és csa lád ja ik nak.

Re for má tus ke resz tyén hi té nek leg lé nye ge sebb cö löp jei
a kö vet ke zõk vol tak:

– Is ten ki vá lasz tó és gond vi se lõ ke gyel mé ben va ló bi -
zo nyos ság,

– a há la és alá zat mint er köl csi-po li ti kai eti kai ka te gó -
ria,

– bá tor és élõ re mény ség,
– az el ren delt élet út ban va ló fel tét len és ren dít he tet len

hit.
2. Beth len Gá bor tud ta, hogy a ha ta lom nem ön ma gá -

ért ada tik!
Tud ta és eb ben az is me ret ben is élt, hogy a ha ta lom sá -

fár ság ra, szol gá lat ra és kül de tés re ada tik! Ez a hit, ez az is -
me ret és tu dás ha tá roz ta meg bel- és kül po li ti ká ját, tár sa -
da lom-, kultúr- és gaz da ság po li ti ká ját. Ezen be lül meg ha -
tá ro zó esz me volt szá má ra Er dély há rom nem ze te (ma gya -
rok, szé ke lyek és szá szok) kö zöt ti unió meg te rem té se. Az
egy má sért és egy más sal va ló kö zös ség- és sors vál la lás lét -
re ho zá sa. Így ír er rõl gyö nyö rû en 1614. ja nu ár 13-án kel -
te zett le ve lé ben: „Mi az Úr Is tent és ma gunk jó lel ki is me -
ret ét hív juk bi zony sá gul, hogy nem kü lön ben igyekezénk
õriz ni az ke gyel me tek ja vát és meg ma ra dá sát te het sé günk
sze rint mint szin tén a ma gun két és ezen édes ha zán két,
mely ben la kunk, nem kü lön ben õriz zük az szent bé kes sé -
get, mint az sa ját sze münk fé nyét.”

Ha tá ro zott alap el ve volt, amit erõ tel je sen kép vi selt és
ér vé nye sí tett, hogy a kö zös sé gi ér de ke ket min den ki he -
lyez ze a sze mé lyi ér de kek fö lé! Ez zel – szin tén hi té bõl fa -
ka dó an – a kü lön bö zõ egyé ni ér de kek, ér dek ér vé nye sí té -
si pró bál ko zá sok elé gá tat ve tett és egy ér tel mû en, il let ve
kö vet ke ze te sen a köz jó ügyét és a köz jó elõ moz dí tá sá nak
esz mé jét ál lí tot ta, mint mér cét! Ta lán nem is olyan el fe lej -
ten dõ esz me ez a beth le ni gon do lat. Ma is, a mai ma gyar
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és eu ró pai po li ti ka szá má ra egy ér tel mû és vi lá gos, kö ve -
ten dõ és kö vet he tõ mér cét ál lít!

A gaz da sá gi éle tet tu da tos, kon cep ci ó zus po li ti ká val és
in téz ke dé sek kel ja ví tot ta meg, ame lyek szin tén kál vi ni hi -
té bõl és el ve i bõl kö vet kez tek. A köz igaz ga tás és adó rend -
szer át szer ve zé sé vel erõs ál la mot te rem tett, az ál la mi jö ve -
del me ket ha tá ro zot tan és pon to san be szed te. Ám tá mo gat -
ta a kéz mû ipart, a bá nyá sza tot, a ke res ke del met, az ál la mi
mo no pó li u mo kat meg erõ sí tet te. Ko moly, ütõ ké pes had se -
re get ho zott lét re.

3. Beth len Gá bor rend kí vül so kat tett a nem ze ti kul tú -
rá ért, a ma gyar mû ve lõ dé sért. Hogy csak né há nyat meg -
em lít sek:

– szel le mi köz pon to kat ho zott lét re,
– fõ is ko lát lé te sí tett, na gyon sok is ko la meg in dí tá sát tá -

mo gat ta,
– fel ka rol ta a tu do mányt, tu dó so kat ho za tott Er dély be,
– ösz tön díj rend szert lé te sí tett a te het sé ges és sze gény

di á kok szá má ra
– tá mo gat ta e di á kok kül föl di ta nul má nya it,
– se gí tet te a könyv ki adást, a bib lia for dí tást és -kiadást,
– tü rel mes val lás po li ti kát foly ta tott öku me ni kus szel le -

mi ség ben,
– se gí tet te és tá mo gat ta a más nyel vek re tör té nõ bib lia -

for dí tá so kat,
– elõ se gí tett az Er dély ben élõ nem ze ti sé gek nek sa ját

nyel vû könyv ki adá sát.
Beth len Gá bor, a re for má tus fe je de lem 1629. no vem ber

15-én halt meg. A vég sõ per cek ben is mel let te ál ló Ke -
mény Já nos le írá sa so kat mon dó éle té nek utol só per ce i rõl
és moz za na ta i ról:

„a vég kü szö bén pe dig már alig szól hat ván, kére tentát,
pa pi ro sát, pen nát, ame lye ket eliben ad ván, íra két ren det
szé pen, és el for dul ván ab ban hagyá… az írás pe dig ezen
szók kal vala, ki nél töb bet sem írt, sem szó lott annakutána
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szegény… Ha az Is ten ve lünk, ki cso da el le nünk? Sen ki
nin csen bi zo nyá ra, bi zo nyá ra nin csen.”

Ma azért va gyunk együtt, hogy Beth len Gá bort, a tün dér -
kert fe je del mét „el ménk ben vi sel jük, nevit em le ges sük, le -
gyen ál dás ban ná lunk, hí ri rõl, ne vé rõl, gond vi se lé sé rõl mi
el ne fe lejt kez zünk!” A Beth len Gá bor ál tal te rem tett „Tün -
dér kert ben" új ra jó volt ma gyar nak len ni! Ma ez új ra le he tõ -
ség ként, fel adat ként és hi va tás ként áll elõt tünk az Eu ró pai
Uni ó hoz va ló csat la ko zá sunk ide jén: le gyen új ra jó do log
ma gyar nak len ni! Vál lal juk ma gyar sá gun kat, és ha kell, hoz -
zunk ál do za tot éret te! Eb ben a hi va tá sunk ban Beth len Gá -
bor sze mé lyes éle te, fe je del mi és po li ti ku si ma ga tar tá sa tü -
kör és kö ve ten dõ pél da mindannyiónk szá má ra.

Beth len Gá bor örök ér vé nyû, moz gó sí tó gon do la ta i val
fe je zem be elõ adá som és meg em lé ke zé sem: „Úgy cse le -
ked jünk, hogy meg ma rad junk: er dé lyi ma gya ro kul, õsi
nyel vünk ben és val lá sunk ban, gyer me ke ink fé nyes te kin -
te té ben és a szü lõ föld höz va ló ra gasz ko dá sunk ban!”

Ez a beth le ni fel szó lí tás és út mu ta tás min den ma gyar
nem ze dék szá má ra örök fel szó lí tás, út mu ta tás és bá to rí tás
ma rad! Le gyen mind ez szá munk ra is fel szó lí tás, út mu ta tás
és bá to rí tás! Kö szö nöm tü rel mes fi gyel mü ket!

(El hang zott a Beth len Gá bor-em lék ün nep sé gen 

Na gya tá don, 2003. má jus 10.)
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„AZ EM LÉ KE ZET MEG NYE RI 
CSA TÁ JÁT A SEM MI EL LEN”

Tisz telt meg em lé ke zés re Egy be gyûl tek! Ked ves Ba rá ta im!
Az 1956-os ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc nem
pusz tán sza bad ság harc volt, mint az elõ zõ szá za dok sza -
bad ság har cai. Ez a harc és küz de lem egy to tá lis rend szer
el le ni harc és küz de lem is volt! Ezért kell kü lö nös súl  lyal
em lé kez nünk és em lé kez tet nünk!

Tzvetan Todorov: Az em lé ke zet vis  szás sá gai cí mû írá sá ban
ír ja: „Az élet ve re sé get szen ved a ha lál tól, DE az em lé ke zet
meg nye ri csa tá ját a sem mi el len.” Az em lé ke zet min dig gyõz,
min dig meg nye ri csa tá ját az el hall ga tás kény sze re el len is!!

Eb ben az év ben je lent meg fran cia, len gyel és cseh tör -
té né szek tol lá ból A kom mu niz mus fe ke te köny ve cí mû
meg ren dí tõ és gran di ó zus mo no grá fia. Jel lem zõ a könyv
al cí me: bûn tény, ter ror, meg tor lás.

E to tá lis rend szert a bûn tény, ter ror és meg tor lás hár mas
meg fo gal ma zás sal le het le ír nunk! A könyv vé gén idé zik
Le nint, a kom mu niz mus to tá lis rend sze ré nek szim bo li kus
alak ját: „Tör té nel mi je len tõ sé gû, el ké pesz tõ fel ada tot haj -
tott vég re a mi nem ze dé künk. Majd meg ér tik és meg bo -
csát ják a mi éle tünk kö rül mé nyek dik tál ta ke gyet len sé gét!
Min dent meg ér te nek, min dent!”

Igen, min dent ér te ni kez dünk, ha nem is ab ban az ér -
te lem ben, aho gyan Vla gyi mir Il jics Uljanov gon dol ta. Mi
ma radt má ra eb bõl a „tör té nel mi je len tõ sé gû, el ké pesz tõ
fel adat ból? Nem va la mi dé li bá bos szo ci a liz mus épí tés, ha -
nem egy rop pant tra gé dia, amely to vább ra is rá ne he ze dik
száz mil li ók éle té re, és rá fog ja nyom ni a bé lye gét a har ma -
dik év ez red ele jé re!” Nyil ván va ló vá lett az em ber te len ség
tel jes di a da la ide jén, hogy min den os to ba, hasz ta lan,je len -
ték te len és jö võt len, amit az erõ szak ho zott lét re. Min den
os to ba és hasz ta lan, ami em ber te len!
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Fran co is Furet: Egy il lú zió múlt ja (Es  szé a 20. szá zad kom -
mu nis ta ide o ló gi á já ról) cí mû kor do ku men tu má ban így ír: „A
fé le lem hang zá sa a ter ror!” „A szét hul lás órá já ban a Szov jet
bi ro da lom ki vé te les ké pet nyújt: úgy volt vi lág ha ta lom, hogy
köz ben nem tes te sí tett meg sem mi fé le ci vi li zá ci ót.” „A kom -
mu niz mus a sem mi ben vég zi” – MERT IL LÚ ZIÓ!!!

Mind ezek mi att és mind ezek után ne künk úgy kell em -
lé kez nünk ok tó ber 23-án, hogy lás suk és lát tas suk utó da -
ink kal azt, hogy az 1956-os ma gyar for ra da lom és sza bad -
ság harc nem csak a ma gyar sza bad ság ügyét kép vi sel te.
Ha nem egye te mes ér té ke ket, egye te mes ci vi li zá ci ós üze -
ne tet is kép vi selt. Egy szer re volt a je len e for ra dal mi rob -
ba nás ban a spon tán, di rekt ma gyar jaj du lás, ki ál tás és az
egye te mes igé nyû, a kom mu nis ta to tá lis rend szer em ber te -
len sé ge i vel szem be ni vég sõ til ta ko zás. A tisz ta, ter mé sze -
tes szív dob ba nás a ma gyar sá gért és az em be ri sé gért. Az
ag go da lom és a fe le lõs ség nem ze tért és vi lá gért!

Lás sunk és lát tas sunk vég re tisz tán!
Ma, 2000-ben már nem le het koz me ti káz ni, le ta gad ni az

1956-os ese mé nye ket és az azt kö ve tõ ször nyû meg tor lá -
so kat. Ma már nem le het szé pí te ni és fi no man ki ke rül ni a
kom mu niz mus 20. szá za di ször nyû pusz tí tá sát, ren ge teg
tisz tes sé ges, be csü le tes ma gyar em ber nek ás csa lád nak
tönk re té tel ét, sza dis ta meg kín zá sát és gya lá za tos el pusz tí -
tá sát, csak a tör té né sek ál tal do ku men tált té nyek alap ján
eb ben a há rom ször nyû ki fe je zés ben le het ös  sze fog lal ni:
bûn tény, ter ror és meg tor lás!

Ezért a ma gyar Dá vid nem csak sa ját sza bad sá gá ért küz -
dött hõ si e sen és pél da adó an 1956 ok tó be ré ben a po gány-
szov jet Gó li át tal szem ben, ha nem az egye te mes em be ri ci -
vi li zá ci ó ért, az em ber sé gért és a vi lá gért!

A dávidi pa rit  tya le gyõz te a góliáti tel jes har ci fegy ver -
ze tet, ám még is ide ig le ne sen el bu kott. DE új ra em ber ré és
ma gyar rá tett ben nün ket. Új ra fel emelt te kin te tû vé és
büsz ké vé tett ben nün ket.
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Olyan se bet ej tett az orosz med vén, ame lyet az nem
tudott ki vé de ni. Má ra el vér zett! „Le het-e az em ber em ber
és ma gyar?” – kér dez te egy kor Ady End re. 1956 ok tó be re
óta öröm mel és büsz kén mond hat juk: „em be rek va gyunk,
új ra ma gya rok!” (Dutka Ákos) 1956 ok tó be ré nek pes ti srá -
cai, az egye te mis ták, a mun ká sok, vi dé ki ek, ér tel mi sé gi ek
és az eg  gyé vá ló nem zet, az ál do za tok, a bör tönt és meg -
hur col ta tást, mel lõ zött sé get el szen ve dõk új ra em ber ré és
új ra ma gyar rá tet tek ben nün ket.

„Ma gyar nak len ni vál la lás!” – mond ta egy kor Il  lyés Gyu -
la. Ez ma is igaz, de te gyük hoz zá: ma gyar nak len ni 1956
óta az 56-os for ra da lom és sza bad ság harc vál la lá sát is je -
len ti. Van, ami ben le het és kell egy nép éle té ben a jö võ ér -
de ké ben komp ro mis  szu mo kat köt ni, de 1956 ok tó be ré nek
ma gyar és egye te mes ér té kei, nem ze ti és em be ri üze ne te
te kin te té ben nincs er re le he tõ ség. Ma gyar nak len ni vál la -
lás kér dé se, ma gyar nak len ni 1956 vál la lá sát je len ti. A ma -
gyar jö võ egyik elõ ké pe és múl ha tat lan fun da men tu ma
1956 ma gyar és egye te mes örök sé ge!

A már idé zett Fran co is Furet ezt mond ja: „Le nin után
nem ma rad örök ség” – leg fel jebb még né hány ut ca név táb -
la. A kom mu niz mus el tûnt és örök ség he lyett le pusz tí tott
vi lá got, le pusz tí tott lel ke ket ha gyott! 1956-nak mos tan ra
van örök sé ge, van nak az utód nem ze dék szá má ra fe le lõs -
sé get adó ér té kei és nem ze ti, em be ri üze ne tei, me lyet éb -
ren kell tar ta nunk! Éb ren kell tar ta nunk, éb resz te nünk kell
a lán got a hét köz nap ok sod ró mun kál ko dá sa és ne héz
gond jai, prob lé mái kö zött és éb resz te nünk kell az ün ne -
pek fel eme lõ, em lé kez te tõ pil la na ta i ban.

Éb ren kell tar ta nunk a ma gyar sza bad ság, a ma gyar sza -
bad ság rend jé nek 56-os örök sé gét és ér té két! S éb ren kell
tar ta nunk 1956 egye te mes örök sé get, azt, hogy so ha töb -
bé nem en ged het jük or das esz mék, em ber te len-ál la ti in du -
la tok és fe le lõt len-lé lek te len gyû lö let erõk ha tal mát s in téz -
mé nye sü lé sét, mert an nak bûn tény, ter ror és meg tor lás, az
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em be ri ci vi li zá ció meg sem mi sü lé se lesz a kö vet kez mé nye.
1956 ok tó be ré nek ez az üze ne te a kö vet ke zõ, a 3. év ez -
red re ké szü lõ ma gyar ság és a vi lág szá má ra.

Õriz zük ezt az örök üze ne tet és örök sé get!
(El hang zott a csur gói Cso ko nai Vi téz Mi hály Kö zös sé gi Ház ban, 

2000. ok tó ber 23.)
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A gondolat szárnyán
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AZ ETI KA FON TOS SÁ GA A HE LYI
KÖ ZÖS SÉ GEK PO LI TI KAI ÉLE TÉ BEN

Al bert Schweitzer mond ta: „Gon dol kodj glo bá li san és cse -
le kedj lo ká li san!” A he lyi kö zé le tet fel vi rá goz tat hat ja a mo -
rá lis fe le lõs ség és el rot haszt hat ja az im mo rá lis hoz zá ál lás!
En nek szel le mé ben kí vá nom meg vizs gál ni a kö vet ke zõ
kér dé se ket: Mit je lent ét hos  szal ve zet ni egy te le pü lést? Mi -
lyen pri o ri tá so kat je lent vagy je lent het ez a dön té sek meg -
ho za ta la kor? Pél dá ul a szel le mi, spi ri tu á lis ér té kek, kul tu -
rá lis ér té kek, ok ta tás-ne ve lés, in téz mé nyek mû köd te té se
te kin te té ben, kö zös ség te rem tés és -építés te kin te té ben?

A ma el ter jedt mo del lek na gyon se ma ti ku sak: vagy ide -
o lo gi kus áb ránd ker ge tés vagy szi go rú, ri go ró zus prag ma -
tiz mus! A ke resz tyén köz éle ti sze rep vál la lás vi szont új mo -
dellt te remt het: mo rá lis fe le lõs sé get öt vöz ve az épít ke zõ,
gya kor la ti as lo kál pat ri ó ta szel le mi ség gel!

A he lyi köz élet de mok ra tiz mu sa és tel jes sé ge a jog ál la -
mi ál lam be ren dez ke dés alap ja va la men  nyi tár sa da lom ban,
ahol ér vé nye sül az alul ról épít ke zõ tár sa da lom mo dell je. A
he lyi kö zé le tet alap ve tõ en de fi ni ál juk a te le pü lé si szin tû
he lyi szer vek és szer ve ze tek mû kö dé si szint jén. A he lyi
köz élet a „de mok rá cia is ko lá ja” – gya kor la ti lag mo dell ként
kell mû köd nie a fel nö vek võ nem ze dé kek szá má ra, gya -
kor lá si te re pet és azo no su lá si le he tõ sé get nyújt va szá muk -
ra, ké sõb bi köz éle ti tár sa dal mi sze re pe ik el sa já tí tá sá hoz.
Fon tos ép pen ezért a he lyi köz élet sok ol da lú sá ga (pon to -
sab ban: tel jes sé ge), hogy ké pes le gyen mo del lál ni a tár sa -
dal mi va ló ság, az or szá gos vagy kon ti nens mé re tû köz élet
va la men  nyi szeg men sét. Nem sza bad na ezért hi á nyoz nia
egyet len te le pü lés rõl sem az ál lam igaz ga tás, a köz szol gál -
ta tás, a val lá si és lel ki is me re ti élet, a rend vé del mi szer vek,
a ke res ke de lem és a gaz da ság egyéb alap ve tõ in téz mé nye -
i nek. A fel nö vek võ nem ze dé kek szá má ra a köz éle ti eti ka
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el sõd le ges és alap ve tõ gya kor ló te re pei le het nek ezek az
in téz mé nyek – a pos ta, a pol gár mes te ri hi va tal, az is ko la,
az egy há zi in téz mé nyek, az or vo si ren de lõ, a ke res ke del -
mi egy sé gek, a ban kok, a köz le ke dé si vál la la tok stb. Nem
csu pán az élet gya kor la ti sza bá lya it ta nul ja meg ezek kö -
zött a he lyi vi szo nyok kö zött az if jú em ber, ha nem a tár sa -
dal mi és kö zös sé gi eti ka alap ve tõ sza bá lya it is. Ezért
mond hat juk, hogy a csa lád és az is ko la mel lett har ma dik -
ként a he lyi köz élet ben dõl el nagy részt a fel nö vek võ ge -
ne rá ci ók er köl csi ér zé ke, er köl csi ér zé keny sé ge, az, hogy
mi lyen mér ték ben is me rik és tud ják al kal maz ni a rend kí -
vül sok ré tû tár sa dal mi együtt élés sza bály rend sze rét. Más -
kép pen szól va az dõl el eze ken a szin te ken, hogy ki ala -
kul-e a fel nö vek võ egyén eti kai ér zé ke, és tud-e eti ku san
vi sel ked ni ki sebb és na gyobb kö zös sé ge ink ben. Ez a
szem pont te hát rész ben meg ha tá roz za, mi lyen is le gyen a
he lyi köz élet, szük sé ges e he lyet kap nia ben ne hang sú lyos
szem pont ként az eti ká nak, eti kus ság nak.

A he lyi köz élet má sik je len tõs funk ci ó ja a he lyi tár sa dal -
mi nyil vá nos ság szer ve zé se és fenn tar tá sa, amely funk ció
szin tén újabb ol dal ról szab ja meg a he lyi köz élet eti ká já -
nak szük sé ges sé gét és mi ben lét ét. A he lyi köz élet to váb bi
fel ada ta a he lyi kö zös ség éle té nek, min den nap ja i nak meg -
szer ve zé se, a kö zös ség fej lõ dé sé nek biz to sí tá sa – újabb
szem pont az eti ka le het sé ges „sze rep vál la lá sát” il le tõ en.
Vé gül ne gye dik ként ér de mes azt is meg vizs gál ni, hogy a
he lyi köz élet mi ként ala kul és for má ló dik az eti kai nor mák
és eti kai sza bá lyok kö ve té se nyo mán, mi ként je le nik meg
a nor ma kö ve tõ ma ga tar tás, s mi ként se gít mind ez fenn tar -
ta ni az eti kai nor má kat a he lyi köz élet ben.

Az eti ka alap ér tel me zé sû ma gyar for dí tá sa: er köl csi sza -
bá lyok együt te se, va la mint ezek kö ve té se. S va jon mi lyen
er köl csi sza bá lyo kat le het és szük sé ges fel ál lí ta ni a he lyi
köz élet ben? Más kép pen fo gal maz va meg a kér dést: mi lyen
cé lo kat szol gál hat az er köl csös köz élet?
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Az er köl csös ség, más kép pen az eti ka el sõ ran gú fel -
ada ta – a fen teb bi rang so ro lás sze rint – a köz jó biz to sí tá -
sa a he lyi kö zös sé gek éle té ben. Köz jón ért jük a he lyi kö -
zös ség anya gi jó lét ének, szel le mi jó lét ének, bel sõ nyil vá -
nos sá gá nak és de mok ra tiz mu sá nak, egész sé ges fej lõ dé -
sé nek biz to sí tá sát. Min den mû kö dé si és el mé le ti szem -
pon tot, e cé lok szol gá la tá ba kell ál lí ta ni leg elõbb. Má sod -
já ra, mint egy má sod la go san, kö vet kez mény ként a tisz te -
let ben tar tott és he lye sen al kal ma zott er köl csi sza bá lyok
biz to sít ják a he lyi köz élet min ta adó sze re pét is, amint
fen tebb utal tunk rá. Ter mé sze te sen lé tez het nek olyan eti -
kai-er köl csi sza bá lyok is, ame lye ket ki fe je zet ten ne ve lé si
cél zat tal ik ta tunk be a he lyi kö zös sé gek mû kö dé si rend -
jé be. Har mad sor ban meg kell em lí te ni, hogy az eti kai
sza bá lyok dur va át há gá sa vagy tar tós fi gyel men kí vül ha -
gyá sa a he lyi kö zös ség ben sok kal ha ma rabb és sok kal
drasz ti ku sab ban ve zet bom lás hoz, mint a na gyobb kö -
zös sé gek ben – egész egy sze rû en a lép té kek kü lön bö zõ -
sé ge okán. Mi vel a he lyi köz élet sze rep lõi több nyi re igen
kö zel rõl és jól is me rik egy mást, a ne ga tív hí rek és je len -
sé gek gyor san ter jed nek e kis mé re tû és köz vet len kap -
cso la tok ra épü lõ kö zös sé gek ben, azon kí vül a le he tõ sé -
gek szû kös sé ge is csök ken ti a vá lasz tás le he tõ sé gét, a
sze mély cse rék, in téz mény vál tá sok le he tõ sé gét.

A köz jó meg le he tõ sen komp lex fo ga lom, leg alább eny  -
nyi re ös  sze tett a hoz zá köt he tõ eti kai kér dé sek so ro za ta is.
Ha az anya gi jó lét fe lõl kö ze lít jük meg a kér dést, min den -
kép pen szük sé ges az eti kus gaz da sá gi kör nye zet meg te -
rem té se: tisz tes sé ges, át lát ha tó ver seny fel té te lek kel, a
mun ka fe jé ben a kö zös ség ál tal el fo ga dott nak te kin tett
mun ka bér rel, a le he tõ ség sze rint mi nél tel je sebb fog lal koz -
ta tást biz to sí tó or szá gos és he lyi gaz da ság po li ti ká val. Tel -
je sít he tõ, és a tel je sít mén  nyel ará nyos adó zá si rend szer, il -
let ve az ará nyos köz te her vi se lés meg va ló sí tá sa szin tén
fon tos er köl csi pil lé re az egész sé ges he lyi tár sa dal mak nak.

93SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: MAGYAR ÜNNEP



Rend kí vül fon tos a he lyi tár sa dal mi hi e rar chia fel ál lí -
tá sa kor is te ret en ged ni, sõt tör vé nyek kel és er köl csi sza -
bá lyok le fek te té sé vel te ret biz to sí ta ni az aláb bi ér ték el -
vû ség nek - ki men  nyit nyújt a he lyi kö zös ség szá má ra, ki
mi lyen tel je sít ményt mu tat fel ma gán élet ében (gaz da sá -
gi, er köl csi szem pont ból, a csa lá di élet és szak mai elõ -
me ne tel te rü le tén), an nak meg fe le lõ he lyet fog lal jon el a
he lyi tár sa dal mi hi e rar chi á ban. Csak így biz to sít ha tó a
tár sa dal mi igaz sá gos ság, a szo ci á lis igaz sá gos ság, az az a
jog nak és a tör vé nyek nek össz hang ban kell len ni ük az
em be rek, a he lyi tár sa da lom ter mé sze tes jog- és igaz ság -
ér té ké vel. Az 1948 utá ni kom mu nis ta rend szer, amint az
1918-as Ta nács köz tár sa ság is, a he lyi ön szer ve zõ dé sek -
nek eze ket az eti kai pil lé re it ütöt te ki a hely ben meg be -
csült, so kat és jól tel je sí tõ, ve ze tõ sze mé lyi sé gek meg bé -
lyeg zé sé vel, fél re ál lí tá sá val, ki ik ta tá sá val. Va lós pél da ké -
pe ket nem ál lí tot tak a he lyük be, rop pant er köl csi kárt és
hos  szú tá vú vesz te sé get okoz tak ez zel az egész ma gyar
tár sa da lom nak, a kár oko zás mér té ke jócs kán túl lép te a
he lyi tár sa dal mak ke re te it.

Fon tos eti kai kér dés ként kel le ne szá mon tar ta ni a tár sa -
da lom idõs tag ja i nak meg be csü lé sét. Ez – a szû keb ben vett
csa lá di kö rön túl – min den kép pen a he lyi tár sa dal mak ra,
he lyi kö zös sé gek re vá ró fel adat len ne. A gya kor la ti ér té -
kén túl, te hát hogy em be rek nagy tö me ge it (egy re több az
idõs em ber a tár sa da lom ban) meg óv juk az el ma gá nyo so -
dás tól, a gyak ran nem mél tó kö rül mé nyek kö zöt ti élet vi -
tel tõl, ezen a té nyen tú li üze net ér té ke az iga zi je len tõ sé gû.
Az idõ sek meg be csü lé se je len ti egy fe lõl a mun ka meg be -
csü lé sét, il let ve ál ta lá no sabb ér te lem ben a tár sa da lom ér -
de ké ben, an nak fenn tar tá sá ért és új ra ter me lé sé ért ki fej tett
erõ fe szí té sek el is me ré sét is. Ne vár junk az utá nunk já ró
nem ze dé kek tõl ál do zat kész sé get, meg ér tést, em pá ti át és
szim pá ti át az idõ sö dõ nem ze dé kek fe lé, ha nem ér tet jük
meg ve lük en nek az er köl csi pa rancs nak a mé lyebb ér tel -
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mét, és nem utol só sor ban örök lõ dõ jel le gét (az az hasz nát
a most még fi a tal nem ze dé kek szá má ra is).

Az or szá gos po li ti kai dis kur zus ban is meg ha tá ro zó, de
a he lyi köz élet ben is sar ka la tos kér dés nek, még hoz zá nagy
er köl csi sú lyú kér dés nek kell(ene) te kin te ni, va jon mi lyen
meg be csü lés nek ör ven de nek a kö zös ség ré szé rõl a csa lá -
dok, a ha gyo má nyos csa lád mo dell, s eh hez men  nyi és mi -
lyen tí pu sú tá mo ga tást biz to sít a he lyi kö zös ség hi va ta los
meg tes te sí tõ je, az ön kor mány zat.

Nagy mér ték ben se gí ti a he lyi köz élet for má ló dá sát és
de mok ra tiz mu sát, ha ér ték ként je len nek meg egy-egy kö -
zös ség ben a ci vil szer ve zõ dé sek, il let ve a köl csö nös ön -
kén tes se gí tõ tár su lá sok. Fon tos, ne ve lõ cél za tú eti kai
szem pont is le het a he lyi köz élet for má lás ban az egy más
se gí té sé re, a köl csö nös, köz vet len anya gi hasz not nem ho -
zó együtt mû kö dé sek tá mo ga tá sa és bá to rí tá sa. Ezek ben a
for má ci ók ban – egy le tek ben, if jú sá gi szer ve ze tek ben, klu -
bok ban, szer ve zett ba rá ti kö rök ben – ta nul hat ják meg leg -
in kább fi a tal ja ink az együtt mû kö dés fon tos sá gát, amely
ké sõb bi éle tük ben nél kü löz he tet len lesz a si ke res szo ci a li -
zá ció szem pont já ból, itt al kot hat nak el sõ ként fo gal mat a
szo li da ri tás ról, a tár sa dal mi ko hé zió mi ben lé té rõl, il let ve
az ún. örök em be ri ér té kek rõl, az anya gi lét fe lett ál ló szel -
le mi ér té kek lé te zé sé rõl és mi ben lé tük rõl.

Meg ke rül he tet len kér dés, ha he lyi köz élet és eti ka ösz  -
sze füg gé se i rõl szó lunk, a po li ti kai eti ka és a po li ti kai er -
kölcs sze re pe a he lyi kö zös sé gek ben. Nap ja ink ban egy re
in kább meg kér dõ je le zik a szkep ti kus sá vá ló, az ún. nagy -
po li ti ká ból ki áb rán du ló em be rek, hogy szük ség van-e he -
lyi szin ten a po li ti ká ra, sze ren csés volt-e az or szá gos párt -
po li ti kai rend szert le má so ló ön kor mány za ti rend szert ki -
épí te ni. Nos, a nagy po li ti ka he lyi szin ten tör té nõ sab lo nos
le má so lá sa – ép pen a he lyi köz élet sa já tos vi szo nya i ból –
nem il do mos, nem is le het sé ges. Még is azt mon dom, a po -
li ti ka nem áll hat meg a me gyei köz gyû lé sek ben, szük sé -
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ges, hogy meg je len jék a he lyi kö zös sé gek ben is. Az már
vi tat ha tó kér dés, hogy a he lyi köz élet ben hol fog lal jon he -
lyet (rang sor te kin te té ben) a párt po li ti ka. Nem he lyes és
nem tá mo gat ha tó, ha a párt po li ti ka olyan mély sé gig le nyúl
a he lyi kö zös sé gek be, mely nek kö vet kez té ben a he lyi em -
be rek élet mi nõ sé gét, élet le he tõ sé ge it nagy mér ték ben be -
fo lyá so ló dön té se ket ha tá roz za meg olyan po li ti kai cso -
por to su lás, vagy po li ti kai ér dek cso port, ame lyik nem ke rül
köz vet len kap cso lat ba a hely ben élõk min den na pi éle té -
vel. Nem jó, és nem tá mo gat ha tó te hát az or szá gos po li ti -
ka át té tek és fé kek nél kü li „meg hos  szab bí tá sa” az ön kor -
mány za ti párt rend szer be. A he lyi párt rend szer nek gyak ran
egé szen más meg fon to lá sok alap ján, sok kal in kább he lyi
ér de kek és szem pont ok men tén kell ki fej te nie te vé keny sé -
gét, en nek men tén szük sé ges meg köt ni a komp ro mis  szu -
mo kat is, amen  nyi ben ez le het sé ges. Fon tos ér ték ként kel -
le ne je len len ni a he lyi po li ti ká ban a lo kál pat ri o tiz mus nak,
a szubszidiaritás gya kor lá sá ra va ló fel ké szült ség nek, a
regionalizmus el mé le ti és gya kor la ti kép vi se le té nek, és ál -
ta lá ban vé ve a he lyi po li ti kát a ma i nál sok kal in kább jel le -
mez nie kel le ne a gya kor la ti as ság nak és szak sze rû ség nek,
ha tet szik a szak ma i ság nak, mint sem az elv sze rû po li ti kai
al kuk nak és játsz mák nak. Fon tos és lé nye ges még is a po -
li ti kai pár tok je len lé te a te le pü lé se ken, nem a meg osz tás,
avagy a ha ta lom gya kor lás cél já ból, ha nem azért, hogy a
szo ci a li zá ci ós fo lya mat nak már na gyon ko rai sza ka szá ban
meg is mer ked hes se nek a pol gá rok a több pár ti sá gon ala pu -
ló de mok rá cia mi ben lé té vel és fõbb já ték sza bá lya i val.

A köz élet tisz ta sá ga, a ma gán élet és köz élet el vá lasz tá -
sa, a ma gán élet tisz te le te a nyil vá nos ság ré szé rõl szin tén
fon tos eti kai-er köl csi ér té kek ként kí vá na to sak a he lyi köz -
élet ben. Köz tu do má sú, hogy a ha tal mi köz pon tok tól, az
or szá gos nyil vá nos ság szer ve ze te i tõl tá vol sok szor leg ne -
he zebb meg õriz ni a köz élet tisz ta sá gát, a gya ko ri csa lá di-
ro ko ni ös  sze fo nó dá sok ré vén, a füg gõ sé gi rend sze rek erõ -
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tel je sebb ér vé nye sü lé se okán kön  nyeb ben üti fel fe jét a
kor rup ció, a vis  sza élé sek, mint a re gi o ná lis köz pon tok ban,
vagy a fõ vá ros ban. Ez nem eg zakt mé ré se ken, ha nem ún.
ál ta lá nos ta pasz ta la to kon ala pu ló vé le mény volt a ré szem -
rõl, ter mé sze te sen sen kit sem állt szán dé kom ban meg sér -
te ni. De le kell szö gez ni, hogy egész sé ges és er köl csös he -
lyi köz élet nél kül nincs egész sé ges or szág és tár sa da lom,
nincs de mok rá cia, nincs ter mé sze tes ki vá lasz tó dás, csak
bur ján zó kor rup ció, bel ter jes tár sa da lom, kont ra sze lek ció
és klá no so dás. Nincs az az ál lam ha ta lom, nincs az az el -
len õr zé si rend szer, amely he lyet te sít he ti a lo ká lis kö zös sé -
gek egész sé ges ön tu da tást egész sé ges és ter mé sze tes eti -
kai és er köl csi ér zé két és gya kor la tát. A szo ci a li zá ci ós és
össz tár sa dal mi eti kai meg fon to lá so kat te kint ve alig ha kell
ecse tel ni an nak fon tos sá gát, mi lyen fon tos és je len tõs a
ma gán- és köz élet szét vá lasz tá sá nak gya kor la ta a leg al -
sóbb szin te ken, mi lyen mély ha tás sal van min den az ál -
lam gé pe zet hat ha tós és za var ta lan mû kö dé sé re, az or szá -
gos po li ti kai kul tú rá ra, a tisz ta köz élet re, a jog ál la mi ság ra
és tisz ta ver seny kri té ri u ma i nak meg te rem té sé re.

A he lyi köz élet nek ti zen öt éve is mét fon tos sze rep lõi
let tek az egy há zak, ezért ki kell tér nünk a val lás eti kai ta -
ní tá sok, a tör té nel mi egy há zak tár sa dal mi ta ní tá sá nak a he -
lyi köz élet ben va ló hasz no sít ha tó sá gá ra, ezek he lyi kö zé -
le tet for má ló ha tá sá ra. Min den kép pen le kell szö gez nünk,
hogy az egy ház tár sa dal mi ta ní tá sa, eti kai nor mái kí vá na -
to sak, sõt nél kü löz he tet le nek a he lyi kö zös sé gek ben. Ez a
ta ní tás, a sze re tet, a meg be csü lés, a tisz tes ség, és az evan -
gé li um eti ká ja eze ken a he lyi fó ru mo kon ke resz tül éri el
leg ha té ko nyab ban a csa lá do kat, a fi a tal nem ze dé ke ket. A
kis kö zös sé gek ré vén – ha been ge dik ezek be az egy ház
kép vi se lõ it – olyan mé lyen épül het be egész ge ne rá ci ó ik
mély lé lek ta ni struk tú rá já ba, hogy si ke re sen el len sú lyoz -
hat ja a kül vi lág ból ér ke zõ rom bo ló, er kölcs te len és pusz -
tí tó ha tá so kat, gon do lok e he lyen a mé di u mok, a film ipar,
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a túl haj tott sze xu a li tás er köl csö ket és kö zös sé gi eti kát sú -
lyo san sér tõ ha tá sa i ra. A tör té nel mi egy há zak, il let ve az
egy há zak kör nye ze té bõl ki nö võ, azok szel le mi sé gét val ló
és gya kor ló kis kö zös sé gek las san meg szün tet he tik azt az
er köl csi de fi ci tet, mely ben a mai ma gyar tár sa da lom, a leg -
sze gé nyebb ré te gek tõl egé szen a leg gaz da gabb fel sõ tíz -
eze rig oly so kat és oly gyó gyít ha tat la nul szen ved.

A fen ti fej te ge té sek és szem pont ok alap ján ér de mes rö -
vi den meg vizs gál ni azt is, ked ves Höl gye im és Ura im,
hogy mi fe lé ha lad ma a he lyi köz élet, pon to sab ban mi -
lyen irány ban ha lad nak azok a sza bály zók, ame lyek – kí -
vül rõl, az ál la mi, ún. ma gas po li ti ka szfé rá já ból – be fo lyá -
sol ják a he lyi köz élet vi szo nya it, meg szab ják korlátait és
le he tõ sé ge it.

A he lyi kö zé le tet szer ve zõ he lyi ön kor mány zat ok gaz -
dál ko dá si hely ze te egy re csak rom lik a rend szer vál to zás
óta. Egy re több a for rás hi á nyos ön kor mány zat, egy re több
te le pü lés nem ké pes el lát ni alap ve tõ he lyi fel ada ta it, nem
ké pes gon dos kod ni gyer me ke i rõl (is ko lák be zá rá sa), öreg -
je i rõl, és nem ké pes meg fe le lõ kö rül mé nye ket biz to sí ta ni
a kö zép nem ze dé kek szá má ra, a fi a tal pá rok meg te le pe dé -
sé re. Ami kor a he lyi ön kor mány zat a leg tri vi á li sabb, te hát
anya gi okok mi att nem ké pes el lát ni alap ve tõ fel ada ta it
sem – már pe dig sok száz ilyen te le pü lés lé te zik a ci vi li zá -
ció vég pont ja i nak szá mí tó pe ri fé ri á kon ha zánk ban –, nos,
ilyen hely zet ben alig ha vár ha tó el, hogy a ma ga sabb ren -
dû funk ci ók ra le gye nek ké pe sek össz pon to sí ta ni, úgy mint
az eti kai-er köl csi sza bá lyok ma ra dék ta lan be tar tá sá ra, a
kö zös sé gi er kölcs és ko hé zió fej lesz té sé re. Ugyan is ezek a
te vé keny sé gek ma már rop pant pénz igé nyes fo lya ma tok
is, ezt leg job ban ta lán a je len lé võ he lyi ve ze tõk tud hat ják.

A ma gas po li ti ka egész ség te len és meg en ged he tet len
mér té kû és mó dú „be ha to lá sá ról” a he lyi köz élet be már
szól tam. Még is meg em lí te ném itt az ál ta lá nos po li ti kai er -
kölcs ha nyat lá sát az or szá gos po li ti ká ban, az eti kai szem -
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pont ok las sú ki ik ta tá sát és fel cse ré lé sét a po li ti kai harc
szem pont ja i ra és esz köz rend sze ré re. Ez a ten den cia a po -
li ti ka ál ta lá nos hi tel vesz té sé vel és a po li ti ká tól va ló vá lasz -
tói el for du lás sal jár együtt – en nek ha tá sa a he lyi köz élet -
re rend kí vü li, el sõ sor ban az or szá gos nyil vá nos sá gon ke -
resz tü li vis  sza csa to lás ré vén. Már az elõtt le ér té ke lõ dik a
po li ti ka, a „kö zös ügye ink kö zös meg vi ta tá sá nak és meg -
ol dá sá nak mû vé sze te” a pol gá rok sze mé ben, még mi e lõtt
an nak gya kor lá sát vagy meg is me ré sét he lyi szin ten meg -
kezd het né. 

És bár úgy gon do lom, hogy a mé dia ha zánk ban ko ránt -
sem olyan kor rekt és ob jek tív, mint az el vár ha tó len ne, mert
még min dig ma gán hord ja párt ál la mi örök sé gét és ref le xi ó -
it, ös  szes sé gé ben még is azt kell mon da nom: ne a tük röt hi -
báz tas suk, ha nem tet szik a kép, ame lyet ben ne lá tunk. Az
or szá gos po li ti ká nak sok kal több fe le lõs ség gel, sok kal több
anya gi rá for dí tás sal kel le ne ne vel nie a he lyi köz élet de mok -
ra tiz mu sá nak nö vény ké it, sok kal tu da to sab ban kel le ne fi -
gyel met for dí ta nia a he lyi er köl csi szín vo nal eme lé sé re, a
he lyi ko hé zió, a he lyi nyil vá nos ság erõ sí té sé re.

Vé gül – re for má tus lel kész va gyok – nem hagy ha tom
szó nél kül az egy há za kat érin tõ jö võ évi költ ség ve té si
meg szo rí tá so kat. A hu má nus tár sa dal mi ta ní tás nak sok he -
lyütt utol só bás tyái és szó szó lói ma a tör té nel mi egy há za -
ink szer te a ha zá ban. Anya gi el le he tet le ní té sük ese tén et -
tõl is el es nek a he lyi kö zös sé gek, a köz élet utol só ka pasz -
ko dó it is el ve szít he tik ily mó don.

(A Po li ti ka és eti ka cí mû kon fe ren ci án

2004. ok tó ber 29-én el hang zott elõ adás szer kesz tett vál to za ta.)
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KE RESZ TYÉN ÉR TÉ KEK 
A PO LI TI KÁ BAN

Ami kor most a ke resz tyén ér té kek rõl be szé lünk, ak kor
nyil ván va ló an po li ti kai ér te lem ben vett kö vet kez mé nyek -
rõl kell be szél nünk. Ke resz tény de mok ra ta alap el vek rõl.
Olyan ér té kek rõl azon ban, ame lyek a tel jes em be ri élet re
igényt tar ta nak. Mi e lõtt ezen ér té kek tag la lá sá ba kez de -
nék, fon tos nak tar tom, hogy né hány el ha tá ro lást, dis tink -
ci ót te gyek be ve ze tés kép pen.

Egy hol land te o ló gus fo gal maz ta meg a kö vet ke zõt:
„Min den po li ti ka, de nem min den a po li ti ka.” Jé zus Krisz -
tus nem po li ti kai prog ra mot ho zott a vi lág ba, ha nem Ve le,
Õben ne „meg lá to ga tott min ket a Naptámadat!” Ez sok kal
több, mint az éle tünk egy szeg men se. A Naptámadat a tel -
jes vi lág nak, a tel jes em be ri élet nek ad egé szen új ér tel met,
le he tõ sé get, ér té ket és re mény sé get.

– Jó len ne vég re egy szer és min den kor ra a ke resz tyén
em ber kép rõl le hán ta ni a rá ra kó dott gö rög fi lo zó fi ai ha tá -
so kat. A krisz tu si, te hát a ke resz tyén evan gé li um az em be -
ri lét tel jes sé gé nek fon tos sá gá ról be szél. Az em ber úgy em -
ber, hogy test-lé lek-szel lem har mó ni á ját éli meg! Ez a hi te -
les krisz tu si em ber kép: na gyon fon tos, egyen ér té kû en fon -
tos mind há rom: test-lé lek-szel lem, el len tét ben a gö rög
gon dol ko dás sal vagy egyéb más val lá sok kal. En nek a fun -
da men tá lis fel is me rés nek mes  sze me nõ kö vet kez mé nye
kell le gyen nap ja ink ban is!

– Vé gül sze ret ném azt az em pi ri kus va ló sá got ma gunk
elé tár ni: mi lyen az a vi lág, amely ben ke resz tyén em ber -
ként él nünk és szol gál nunk kell. Mi lyen az a kor szel lem,
amely kö rül vesz ben nün ket, s amely meg ha tá roz za, be fo -
lyá sol ja a mai em ber jö võ kép ét. Ar ra az el lent mon dá sos
fo lya mat ra gon do lok, amely egy részt egy di na mi kus,
globalizációs mág ne ses erõ mel lett in di vi du a li zál ja a tár -
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sa dal ma kat, az em be ri kö zös sé ge ket. Ez a pár hu za mo san
zaj ló fo lya mat véd te len né és ki szol gál ta tot tá tesz ben nün -
ket egy globalizációs, öko ló gi ai-mo rá lis vál ság gal szem -
ben. Rész és egész vég ze tes disz har mó ni á ját érez te meg
elõ re, a ma ga zse ni a li tá sá val Ady End re: „Min den egész
el tö rött, min den láng csak ré szek ben lob ban, min den
Egész el tö rött. – Fut ve lem egy rossz sze kér, utá na mint -
ha jaj szó száll na, Fé lig mély csönd és fé lig lár ma, Fut ve -
lem egy rossz sze kér.” Egyik ol da lon egy mindannyiónkat
érin tõ, elõt tünk tor nyo su ló, glo bá lis ki hí vás. A má sik ol -
da lon a kol lek tív mó don in di vi du a li zá ló dó fe le lõt len ség:
a ha la dás, a mo dern ség, a nö ve ke dés jól hang zó, de iga -
zá ból már ré gen túl ha la dott, ér tel mét ve szí tett jel sza vai
mö gé búj va.

Ke resz tyén hi tünk, éle tünk és köz éle ti, po li ti kai szol gá -
la tunk alap ja a ke resz tyén evan gé li um, öröm üze net. Hit és
hit val lás egy szer re: Jé zus Krisz tus Úr! Min den eb bõl szár -
ma zik, ez a hit – ez a hit val lás a leg fõbb ér ték. A meg ta -
pasz talt öröm hír: „Meg lá to ga tott min ket a Naptámadat!”
Min den eb bõl ve zet he tõ és ve ze ten dõ le.

Ez a vi lág az Is ten vi lá ga. S mert az em ber vi lág Is ten nek
vi lá ga, s mert Jé zus Krisz tus ban e vi lág és az em ber Meg -
vál tó ját ad ta, ezért en nek a vi lág nak van esé lye, jö võ je és
re mé nye! Ha nem „Is ten nél kü li vá ros ként” (Harvey Cox:
Stadt ohne Gott!), Is ten nél kü li vi lág ként él jük él tün ket és
ren dez zük be vi lá gun kat, tár sa dal ma in kat, ak kor van jö võ
és ak kor nem hi á ba va ló a mi mun kál ko dá sunk sem. „Jé -
zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan az” (Zsid.
13,8). Mind ezek alap ján a kö vet ke zõ ke resz tyén ér té ke ket
tar tom meg ke rül he tet le nül fon tos nak és ak tu á lis nak a mai
köz éle ti szol gá la tunk ban:

A sza vak de val vá ci ó ja ide jén ön meg tar tóz ta tást a sza -
vak kal! A sza vak ér ték vesz té se csak erõ sí ti mai vi lá gunk
ér ték za va rát és ka o ti kus ér ték fo gal mát. Nyel vi asz ké zis re
van szük ség! Hi te les szó ra, s egy ál ta lán hi te les ség re. Au -
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ten ti ku san va gyunk-e ke resz tyé nek? „A zu ha tag szá jú em -
be rek tõl ments meg Uram en gem!” – ír ta Áprily La jos.

A vi lág irán ti fe le lõs ség. Nem l'art pour l'art va gyok fe -
le lõs a vi lá gért, ha nem azért, mert Is ten te rem té se ez a vi -
lág és Õ bíz ta re ám, re ánk. Ez a vi lág Is te né, te hát így a
mi énk, a mi fe le lõs sé günk! Fe le lõ sek va gyunk a vi lág gal,
Eu ró pá val, a ma gyar ság gal és ön ma gunk kal szem ben!

A ha la dás, a mo dern ség, a nö ve ke dés em be ri
hübriszének, em be ri mí to sza i nak meg ha la dá sa mint fel -
adat! Az ál hi tek, új bál vány is te nek, fa na ti kus és fun da men -
ta lis ta val lá sos és po li ti kai irány za ta i nak túl ha la dá sa!

A til ta ko zás és hit val lás ké pes sé gé nek fon tos sá ga! Min -
dig az épí tõ kri ti ka és ki ál lás a jó ügye mel lett! Vál lal ni, fel -
vál lal ni még eset leg a bé lye get is.

Szo li da ri tás: sors vál la lás, kö zös ség vál la lás az em ber rel! Az
em be ri élet, az em be ri mél tó ság vég te len tisz te le te a fo gam -
zás tól a ko por só ig! Az egyes em ber kép vi se le te, nem pusz -
tán a mar gi na li zá ló dott ré teg rõl van szó. Az egyes em ber nek,
aki nem absztraktum, ha nem a leg va ló sá go sabb konk ré tum,
nin csen kép vi se le te – mu ta tott rá Vályi Nagy Er vin. – Az ál -
lam pol gár nak, a vá lasz tó pol gár nak, a mun ka vál la ló nak, a fo -
gyasz tó nak van, de az egyén nek nincs! A sze re tet re, ba rát -
ság ra, re mény re vá gyó em ber nek nincs „ér dek kép vi se le te”.
Az új sze rû fe le lõs ség ar ra irá nyul hat na, aki a ma ga korlátai
kö zött több, mint zoón politikon, kö zös sé gi lény! Per sze
hogy az, de nem csak az, ha nem an nál sok kal több!

El kö te le zett ség a hû ség re! A hit és a hû ség egy szó ból
szár ma zik. Hû ség: helyt ál lás; ne fuss el, ne me ne külj el.
Ma ra dás, hû ség, áll ha ta tos ság a sa ját he lyün kön, a sa ját
hely ze tünk ben. Ta lán ez a leg na gyobb ér ték! A nem ze ti el -
kö te le zett ség. Az ezer éves Ma gyar or szá got a hit hû sé ge
tar tot ta meg. Ca mus Pes ti sé ben a pá ter mond ja: „Test vé re -
im, ma rad ni kell, ez a kö te les ség!”

Metanoia, ma gya rán meg té rés: az ér tel münk, a gon dol -
ko dá sunk, a szel le mi sé günk és lel ki sé günk meg vál toz ta tá -
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sá ra van szük ség, hogy en nek a vi lág nak, éle tünk nek le -
gyen jö võ je. Hogy éle tünk le gyen és bõvölködjünk! „A
Nagy Szét bom lás” ide jén (ahogy Fukuyama ne ve zi ko run -
kat) nincs más út és nincs más esély!

Fritz Baade né met köz gaz dász Ver seny fu tás a 2ooo.
évig cí mû köny vé ben így fo gal maz: „Ha van re mény, hogy
fenn ma rad a Föld olyan nak, ame lyen ér de mes él ni, ak kor
egy do log vi lá gos: Csak a sze lí dek bír ják majd ezt a Föl -
det!” Csak a sze lí dek sze líd ség gel, de ha tá ro zott ság gal tart -
hat ják meg és örö köl he tik a Föl det. Ez a ke resz tyén men -
ta li tás a jö võ és a re mény ség ere je!

Be fe je zé sül ne künk, re for má tus ma gya rok nak buz dí tó
és bá to rí tó szó le het Beth len Gá bor er dé lyi re for má tus fe -
je del münk cso dá la tos gon do la ta: „Úgy cse le ked jünk, hogy
meg ma rad junk ma gya ro kul, õsi nyel vünk ben és val lá sunk -
ban, gyer me ke ink fé nyes te kin te té ben és a szü lõ föld höz
va ló ra gasz ko dá sunk ban!” Csak így, csak ezek kel az ér té -
kek kel él ve és cse le ked ve le het meg ma rad nunk és fel -
emel ked nünk! Mi ezt sze ret nénk!

(Elõ adás Pé csett, 2005. ok tó ber 5.)
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A KE RESZ TÉNY EU RÓ PA 
KE RESZ TÉNY JÖ VÕ JE?!

Az el múlt esz ten dõ vé gén, no vem ber ben tar tot ta az Eu ró -
pai Par la ment az ún. bõ ví té si vi ta nap ját Strassburgban,
ame lyen több kép vi se lõ tár sam mal együtt ma gam is je len
le het tem. E fel eme lõ, ugyan ak kor nyil ván va ló an mindan-
nyiónkat mé lyen érin tõ na pok után ha za fe lé tart va a frank -
fur ti re pü lõ té ren már na gyon mes  szi rõl le he tett lát ni az éj -
sza kai sö tét ben egy mes  szi re su gár zó ne on fé nyû rek lá mot.
Az euró rek lám ja volt! Ak kor és az óta is az a rend kí vül fon -
tos kér dés fo gal ma zó dott meg ben nem: Eu ró pa, az Eu ró pai
Unió pusz tán er rõl szól: az euróról, a pénz rõl, a mam mon -
ról, a gaz da ság ról, a pénz ügyi fo lya ma tok ról vagy va la mi
egé szen más ról? Eu ró pa egy sé ge sü lé se pusz tán egy gaz da -
sá gi-mo ne tá ris pro jekt vagy va la mi sok kal több rõl szól? Bi -
zo nyos gaz da sá gi erõk és pénz ügyi lobbicsoportok pusz tán
pi a ci ré sze se dé sü ket és pro fit ju kat akar ják op ti ma li zál ni és
hos  szú táv ra mo no po li zál ni, avagy ez a fo lya mat Eu ró pa
egé szé rõl, ma gá ról az em ber rõl, az em be ri élet mél tó sá gá -
ról és mi nõ sé gé rõl szól. Nos azt hi szem, ilyen té nyek, il let -
ve kér dé sek ös  sze füg gé sé ben kell ne künk Eu ró pa jö võ jé -
rõl, ki hí vá sa i ról, ve szé lye i rõl, de esé lye i rõl is el gon dol kod -
nunk. Ke resz tény és ma gyar em be rek ként.

A ke resz tény em ber min den ko ri hi va tá sa, kül de té se az,
hogy fi gyel mez tes sen a ve szé lyek re. Ez a „pró fé tai” kül de -
tés ma ugyan olyan vagy ta lán még fe le lõs ség tel je sebb hi -
va tá sunk, mint más ko rok ban volt. Mi lyen ve szé lyek kel is
kell szem be néz nünk?

Az euró, a gaz da ság nak, a nö ve ke dés nek, a jó lét nek és
a fo gyasz tás nak a szim bó lu ma ként, mint bál vány je le nik
meg. A bál vá nyok kö zös vo ná sa: em be ri kéz al kot ta te -
remt mény, te hát egy ál ta lán nem ma ga a tö ké le tes ség és az
élet „meg ol dá sa”.
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Mo rá lis ki üre se dés: Eu ró pá ban, az Eu ró pai Uni ó ban –
aho gyan mon da ni szok tuk – nem csak de mok ra ti kus de fi -
cit ta pasz tal ha tó, ha nem egy át fo gó er köl csi de fi cit ter he li
az eu ró pai tár sa dal mak nak és ma gá nak az uni ó nak az éle -
tét. A mo rá lis vál ság je le it lát juk, amel  lyel elõbb vagy
utóbb, de min den kép pen szem be kell néz nie Eu ró pá nak.

Azt is ér zé kel het jük, hogy az ál ta lá nos mo rá lis vál ság
mel lett az eu ró pai ke resz tény de mok rá cia is ki üre se dett.
Ugyan mi kü lön böz te ti meg ma az eu ró pai ke resz tény de -
mok rá ci át az eu ró pai szo ci ál de mok rá ci á tól? Az ál ta lá nos el -
ve ket, ala po kat, prog ra mo kat, „alap ér té ke ket” és ter mi no ló -
gi át te kint ve azt ál la pít hat juk meg, hogy szin te sem mi, de
sem mi kü lönb ség nin csen. Sõt! A po li ti kai stra té gi át és prag -
ma tiz must te kint ve (be le ért ve saj nos gyak ran a kor rup ci ót
is!) sem ta lá lunk ha tal mas kü lönb sé ge ket. Ha van is va la mi
kü lönb ség, az nem a lé nye get érin ti. Fel kell ten nünk a kér -
dést: a mai eu ró pai ke resz tény de mok rá ci á ban mi az, ami
még ke resz tény? Lé te zik-e egy meg úju ló, Eu ró pát is meg újí -
ta ni ké pes, õszin te és be csü le tes ke resz tény ség, il let ve ha
igen, ak kor van-e en nek po li ti kai-köz éle ti kép vi se le te az
Eu ró pai Par la ment ben il let ve az uni ós in téz mé nyek ben?

Ter mé sze te sen szlo ge nek szint jén oly kor-oly kor meg je -
len nek ezek a han gok, de hol van nak a ke resz tény ség
konk rét épí tõ kö vei az eu ró pai do ku men tu mok ban, a
konk rét vi ták ban és dön té sek ben, Eu ró pa egye sí té sé nek
igaz sá gos és mél tá nyos le ve zény lé sé ben? Ver bá li san ta lán
né ha elõ buk kan nak, de ami kor a nagy és ke mény té mák
jön nek elõ – mint pél dá ul az abor tusz, eu ta ná zia, csa lád,
be ván dor lás, több ség-ki sebb ség, ho mo sze xu a li tás, he te dik
nap meg szen te lé se, a kör nye zet és az élet vé del me min -
den fé le gaz da sá gi ér dek tõl és ma ni pu lá ci ó tól stb. –, ak kor
a ke resz tény de mok ra ták is át vál ta nak üres li be rá lis szlo ge -
nek re, amely nek egye nes kö vet kez mé nye a ki üre se dés és
hi te les ség meg ren dü lé se. Hol a va ló sá gos, ere de ti ke resz -
tény fun da men tum?
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Hány szor és hány szor hal lot tuk már: az Eu ró pai Unió az
ér té kek kö zös sé ge! Mi lyen szé pen hang zik, de be le gon -
dol tunk már ab ba, hogy je lent ez egy ál ta lán va la mit? Mit
je lent ez ma Eu ró pa szá má ra? Mi lyen ér té kek rõl van is szó?
Ki mit ért ez alatt? Va ló szí nû leg so kan csak a nagy ál ta lá -
nos sá go kat. Az tán sok szor hall juk azt a meg fo gal ma zást,
hogy tu laj don kép pen az eu ró pai ke resz tény de mok rá cia
nem kell hogy val lá sos ság le gyen, an nak sem mi kö ze e
ke resz tény hit hez. Ért jük mind ezt, de nem ér tünk, mert
nem ért he tünk ve le egyet!

Szük sé ges-e és ké pe sek va gyunk-e ar ra, hogy meg ha -
lad juk eze ket az üres szte re o tí pi á kat? Ma gunk mö gött
tud juk-e hagy ni eze ket a ki áb rán dí tó – ma már lát juk,
hogy se ho vá nem ve ze tõ – ke resz tény de mok ra ta ön meg -
ha tá ro zá so kat?

Meg íté lé sem sze rint meg kell ha lad nunk mind eze ket,
mert egyéb ként nincs Eu ró pá nak jö võ je! Med dig le het még
pu fog tat ni min den kö vet kez mény nél kül jól hang zó ún.
ke resz tény de mok ra ta el ve ket és ér té ke ket, mi köz ben ép -
pen a lé nyeg, a fun da men tum: az Al fa és Ome ga tû nik el
be lõ le. Az ori en tá ci ós pont, a tá jé ko zó dá si pont, Aki hez
min dig vi szo nyí ta nunk le het min dent az éle tünk ben: a sze -
mé lyes, a csa lá di és a tár sa dal mi éle tet gaz da sá gos tól és
min de nes tõl együtt!

A jö võ esély és fel adat mindannyiónk szá má ra. A fel -
adat: Eu ró pa és az élet ma ga! Az el múlt 50 év ben Eu ró -
pa dekrisztianizálása va ló sult meg. Eu ró pa mint ha va la -
mit el fe lej tett vol na. Úgy vi sel ke dik, mint aki nek ki hagy
az em lé ke ze te! El fe lej tet te ószö vet sé gi és új szö vet sé gi
bib li ai alap ja it.

Úgy is fo gal maz hat nék, hogy „csak ” an  nyi hi ány zik,
hogy a Tíz pa ran cso lat két táb lá já ból a mo dern, eu ró pai
em ber az el sõ táb la nél kül akar ja meg va ló sí ta ni a má so di -
kat. Pe dig pon to san for dít va kell mû köd nie az élet nek. Így
lesz a hi te les, „ütõs”, éle tet je len tõ ke resz tény ség bõl ki üre -
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se dõ, elsivatagosodó hu ma niz mus, ke resz tény hu ma niz -
mus, vé gül ál sá gos li be ra liz mus. Vagy a jé zu si nagy pa ran -
cso lat el sõ pa ran csa nél kül vért iz zad va pró bál juk meg va -
ló sí ta ni a má so dik pa ran csot („Sze resd fe le ba rá to dat, mint
ön ma ga dat!”), s még is döb ben ten lát juk a ben nün ket kö -
rül ve võ kör nye ze ti, ci vi li zá ci ós és em be ri vál sá got, mint
minden nek ször nyû kö vet kez mé nyét.

A nagy kér dé sünk te hát itt és most, itt és ma: le het sé -
ges-e Eu ró pá ról, Eu ró pa múlt já ról és jö ven dõ jé rõl hi te les
ke resz tény de mok rá cia, a ke resz tény-szo ci á lis gon do lat
nél kül be szél ni? Le het sé ges-e az eu ró pai ke resz tény de -
mok rá cia meg ma ra dá sá ról, jö võ jé rõl hi te les ke resz tény ség
és hi te les ke resz té nyek nél kül be szél ni, vagy a mai ke resz -
tény de mok rá cia a 21. szá za di szink re tiz mus in teg rá ló ja -
ként az ate iz mus üres sé gé be hull alá?

Vé gül, de nem utol só sor ban le het sé ges-e a 21. szá zad -
ban hi te les ke resz tény ség rõl, Eu ró pát meg újí ta ni ké pes ke -
resz tény ség rõl be szél ni Is ten és Jé zus Krisz tus nél kül, a
Szent írás, mint nor ma és zsi nór mér ték nél kül?

Van nak jár ha tat lan utak! Ke resz tény egy há zak, az egy -
há zak meg úju lá sa, meg erõ sö dé se nél kül a ke resz tény Eu -
ró pa el kép zel he tet len!

Az Eu ró pai Unió ala pí tó atyái nem szé gyell ték krisz tu si,
ke resz tény hi tü ket.

Robert Schuman így fo gal ma zott egy he lyen: „Egy ke resz -
tény el le nes de mok rá cia olyan ka ri ka tú ra lesz, amely vagy
zsar nok ság ba vagy anar chi á ba sül  lyed!” Az az Is ten he lyé be
nem ke rül het sem az em ber, sem a gaz da ság, sem a nö ve -
ke dés, sem az ad mi niszt rá ció, sem az euró, mert mind an nak
ös  sze om lás lesz a vé ge. Alap nél kül nem le het há zat épí te -
ni! Fun da men tum nél kül nem le het új Eu ró pát sem épí te ni!

Eu ró pa új ra egye sí té se nem tény, nem po li ti kai ak tus,
ha nem lel ki, er köl csi, szel le mi és hit be li fel adat és ki hí vás.
Eu ró pa jö võ je raj tunk és ben nünk tör té nik és va ló sul hat
meg. Eu ró pa jö võ je az em be ri lel kek ben dõl el!
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Ne künk, ma gyar ke resz té nyek nek is van hi va tá sunk és
kül de té sünk az új, a for má ló dó Eu ró pá ban. De csak az év -
ez re des és meg újí tás ra kész te tõ, buz dí tó hi tünk, örök sé -
günk ele men tá ris ere jé vel, kü lön ben el vész, be le si mul a
lan gyos, szín te len eu ró pai ten den ci ák ba s el hal!

Robert Schumannal szól va: „Eu ró pa vagy ke resz tény
lesz vagy nem lesz töb bé Eu ró pa!”

Egy ke resz tény el le nes Eu ró pa olyan ka ri ka tú ra lesz,
amely vagy zsar nok ság ba (lásd: eurózsarnokság!), vagy
anar chi á ba sül  lyed!

Kor szak ha tár hoz ér kez tünk: egy részt a ma gyar nem zet
uni ós csat la ko zá sa, más részt Eu ró pa új jö ven dõ jé nek ki ala -
kí tá sa, s har mad részt pe dig egy új, hi te les ke resz tény po -
li ti ka ki ala kí tá sa te kin te té ben. Egy új, hi te les ke resz tény
po li ti ka – köz éle ti fe le lõs ség vál la lás bel sõ tar tást, er köl csi
erõt és va ló sá gos pers pek tí vát je len te ne a ma gyar nem zet -
kö zös ség eu ró pai új ra egye sí té se, il let ve Eu ró pa új jö ven -
dõ jé nek ki ala ku lá sa fo lya ma tá ban.

A Ke resz tény De mok ra ta Fó rum /KDF/ eb ben a te kin -
tet ben el kö te le zett. Sze ret ne ah hoz hoz zá já rul ni, hogy egy
ilyen, szo ci á li san ha gyo má nyo san el kö te le zett ke resz tény
po li ti kai erõ lét re jö hes sen. En nek ér de ké ben szük sé ges -
nek lát juk, hogy az MDF és a KDNP kö zö sen egy egy ér -
tel mû en ke resz tény-szo ci á lis párt for má ci ót ala kí ta na ki az
el kö vet ke zõ  idõ ben, s ez zel alap ve tõ en be fo lyá sol ják a
fent ki fej tett fo lya ma to kat, il let ve kö ze lebb ke rül né nek
ma gá hoz az em ber hez!

A Ke resz tény De mok ra ta Fó rum /KDF/ meg ala ku lá sa
óta ezt a célt tûz te ma ga elé: ezt szol gál ták kon fe ren ci á -
ink, ame lyek bõl e ki ad vá nyunk ban adunk köz re né hány
elõ adást, de eb ben a szel le mi ség ben fo gal maz tuk meg
kü lön bö zõ ál lás fog la lá sa in kat és ve szünk részt töb bek
kö zött az If jú sá gi De mok ra ta Fó rum /IDF/ kü lön bö zõ tes -
tü le te i vel és tag ja i val kö zös együtt gon dol ko dás ban és jö -
võ ala kí tás ban.
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Kí vá nom, hogy ez a ki ad vány tölt se be kül de té sét, szol -
gál ja egy meg úju ló és hi te les ke resz tény po li ti ka meg erõ -
sö dé sét, és le gyen az el sõ egy so ro zat nyi tá nya ként, amely
a ke resz tény köz éle ti gon dol ko dás nak és fe le lõs ség vál la -
lás nak egy új Fó ru mot te remt!

Üd vöz let az ol va só nak!
(El nö ki elõ szó a Ke resz tény De mok ra ta Fü ze tek I. szá má ban,

2003. au gusz tus 28.)
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A MA GYAR 
KE RESZ TÉNY DE MOK RÁ CIA JÖ VÕ JE

Pro tes táns em ber ként en ged tes sék meg ne kem, hogy ak kor,
ami kor a ke resz tény de mok rá cia fo gal mát hasz ná lom e kis
ta nul mány ban, a ró mai ka to li kus test vé rek szó hasz ná la tá val
él jek tisz te let ben tart va a „több sé get” és a po li ti ka tör té ne ti
elõz mé nye ket. A té ma, mely rõl hó na pok óta rész ben a nyil -
vá nos ság elõtt, rész ben a po li ti kai köz élet ben és a még ak -
tí van po li ti zá ló ke resz tény kö zös sé gek ben, ba rá ti tár sa sá -
gok ban be szé lünk, vi tá zunk, a kö vet ke zõ: Van-e jö võ je a
ma gyar ke resz tény de mok rá ci á nak? Van-e le gi ti mi tá sa? Szük -
ség van-e rá? Van-e lét jo go sult sá ga fel vet ni mind ezt a mai
ma gyar po li ti kai köz élet ben ab ban a bi zo nyos ság tól duz za -
dó kö zeg ben, amely – úgy tû nik – vég le ge sen és vég le te sen
két pó lu sú po li ti kai erõ tér ben gon dol ko dik és ter ve zi be ren -
dez ni a ma gyar jö võt. Nem itt van a he lye an nak, hogy te -
o re ti ku san ele mez zük: mi is a ke resz tény de mok rá cia?

Ám ah hoz, hogy vá laszt tud junk ad ni ezen sú lyos és a
ma gyar po li ti kai jö võt alap ve tõ en meg ha tá ro zó kér dé sek -
re, még is szük ség van ar ra, hogy né hány gon do lat ban ösz  -
sze fog lal juk a ke resz tény de mok rá cia alap el ve it.

A mo dern ke resz tény de mok rá cia a má so dik vi lág há bo -
rút kö ve tõ en szü le tett. Lét re jöt té ben rend kí vül nagy mo ti -
vá ci ós erõ volt a min den fé le to ta li tá ri us rend sze rek ha tá ro -
zott ta ga dá sa! Vál lalt fel ada ta, po li ti kai mis  szi ó ja az a hár -
mas ér ték rend, amely alap ér té ke ket te kint ve ma is me gáll -
ja a he lyét:

1. A szo li da ri tás (test vé ri ség) el ve;
2. a szubszidiaritás (köl csö nös ki se gí tés) el ve;
3. a köz jó elõ moz dí tá sá nak és kép vi se le té nek el ve.
Ter mé sze te sen hos  szú ta nul má nyok ban le het ne ér te -

kez ni a ke resz tény de mok rá cia po li ti kai fi lo zó fi á já ról, ér -
ték rend jé rõl.
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E mos ta ni gya kor la ti-po li ti kai szem pont ból meg kö ze lít -
ve min den eset re az tény – és ezt még a ke resz tény de mok -
rá cia szem pont já ból ka taszt ro fá lis leg utób bi vá lasz tá si
ered mé nyek sem cá fol ják, sõt! – hogy a mo dern ke resz -
tény de mok rá ci á ra a mai ma gyar tár sa da lom nak szük sé ge
van. De nem vi lág né ze ti-ide o ló gi ai párt ként, ha nem ke -
resz tény (ke resz tyén) ér té kek alap ján ál ló konk rét, prag -
ma ti kus, a szó ne mes ér tel mé ben vett po li ti kai cse lek vés -
re van szük sé ge. Olyan hi te les ke resz tény de mok ra ta po li -
ti zá lás ra, amely nem köl dök né ze ge tés ben, nem l'art pour
l'art ön ma ga kö rül va ló for go ló dás ban él, ha nem a va ló sá -
gos ma gyar tár sa da lom va ló sá gos prob lé má i ra ke re si és
ad ja meg a ha té kony és ha tá ro zott vá laszt. Így tud ja a ne -
mes alap el vet va ló ság gá ten ni, hogy a ha ta lom csak esz -
köz és nem pe dig cél: a ha ta lom csak esz köz a szol gá lat -
ra, az ér ték el vû, de má so kért vég zett po li ti zá lás ra.

Eb ben az ös  sze füg gés ben már meg is ta lál tuk a vá laszt
a fel tett kér dés re: Van jö võ je a ma gyar ke resz tény de mok -
rá ci á nak! Van le gi ti mi tá sa! Szük ség van rá! Nem vál hat vég -
le ges sé a ma gyar po li ti kai tér kép je len le gi két pó lu sú,
kétosztatú va ló sá ga! Van jö võ je a mo dern ma gyar ke resz -
tény de mok rá ci á nak, de nem vi lág né ze ti-ide o ló gi ai igény  -
nyel - ta lán ez le het a nó vum, az új fel is me ré sünk! -, ha -
nem ér ték el vû, de még is prag ma ti kus és a ma gyar tár sa da -
lom va lós prob lé má i ra, ki hí vá sa i ra az új év ez red pers pek -
tí vá já ban vá la szo ló po li ti kai erõ ként.

En nek a mos ta ni ma gyar ke resz tény de mok rá ci á nak a
fel ada ta it na gyon rö vi den a kö vet ke zõ gon do la tok ban le -
het – csak fel so ro lás sze rû en – ös  sze fog lal ni:

1. A ke resz tény (ke resz tyén) köz éle ti fe le lõs ség vál la lás
hi te les kép vi se le te.

2. Az ér ték el vû po li ti zá lás át ül te té se a ma gyar po li ti kai
gya kor lat ba.

3. An nak a gon do lat nak a tu da to sí tá sa mai ma gyar tár -
sa da lom ban, hogy „min den po li ti ka, de nem min den a po -
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li ti ka.” Ez ér vé nyes transz cen dens és im ma nens ös  sze füg -
gés ben egy aránt. Im ma nens ös  sze füg gés ben a po li ti ka
min den ha tó sá gát kér dõ je le zi meg, az az a po li ti ká nak
egyen ran gú tár sak ra van szük sé ge a ci vil szer ve ze tek ben,
az egy há zak ban és gyü le ke ze tek ben, az ön kor mány zat ok -
ban, szû kebb és tá gabb kö zös sé gek ben, in téz mé nyek ben.

4. A sze mé lyi ség, az em be ri élet egye di sé ge és mél tó sá -
ga tel jes har mó ni á ban áll a kö zös ség ér té ke i vel.

5. A po li ti ka és az er kölcs nem két egy más tól el vá lasz -
tott te rü let, ha nem egy mást át ha tó va ló ság kell le gyen!

Ami kor a ke resz tény de mok rá cia jö võ jé rõl gon dol ko -
dunk, és mi u tán po zi tív vá laszt ad tunk, be szél nünk kell
ar ról a meg ke rül he tet len kér dés rõl is, ami a vég re haj tás
esz kö ze kell le gyen. Tud ni il lik ar ról van szó, hogy ha po -
zi tív vá laszt adunk ar ra, hogy van-e jö võ je a keresztény-
demokráciának?, ak kor rög tön kö vet ke zik a má sik kér dés,
hogy ho gyan to vább? Mi lyen mó don le het meg te rem te ni
a mo dern ma gyar ke resz tény de mok rá ci át és an nak po li ti -
kai kép vi se le tét?

Sa ját vá la szom er re az, hogy ma Ma gyar or szá gon egyet -
len, önál ló, par la men ti po li ti kai erõ, párt lé te zik, amely par -
la men ti gya kor lat szint jé re ké pes emel ni a tár sa dal mi prob -
lé mák ra adott és adan dó ke resz tény de mok ra ta vá la szo kat:
ez a párt a Ma gyar De mok ra ta Fó rum. Ez a po li ti kai erõ –
amely bõl leg alább négy po li ti kai párt jött lét re – meg tisz -
tult. Po li ti kai ér te lem ben ho mo gén né érett egy gyûj tõ párt -
ból, hi szen az ere de ti hár mas ér ték rend bõl a né pi-nem ze ti
irányt a MIÉP, a nem ze ti sza bad el vû irányt a FIDESZ-MPP
vi szi to vább. Az ere de ti hár mas ér ték rend bõl meg ma radt a
ke resz tény de mok ra ta ér ték el vû ség, amely nek alap ján mind
a mai na pig az MDF tag ja az eu ró pai és a vi lág ke resz tény -
de mok ra ta párt ja it tö mö rí tõ szer ve ze tek nek.

Van te hát le gi ti mi tá sa a ma gyar ke resz tény de mok rá ci á -
nak! De ezt a ke resz tény de mok rá ci át egye sí te ni kell, tö mö -
rí te ni, új erõ cso port tá kell sür gõ sen szer vez ni és in teg rál ni,
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amely ké pes lesz ar ra, hogy né hány hó na pon be lül meg -
szer vez ze ma gát. Amely ké pes lesz ar ra, hogy úgy ké szül -
jön a kö vet ke zõ vá lasz tá sok ra, hogy ko moly par la men ti le -
gi ti mi tást meg sze rez ve mél tó, erõs, egyen ran gú és ki szá mít -
ha tó part ne re le gyen a FIDESZ–MPP-nek. Csak eb ben a
pers pek tí vá ban bíz ha tunk, ab ban, hogy 1990 után elõ ször
e mos ta ni pol gá ri kor mány zat két cik lu son ke resz tül szol -
gál hat és ab szol vál hat ja vál lalt fel ada ta it és prog ram ját.
Amen  nyi ben ez az in teg rá ció nem jön lét re, amen  nyi ben
nem si ke rül az el tü ne de zõ bo zót har co sok cso port ja it, gyen -
gü lõ po li ti kai ala ku la ta it, párt ma rad vá nya it elõ hív ni és
egye sí te ni a Ke resz tény de mok ra ta Uni ó ban, ak kor an nak
ne ga tív kö vet kez mé nye ket tõs ter mé sze tû le het. Egy részt a
ma gyar tár sa da lom szá má ra szük sé ges ke resz tény de mok rá -
cia vég le ge sen, de leg alább is be lát ha tó idõ re el tû nik a ma -
gyar po li ti kai, a par la men ti po li ti kai kö zeg bõl. Más részt
rend kí vü li mér ték ben ve szé lyez te tik an nak a ma még re á -
lis le he tõ ség nek a meg va ló sí tá sát, hogy e mos ta ni kor -
mány ko a lí ció leg alább két cik lu son ke resz tül vég re hajt sa
prog ram ját, és nem ze ti ér de ke in ket kép vi sel ve ve zes se
vis  sza az or szá got, s a nem ze tet az eu ró pai in téz mény -
rend szer be.

A kor mány zás kop tat. A leg na gyobb kor mány erõ, a
FIDESZ–MPP – bár rend kí vül jól tart ja ma gát – nyil ván va -
ló an fo lya ma to san ki van té ve a hét köz na pi po li ti kai ko -
pás nak a kö vet ke zõ vá lasz tá so kig. Ezért van szük sé ge erõs
part ne rek re, ko a lí ci ós tár sak ra. A Fi desz nek hos  szú tá von
nem olyan part ne rek re van szük sé ge, ame lye ket le kell
nyel nie, ha nem olya nok ra, ame lyek kel a sza va zó bá zist
szé le sebb re tud ja nyit ni, sõt meg tud ja erõ sí te ni, sta bi li zál -
ni tud ja azt. Eb ben az ös  sze füg gés ben te hát min den ko -
moly jobb kö zép po li ti kai erõ nek ér de ke a ke resz tény de -
mok rá cia egye sí té se, erõ sí té se, in teg rá ci ó ja.

Ez az in teg rá ció nyil ván va ló an csak egy in teg rá ci ós erõ,
egy in teg rá ci ós pont men tén me het vég be. Ez az in teg rá -
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ci ós pont a Ma gyar De mok ra ta Fó rum le het a fent fel so rolt
in do kok és ér vek alap ján. Ez az in teg rá ció úgy me het vég -
be, hogy köz ben nem sé rül sen ki önál ló sá ga, ugyan ak kor
a kö zös ügyet uni ó ba tö mö rül ve – a né met pél da út ját vá -
laszt va – kép vi sel jük.

Ki in teg rál ja a ke resz tény de mok ra tá kat? Er re a már fel tett
kér dés re te hát a vá la szom nem új don ság, csu pán ak tu a li zá -
lás. Lezsák Sán dor és Semjén Zsolt or szág gyû lé si kép vi se lõk
az elõ zõ cik lus ban ja va sol ták, hogy jöj jön lét re az MDF-KDU
or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port az Or szág gyû lés ben. Ha ez a
terv si ke rült vol na, ak kor ma egé szen más ról és más kép pen
kel le ne be szél get nünk. Még is úgy gon do lom, hogy mai or -
szág gyû lé si kép vi se lõ ként ezért vet he tem fel le gi tim mó don
im már saj nos nem a par la men ti frak ci ó kat il le tõ en, ha nem a
még lé te zõ ke resz tény de mok ra ta pár tok és szer ve ze tek ösz  -
sze füg gé sé ben (KDNP, MDNP, MKDSZ), hogy ma Ma gyar or -
szá gon a Ma gyar De mok ra ta Fó rum in teg rál hat ja gyors és
ha té kony mó don a ma gyar ke resz tény de mok rá ci át MDF-
KDU né ven! Ez a meg újult szer ve zet azon na li par la men ti
meg je le nést ad hat az egy sé ges ma gyar ke resz tény de mok rá -
ci á nak és hos  szú tá vú pers pek tí vát je len te ne mind a kö vet -
ke zõ vá lasz tá sok ra, mind pe dig a pol gá ri kor mány zat to váb -
bi mû kö dé sé re néz ve. El len ke zõ eset ben – s nem kell eh hez
nagy jós nak len ni – egyik ügy ben sem tör tén het elõ re lé pés,
sõt kel le met len meg le pe té sek ré sze sei le szünk.

Az idõ rend kí vül sür get! S mert sür get az idõ, ezért koc -
ká za tot is kell vál lal ni. Bár – meg koc káz ta tom – a je len le -
gi hely zet ben ve szí te ni va lónk szin te már nincs is! Ha né -
hány hó na pon be lül ez a ke resz tény de mok ra ta in teg rá ció
nem va ló sul meg, an nak rend kí vül fáj dal mas és ne ga tív
kö vet kez mé nyei lesz nek.

Mely fel ada tok áll nak elõt tünk itt és most, re mél ve a ke -
resz tény de mok ra ta in teg rá ci ót és az egy sé ges meg je le nést:

1. Hi te le sen kép vi sel ni a ke resz tény (ke resz tyén) köz -
éle ti ér té ke ket.
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2. Meg is mer tet ni a vá lasz tó pol gár ok kal a mo dern ke -
resz tény de mok rá cia ér té ke it és vá la sza it a tár sa da lom
prob lé má i ra, kér dé se i re. Ki ad vány ok meg je len te té se.

3. Vis  sza hó dí ta ni a ke resz tény és ke resz tény de mok ra ta
hold ud vart, ami re csak az Unió ké pes, az egy sé ges erõ.

4. A he lyi kö zös sé gek, a tár sa da lom moz gó sí tá sa a jö võ
pers pek tí vá já ban.

5. Prag ma ti kus po li ti zá lás, konk rét cse lek vés.
6. Sze rep vál la lás az eu ró pai po li ti kai kul tú ra és stí lus

meg ho no sí tá sá ban.
7. A tör té nel mi egy há zak meg úju lá sá nak elõ se gí té se ha -

té kony mó don.
8. Az esély egyen lõ ség kép vi se le te és meg te rem té se

min den vo nat ko zás ban.
9. A tár sa dal mi szo li da ri tás kép vi se le te a gaz da sá gi szfé rá -

ban kö vet ke ze te sen. A szo ci á lis pi ac gaz da ság hang sú lyo zá sa.
10. Nem csak pol gár ság ban kell gon dol kod nunk, ha -

nem le kell po rol ni az ere de ti el kép ze lé sün ket: erõs kö -
zép osz tályt kell meg te rem te ni eb ben az or szág ban, amely
ké pes hor doz ni a gyen gé ket, az idõ se ket és a gyer me ke -
ket, amely ké pes a jö võ ben gon dol kod ni.

11. A ma gyar ér tel mi ség és ér tel mes ség meg szó lí tá sa,
so ra ink ba hí vá sa új ra.

12. Vé gül, de nem utol só sor ban a fi a ta lok moz gó sí tá sa
és ori en tá lá sa. Po li ti kai utód nem ze dék tu da tos fel ne ve lé se.
Kép zé sek rend sze res biz to sí tá sa.

A ke resz tény de mok rá cia ere den dõ mó don ma gá ban
fog lal ja azo kat az ér té ke ket, ame lye ket a fran cia fel vi lá go -
so dás és for ra da lom jó val ké sõbb zász la já ra tû zött. A ke -
resz tény (ke resz tyén) evan gé li um alap ve tõ en a sza bad ság,
a sza ba dí tás evan gé li u ma an nak evi lá gi pers pek tí vá já val
együtt. A ke resz tény (ke resz tyén) evan gé li um a test vé ri ség
evan gé li u ma, a szo li da ri tás hí re és fel ada ta ma is.

A ke resz tény (ke resz tyén) evan gé li um alap ve tõ en az ér -
té kek, kin cse ink õr zé sé re szó lít. Te hát az evan gé li um ér té -
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ke i re épü lõ, mo dern ke resz tény de mok rá cia ma gá ban fog -
lal ja az em be ri mél tó ság, a sza bad ság gon do la tát, a szo li -
da ri tás el vét ás a kon zer va ti viz mus ere jét. Mind ez nem ide -
o ló gi ai-vi lág né ze ti alap kell le gyen a ke resz tény de mok rá -
cia szá má ra, ha nem olyan ér ték ren di, ér ték el vû er köl csi-
po li ti kai fundámentum, amely nek ta la ján gya kor la ti, konk -
rét po li ti kai vá la szo kat ad a ma gyar tár sa da lom sors kér dé -
se i re és hét köz na pi prob lé má i ra.

Vé gül sze ret ném rá irá nyí ta ni fi gyel mün ket még egy
rend kí vül fon tos té má ra, a csa lá dok ra, a csa lá dok hely ze -
té re és an nak ja ví tá sá ra. Ez az az ügy, amely ben ne künk,
ke resz tény de mok ra ták nak kü lö nö sen el kö te le zet ten kell
részt ven nünk. Ezért hang sú lyoz tam a csa lá dok tá mo ga tá -
sá ról szó ló tör vény ja vas lat par la men ti tár gya lá sa kor, frak ci -
óm ve zér szó no ka ként a kö vet ke zõt: „örü lünk an nak, hogy
a FIDESZ–MPP át vet te az MDF csa lád po li ti ká ját.” A csa lá -
dok ügye nem pusz tán szo ci ál po li ti kai kér dés, ha nem a le -
en dõ ma gyar tár sa da lom har mó ni á já nak, a ma gyar de mok -
rá cia és jog ál lam meg szi lár du lá sá nak, a kö zép osz tály meg -
te rem té sé nek a ki hí vá sa. Vég sõ so ron kõ ke mény gaz da sá -
gi kér dés is! Per szo ná lis és kö zös sé gi kér dés, test és lé lek,
tár sa dal mi köz ér zet és gaz da sá gi vi ta li tás har mó ni á ja és a
jö võ pers pek tí vá ja a csa lá dok hely ze te, erõ sö dé se.

Ezért min dent meg kell ten nünk an nak ér de ké ben,
hogy ke resz tény de mok ra ta párt ként po li ti zá lá sunk ori -
gó ja és vi szo nyí tá si pont ja ez le gyen. A csa lá dok ügye
érin ti a gyer me ke in ket, fi a tal ja in kat, és az öre ge ket, a
szo ci ál po li ti kát és az egész ség ügyet, az ok ta tást, kép -
zést és a spor tot-kul tú rát, a gaz da sá got, a vál lal ko zá so -
kat és az adó rend szert, a biz to sí tá si rend szert egy aránt.
Te hát min den nel össze füg gés ben áll, szin te min den ko -
mo lyabb tör vény ja vas lat nak van ha tá sa a csa lá dok
hely ze té re. Ezért kü lö nös fi gye lem mel – akár egy szak -
mai gré mi um lét re ho zá sá val is – kell kí sér nünk a csa lá -
dok ügyét!

116 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Ös  sze fog lal va:
1. A mai ma gyar tár sa da lom ban a mo dern ke resz tény -

de mok rá ci á nak lét jo go sult sá ga van.
2. Ha a ma gyar tár sa da lom nak szük sé ge van a ke resz -

tény de mok rá ci á ra, ak kor an nak új ra kell szer vez nie ön ma -
gát, egy sé ges sé kell vál nia. El kell in dul nia az in teg rá ló dás
út ján. Ezen az úton pe dig in teg rá ci ós erõ re, in teg rá ci ós
pont ra van szük ség mi nél elõbb, mert az idõ sür get ben -
nün ket. Ez az in teg rá ci ós pont az MDF–KDU po li ti kai for -
má ció le het. Ez zel pár hu za mo san le he tõ sé get kell ad nunk
a fi a tal po li ti kai ge ne rá ci ók nak a ke resz tény de mok rá cia
ma gyar or szá gi meg je le ní té sé re és ki bon ta koz ta tá sá ra!

3. A meg úju ló mo dern ma gyar ke resz tény de mok rá ci á -
nak, az MDF–KDU po li ti kai for má ci ó nak nem vi lág né ze ti-
ide o ló gi ai párt ként, ha nem ér ték el vû ala pok ra épít kez ve
gya kor la ti po li ti zá lás sal kell vá laszt ad ni. Ezt a gya kor la ti
po li ti zá lást kell meg je le ní te ni a köz vé le mény szá má ra. Eh -
hez pe dig ké pez nünk kell ma gun kat, po li ti ku sa in kat és fi -
a tal ja in kat egy aránt!

4. Mind ez a fent meg fo gal ma zott gon dol ko dás és jö võ -
kép nem má sok ro vá sá ra kell tör tén jen. De lát nunk és tud -
nunk kell, hogy amen  nyi ben ez az in teg rá ció vagy élet ké -
pes al ter na tí vá ja rö vid idõn be lül nem jön lét re, ak kor
mind a ma gyar ke resz tény de mok rá cia, mind pe dig a pol -
gá ri kor mány zás jö võ je meg kér dõ je le zõ dik.

Nem csak ne künk ér de künk mind ez! A FIDESZ–MPP ér -
de ke az, hogy a ter mé sze tes kor mány za ti ko pá si fo lya mat -
ban hos  szú tá von meg bíz ha tó, egy sé ges, erõs és prag ma -
ti ku san po li ti zá ló ke resz tény de mok ra ta ko a lí ci ós tár sa le -
gyen, amely kor mány za ti fe le lõs sé get nem csak sza vak ban
ké pes hor doz ni, de a va ló ság ban is.

Így te remt he tõ meg az a FIDESZ–MPP–MDF–KDU ko a -
lí ció, amely bi za kod hat a kö vet ke zõ vá lasz tá sok ra ké szül -
ve és bíz hat a pol gá ri kor mány zás fo lya ma tos sá gá ban!

(Bel sõ vi ta irat az MDF-ben, 1999. áp ri lis 19.)
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KE NYÉR – ÉLET – JÖ VÕ
„A mi min den na pi ke nye rün ket add meg ne künk ma!” 

(Mt. 6,10)

„Õ így vá la szolt: Meg van ír va: Nem csak ke nyér rel él az em ber, ha nem

min den igé vel, amely Is ten szá já ból szár ma zik.” 

(Mt. 4,4)

Ezek ben a na pok ban gyü le ke ze ti és nem ze ti kö zös ség ben
egy aránt há lát adunk Is ten nek az új ke nyé rért. Há lát
adunk a min den na pi be te võ ért, há lát adunk, hogy van,
hogy le het az asz ta lun kon ke nyér. S há lát adunk a mun kás
ke ze kért, amelyek éret tünk is dol go ztak. De há lát adunk
az erõ ért, a meg ma ra dá sért, a pró bák ban, a ne héz sé gek
kö zött va ló meg tar ta tá sun kért.

Is ten nek meg tar tó ke gyel mé ért.
A ke nyér a szó leg szo ro sabb és leg ne me sebb ér te lem -

ben min dig – s ezért most is! – az éle tet je len tet te. Az éle -
tet, a meg él he tést, a tes ti-ma te ri á lis élet ben ma ra dást. A
csa lá dok meg él he té sét, a nem zet éle tét és jö ven dõ jét.
Ezért volt ele ink szá má ra a ke nyér „szent” va la mi. Em lék -
szem, hogy gyu lai nagy ma mám élõ hi tû re for má tus ként
ho gyan raj zolt egy ke resz tet a kés sel a ke nyér há tá ra, mi -
e lõtt meg szeg te azt.

Mint ha az el múlt év ti ze dek ben mi re for má tu sok ke ve -
seb bet fi gyel tünk vol na a ke nyér ma te ri á lis mi volt ára és
an nak min den na pi kö vet kez mé nye i re. Töb bet be szél tünk
a szim bo li kus, mint a va ló sá gos ke nyér rõl. Ke ve set szól -
tunk és még ke ve seb bet tet tünk az egy há zi és tár sa dal mi
szo li da ri tá sért, a szo ci á lis és csa lád ügyi kér dé se kért, a sze -
gé nye kért, a mun ka nél kü li e kért, nem emel tük fel a sza -
vun kat kel lõ erél  lyel éret tük. Mint ha ki mon dat la nul is ott
lett vol na a ma gyar re for má tus „hi va ta los ság” vé le mé nye
és ma ga tar tá sa mö gött, hogy ne künk a lel ki ke nyér a fon -

118 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



tos, a va ló sá gos sal pe dig tö rõd jön a po li ti ka. Ab ba mi ne
árt suk be le ma gun kat. Ta lán még ma is ész lel het jük egy -
há zun kon-há zun kon be lül ezt a szel le mi sé get.

Ami kor a min den na pi ke nye rün kért imád ko zunk, ak kor
azt is mond juk, hogy nem csak a lel ki éle tün ket, ha nem a
ma te ri á lis, anya gi éle tün ket is oda vis  szük, oda vi het jük
Krisz tus Urunk elé. S ami kor a min den na pi ke nye rün kért
ki ál tunk, ak kor azt is ki mond juk, hogy szá munk ra a tár sa -
dal mi igaz sá gos ság és szo li da ri tás fon tos, bib li ai-krisz tu si
ér ték, amely hez áll ha ta to san ra gasz ko dunk. A min den na pi
ke nyé rért va ló fo hász meg je le ní ti azt, hogy el kö te le zet tek
va gyunk a gaz da ság kér dé se i ben is: szá munk ra lét fon tos -
sá gú az em be rek, a csa lá dok meg él he té se, élet le he tõ sé ge
és élet mi nõ sé ge, mert ez is az Is ten or szá gá nak ügye.
Mind ez szo ro san ös  sze függ a gaz da ság-, a szociál-, a la kás-,
a csa lád-, adó-, ok ta tás-, egész ség ügyi és egyéb po li ti ká -
val, ame lyek ben ne künk igen is hal lat nunk kell sa já tos
han gun kat. Ezek ben is ér vé nye sül nie kell – ha nem is spe -
ci á lis re for má tus ke resz tyén szak po li ti kák nak! – azok nak a
bib li ai, ke resz tyén el vek nek és ér té kek nek, el kö te le zett sé -
gek nek, ame lyek va ló ban és konk ré tan az em be ri éle tet
szol gál ják. A jö võt és a meg ma ra dást.

Is ten Igé je azon ban még en nél is több rõl be szél ne -
künk. Mint min dig, most is a tel jes ség rõl, a tel jes igaz ság -
ról, a tel jes élet rõl szól! Fon tos, rend kí vül fon tos a ke nyér,
mert ab ból és az ál tal van a va lós élet, az hord ja ma gá ban
a tes ti éle tet, a hol na pot. 

DE „nem csak ke nyér rel él az em ber, ha nem min den
igé vel, amely Is ten szá já ból szár ma zik.” Ez zel lesz tel jes az
em be ri éle tünk, a ke nyé rért va ló há la adá sunk. Ha ko mo -
lyan ves  szük Is ten sza vát, fi gyel mez te té sét: „Nem csak ke -
nyér rel él az em ber.”

Ma a csá bí tás, a csá bí tó go nosz így szól: „Csak ke nyér -
rel él az em ber!” Csak! Elég az ne ked. Az anyag a min den.
Nem kell más, nem kell több az élet ben, az élet hez. A mai
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ún. jó lé ti vi lág, jó lé ti tár sa da lom na gyon is az iga zi ma te ri -
a liz mus vi lá ga! S bûn bá nó szív vel kell ne künk, ke resz tyé -
nek nek is Urunk elõtt meg áll nunk, el csen de sed nünk,
hogy an  nyi szor és an  nyi fé le kép pen en ged tünk és en ge -
dünk a csá bí tás nak: mi is ha so nul tunk! Mi is azo no sul tunk
a kül sõ kör nye zet szel le mi sé gé vel. Men tünk és me gyünk a
tö meg, a mas  sza után. Sok szor mond juk vagy gon dol juk
ve lük: csak ke nyér rel él az em ber!

Ma kü lö nö sen ak tu á lis az Ige üze ne te, mert en nek a szel -
le mi ség nek a kö vet kez mé nye im már fel mér he tet len ká ro kat
és be lát ha tat lan kö vet kez mé nye ket sej tet. A globalizáció, a
klí ma vál to zás, az ökológiai-demográfiai-morális vál ság, a
mé dia kont roll nél kü li ha tal ma, óri á si gaz da sá gi-élet mi nõ -
ség be li kü lönb ség észak és dél, nyu gat és ke let kö zött, a föld
nyers anyag kész le te i nek ra di ká lis apa dá sa és még hos  sza san
so rol hat nánk a ször nyû té nye ket. A rö vid lá tó, a mo hó, a fo -
gyasz tói-jó lé ti tár sa dal mat te rem tõ em ber meg ront ja a vi lá -
got. Az Is ten jó és szép vi lá gát. A csak ke nyér rel élõ, ma gát
nagy ko rú nak, ér tel mes nek és in tel li gens nek tar tó em ber el -
ve szí ti ön ma gát, fel éli gyer me kei, uno kái, utó dai jö võ jét, ki -
vet kõ zik igaz em be ri for má já ból. Le vet ke zi ma gá ról is ten ké -
pû sé gét. Egy olyan vi lá got akar te rem te ni ez az em ber itt Ma -
gyar or szá gon, a Kár pát-me den cé ben is, amely ben a ha zug -
ság irá nyít ja az éle tet, ami kor igaz ság és er kölcs már mú ze -
u mi fo ga lom má vál nak, ami kor a fe ke tét fe hér nek, a fehéret
fe ke té nek mond ják és ha sok szor mond ják, az zá is lesz az
em be rek tu da tá ban. Csak a ke nyér – ke nyér és cir kusz!

Is ten Igé je a tel jes ség re fi gyel mez tet ben nün ket: na gyon
fon tos a ke nyér, de nem csak ke nyér rel él az em ber, ha -
nem Is ten sza vá val, út mu ta tá sá val, ve ze té sé vel. Is ten elõtt
min den em be ri élet ér ték an nak lel ki és ma te ri á lis vo nat -
ko zá sá val egye tem ben. Ezért ne künk is fon tos kell le gyen
az em be ri élet lel ki és anya gi di men zi ó ja, azért együt te sen
kell fe le lõs sé get vál lal nunk és küz de nünk a kár pát-me den -
cei ma gyar ság éle té ben.
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„Nincs más út, csak az Is ten út ja” – ének li el sõ ki rá lyunk
az Ist ván a ki rály cí mû rock ope rá ban. Szent Ist ván ra is em -
lé ke zünk ezek ben a na pok ban, aki rá döb bent ar ra, hogy
nem elég az in téz mé nyes, ál la mi ke re tek meg te rem té se, ha -
nem azoknak tar tal ma a leg lé nye ge sebb. A meg ma ra dást, az
élet ben ma ra dást, a jö võt nem csak az ins ti tú ció je len ti, sõt!
Még in kább a lel kek ben dõl el a jö võ és az élet. Õ fel fe dez -
te az evan gé li u mot és el kö te lez te ma gát mel let te. Nincs
más, ami éle tet és jö võt ad hat na egyé ni éle tünk nek és ma -
gyar nem ze ti kö zös sé günk nek, mint az Is ten út já nak vá lasz -
tá sa. Az Is ten út ja pe dig a tel jes em be ri élet vá lasz tá sa!

Ra vasz Lász ló így ír el sõ ki rá lyunk kal kap cso la to san:
„Hi á ba lett ke resz tyén né a ma gyar, hi á ba volt Ist ván ki rály
apos tol és pró fé ta, szent és hit val ló, ha raj tad és raj tam, a
min den ko ri ma gya ro kon nem megy vég be Is ten át ala kí tó
cso dá ja!” Ez a bib li ai meg kö ze lí tés, az evan gé li u mi lá tás,
amel  lyel mél tón le het Ist ván ki rály ra nem csak em lé kez ni,
ha nem Õt pél da ként lát ni ma gunk elõtt.

Imád koz zunk, hogy men jen vég be raj tad és raj tam, a
min den ko ri ma gya ro kon Is ten át ala kí tó cso dá ja és tud juk
vá lasz ta ni az élõ Is ten út ját: a tel jes em be ri élet út ját!
Ámen!

(Meg je lent a Te o ló gi ai Szem lé ben, 2005/3.)
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A KI SEBB SÉ GEK MEG BE CSÜ LÉ SE 
AZ EM BE RI MÉL TÓ SÁG ZÁ LO GA

Szá munk ra, ke resz tyén em be rek szá má ra „evan gé li u mi evi -
den cia” a jé zu si pa rancs: „Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga -
dat!” Még is ne künk is és min den jó aka ra tú em ber nek az evi -
den ci á kat, a vi lág leg ter mé sze te sebb dol ga it is új ra át kell
gon dol ni. Va jon úgy élek-e min den nap ja im ban, ahogy ez a
jé zu si pa rancs en gem ve zet ni kí ván? Va jon meg tu dok-e,
meg tu dunk-e fe lel ni en nek; va jon fe le lõs ség gel élõ ke resz -
tyén ként tu dom és tud juk-e be töl te ni e vi lá gi kül de té sün ket?

Azt is tud juk to váb bá, hogy ez az evan gé li u mi evi den -
cia még ra di ká li sab ban vo nat ko zik azon fe le ba rá ta ink kal
va ló kap cso la tunk ra, akik va la mi ben hát rányt szen ved nek.
Az el eset tek re, a fo gya ték kal élõk re, a hi á nyok kal küsz kö -
dõk re, s azok ra, akik va la mely ok mi att sok kal ki sebb esél-
lyel tud nak a tár sa da lom éle té ben részt ven ni. Ne künk, ke -
resz tyé nek nek, il let ve a köz élet ben részt ve võ hí võ em be -
rek nek így kell te kin te nünk a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek kö zös sé ge i re, s azok tag ja i ra.

A ki sebb sé gi jo gok vé del me fo lya ma to san fej lõ dött az
el múlt év ti ze dek ben. Az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad -
sá gok ál ta lá nos vé del mé tõl hos  szú út ve ze tett azon do ku -
men tu mo kig, ame lyek ki fe je zet ten a ki sebb sé gi jo gok vé -
del mét szol gál ják. Ez a fej lõ dé si fo lya mat az Em be ri Jo gok
Egye te mes Nyi lat ko za tá tól nap ja in kig tart, az eu ró pa ta -
nácsi Ke ret egyez mé nyek tõl, az EBESZ-dokumentumokon
ke resz tül az Eu ró pai Uni ón be lü li ki sebb sé gek vé del mé -
ben foly ta tott te vé keny sé gé ig. Ezt a hos  szú, vi ták kal és
küz del mek kel tel jes utat – per sze a ko ráb bi év szá zad ok
har ca it is be le ért ve! – ne ve zi egy ne ves ke resz tyén jo gász
„az em be ri mél tó ság for ra dal má nak”.

Ma gyar or szá gon 1989 után nyíl nak új utak ezen a té ren,
hi szen a ki sebb sé gi jo gok szem pont já ból nyil ván va ló an a
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leg fon to sabb ál lo más az Al kot mány mó do sí tá sa, majd ezt
kö ve tõ en 1993-ban a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga -
i ról szó ló tör vény meg al ko tá sa volt. Ez a tör vény – meg íté -
lé sem sze rint – jól be töl töt te hi va tá sát, an nak ide jén min -
den ki sebb ség ré szé rõl osz tat lan öröm mel üd vö zöl ték ezt
az egész Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban nyil ván va ló an leg li be rá -
li sabb ki sebb sé gi tör vényt.

Ugyan ak kor tíz év vel a tör vény el fo ga dá sa után (az el -
telt idõ szak ta pasz ta la tai alap ján a meg fo gal ma zó dó nyo -
mán) az is nyil ván va ló vá vált, hogy mi e lõbb mó do sí ta -
nunk kell ezen tör vé nyi ke re te ket. Ép pen a ki sebb sé gi kö -
zös sé gek tag jai em be ri mél tó sá gá nak, vé del mé nek és éle -
tük tel je sebb ki bon ta koz ta tá sá nak ér de ké ben kell meg -
szün tet ni a vis  sza élé sek le he tõ sé ge it, s elõ moz dí ta ni,
hogy a ki sebb sé gi kö zös sé gek kép vi se le tét élet sze rûb bé
te gyük. Szük ség lesz ar ra is ezen fo lya mat kö ze pet te,
hogy meg erõ sít sük a ki sebb sé gek kul tu rá lis au to nó mi á já -
nak in téz mé nyi ke re te it, biz to sít suk a ki sebb sé gek par la -
men ti kép vi se le tét. A ki sebb sé gi ön kor mány zást is új ala -
pok ra kell he lyez ni, ami nek a lé nye ge, hogy csak a ki -
sebb sé gek hez tar to zó kat il les se az a jog, hogy meg vá las  -
szák kép vi se lõ i ket, s ez ál tal meg szûn jék a rend kí vül ká ros
„etnobiznisz” le he tõ sé ge. 

Kü lön fel ada tot és ki hí vást je lent a ma gyar or szá gi ro -
mák tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak se gí té se, hi szen ez mind -
an  nyi unk kö zös ér de ke és fe le lõs sé ge. Ezért ko moly, kö -
zös erõ fe szí té se ket kell ten nünk a ta nu lás, a mun ka és a
lak ha tás le he tõ sé ge i nek meg te rem té sé ben, ugyan ak kor az
egyé ni fe le lõs ség gon do la tá nak a meg erõ sí té sé ben. Az Or -
szág gyû lés Em be ri Jo gi, Ki sebb sé gi és Val lás ügyi Bi zott sá -
ga mind ezen fel ada tok meg gyor sí tá sa ér de ké ben or szág -
gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot nyúj tott be, ame lyet vár ha tó an
né hány hé ten be lül tár gyal ni fog a Tisz telt Ház.

A ma gyar or szá gi ki sebb sé gek meg be csü lé se és fel ka ro -
lá sa mel lett szá munk ra ugyan olyan fon tos kö te le zett ség és
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fe le lõs ség a ha tá ra in kon túl élõ ma gyar nem ze ti ki sebb sé -
gi kö zös sé gek tá mo ga tá sa és meg erõ sí té se, va la mint an nak
elõ se gí té se, hogy õk is szü lõ föld jü kön ma rad va ta lál ják
meg bol do gu lá su kat. En nek ér de ké ben a ked vez mény tör -
vény alap ve tõ tar tal má nak és stra té gi ai ér ték rend jé nek
meg vál toz ta tá sát nem tu dom tá mo gat ni.

A na gyon tö mö ren fel so rolt eu ró pai és ma gyar or szá gi
fo lya ma tok, ese mé nyek na gyon fon to sak és nél kü löz he -
tet le nek, de azt is tud juk, hogy mind ezen cé lok meg va ló -
sí tá sá hoz ön ma gá ban sem a jog sza bály ok, a tör vé nyi ke -
re tek, sem a po li ti ku si erõ fe szí té sek nem ele gen dõ ek. Az
em be ri mél tó ság na gyobb tisz te le té hez, s ezen be lül a ki -
sebb sé gek meg be csü lé sé hez el sõ sor ban em ber re van
szük ség (lásd az evan gé li u mi tör té ne tet: „Uram, nincs em -
be rem!”), jó aka ra tú, a má sik ban fe le ba rá tot fel fe de zõ em -
be ri szív re. S min de nek fö lött az ar ra va ló rá cso dál ko zás ra
van új ra szük sé ge mindannyiónknak, hogy az „em be ri
mél tó ság for ra dal ma” ma is a jé zu si pa rancs ban gyö ke re -
zik, ám an nak nem csak az egyik, a má so dik – kö vet kez -
mé nyes! – mon da tá ban, ha nem a tel jes sze re tet pa rancs
meg élé sé ben: „Sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes szí -
ved bõl, tel jes lel ked bõl és tel jes el méd bõl. Ez az el sõ és a
nagy pa ran cso lat. A má so dik ha son ló eh hez: Sze resd fe le -
ba rá to dat, mint ma ga dat!"

(Meg je lent az Új Em ber ben, 2003. már ci us 2.)
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TÖR VÉNY ELÕT TI 
EGYEN LÕ SÉG POL GÁ RI ÉS VAL LÁ SI

TE KIN TET BEN!

Bár a Ti zen két pont egy szent nap hoz kö tõ dik, 1848. már -
ci us 15-éhez, még is tud juk, hogy tu laj don kép pen év ti ze -
des elõz mé nyei vol tak. A re form or szág gyû lé sek vi tái kö -
zép pon ti kér dé sei kö zött azon té mák sze re pel tek, ame lyek
a ké sõb bi Ti zen két pont ban mint egy ös  szeg zõ dek la rá ci ó -
ként, a ma gyar nem zet és az át ala ku ló ma gyar tár sa da lom
egy le ve gõ vé tel lel ki ki ál tott szent óha ja ként fo gal ma zó dott
meg. A ma gyar for ra da lom és sza bad ság har cot meg elõ zõ
év ti ze dek és a for ra da lom nap ja iga zá ból két rész re oszt ja
a tár sa dal mat és a pol gá ro kat: azok ra, akik nem tud nak
azo no sul ni a vál to zá sok kal, akik ra gasz kod nak a ré gi
rend hez eset leg tol doz ga tás sal és fol toz ga tás sal és azok ra,
akik új tár sa dal mi be ren dez ke dést, tel jes és va ló sá gos
„rend szer vál to zást” kí ván tak. A vá lasz tó vo nal te hát itt hú -
zó dott meg és nem ab ban, ki ho gyan kí ván ja a ké sõb bi ek -
ben eze ket az el ve ket meg va ló sí ta ni.

A Ti zen két pont nak, mint szent és a nem zet lel ké bõl
fel sza ka dó kö zös vágy nak az ap ró pénz re vál tá sá ra és erõ -
pró bá já ra az ún. áp ri li si tör vé nyek el fo ga dá sa kor ke rül sor.
Az e tör vé nyek ál tal lét re ho zott rend szer per sze nem volt
tö ké le tes, nem le he tett egy vég le ges po li ti kai be ren dez ke -
dés sem, azt azon ban még is el le het és el kell mon da ni,
hogy le he tõ vé vált e tör vé nyek ál tal a pol gá ri Ma gyar or -
szág meg te rem té se. Meg kez dõd he tett egy pol gá ri át ala ku -
lá si fo lya mat, amely a nem zet jö ven dõ jét év szá zad ok ra
alap ve tõ en meg ha tá roz za. S bár lát juk tör té nel münk ezt
kö ve tõ zi va ta ros év ti ze de i bõl, hogy az 1848/49-es for ra da -
lom és sza bad ság harc szent esz méi, a 48-as tör vé nyes át -
ala ku lás alap el vei, a ki ala ku ló pol gá ri rend és a nem ze ti-

125SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: MAGYAR ÜNNEP



sza bad el vû ér ték rend kü lön bö zõ szí nû és ren dû-ran gú to -
ta li tá ri us ter ror szel le mé nek és em bert ir tó gya lá za tá nak
ide ig-órá ig ál do za tá ul es het, ám el pusz tí ta ni és a ma gyar
lé lek bõl ki ir ta ni le he tet len. Sõt bú vó pa tak ként új ra és új ra
fel tû nik, idõ rõl-idõ re mint for rás hoz és táp lá ló gyö kér zet -
hez hoz zá vis  sza tér he tünk.

A Ti zen két pont nak és így az áp ri li si tör vé nyek nek ér -
zé sem sze rint ép pen a kö zép pont já ról be szé lünk, ami kor
a tör vény elõt ti egyen lõ ség rõl szó lunk pol gá ri és val lá si te -
kin tet ben. Hi szen a pol gá ri tár sa da lom nak conditio sine
qua non-ja a tör vény elõt ti egyen lõ ség alap el ve. A job -
bágy fel sza ba dí tás, a vá lasz tó jog ki ter jesz té se, ami egyéb -
ként Eu ró pa élé re he lyez te a ma gyar vá lasz tó jo got, az úri -
szék el tör lé se, mind-mind a tör vény elõt ti egyen lõ ség el vét
fo gal maz ták meg és már a gya kor lat ba át ül tet ve vol tak hi -
va tot tak a pol gá ri Ma gyar or szág lét re ho zá sá ra. Az 1848. évi
XX. tör vény cikk ki mond ta a be vett val lás fe le ke ze tek tel jes
egyen lõ sé gét és köl csö nös sé gét. Az áp ri li si tör vé nyek nek
ez és a töb bi in téz ke dé se meg te rem tet te a Ti zen két pont -
ban még csak ün ne pi dek la rá ci ó ként meg fo gal ma zott tör -
vény elõt ti egyen lõ ség alap el ve meg va ló sí tá sá nak jo gi fel -
tét ele it. Olyan alap elv gya kor lat ba ül te té sé rõl van szó,
amely az óta is meg ke rül he tet len min den rend szer, min den
kor mány és min den kor szá má ra. 

A tör vény elõt ti egyen lõ ség alap el ve ma: a mai rend, a
mai kor mány és mindannyiónk szá má ra meg ke rül he tet len
és vi szo nyí tá si ala pot je lent. Szól nunk kell er rõl ma is –
még ha egye sek szá má ra ün nep ron tás nak tûn het is. Szól -
nunk kell, mert ha nem tes  szük, ak kor ép pen azok em lé -
két gya láz zuk meg, akik a re form kor ban, 1848/49-ben,
majd az azt kö ve tõ év ti ze dek ben ép pen ezért har col tak, s
ha kel lett szen ved tek és hal tak meg. A sza bad sá gért: a
nem zet és az em ber, a pol gár bel sõ és kül sõ sza bad sá gá -
ért. S ez a bel sõ és kül sõ sza bad ság nagy mér ték ben a tör -
vény elõt ti egyen lõ ség alap el vé re épül het fel, hogy mint -
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egy meg te remt se a fe le lõs pol gár a tár sa da lom, a nem zet
és a köz élet kö zös sé gé ben va ló rész vé tel ének fel té tel ét.
Ezért kell fel emel nünk a han gun kat, ami kor tün te tõ ket
ver nek és pisz tol  lyal fe nye get nek, ami kor a saj tó mun ka -
tár sa it meg ve rik és le csuk ják, ami kor a szó lás- és gyü le ke -
zé si jog csor bí tá sá ról és szi go rí tá sá ról hal lunk, ami kor egy
ren dez vény re szó ló meg hí vó fény má so lá sa köz ben rend -
õri in téz ke dés tör té nik ös  sze za vart em be rek be je len té se
nyo mán. Ezért nem sza bad hall gat nunk ak kor, ami kor a
kor mány az egy há zi in téz mény fenn tar tó kat ne ga tív mó don
kü lön böz te ti meg a szo ci á lis szfé rá ban több tör vényt és al -
kot má nyos el ve ket, a tör vény elõt ti egyen lõ ség alap elv ét
meg sért ve, ez zel ki szol gál ta tott hely zet be hoz va azon pol -
gá ro kat, akik egy há zi szol gál ta tá so kat kí ván nak igény be
ven ni és pre ce denst te remt ve más egy há zi köz szol gál ta tá-
s ok (köz ok ta tás, egész ség ügy stb). te kin te té ben is. S pro -
tes tál nunk kell olyan dön té sek meg szü le té se kor is, ami kor
az egyházfinanszírozás egyszá za lé kos ki egé szí té se ará nya -
i nak meg ál la pí tá sa kor azt az igaz ság ta lan el vet al kal maz -
zák új fent, hogy a ki egé szí tés az adó fel aján lók ará nyá ban
és nem a nép sza va zás nak mi nõ sít he tõ nép szám lá lá si ará -
nyok nak meg fe le lõ en tör tén jék.

Pol gá ri Ma gyar or szá got sze ret nénk épí te ni új ra, s az eh -
hez ve ze tõ út for rá sai nem a vér sze gény és jog tip ró, pol -
gá ri, val lá si és nem ze ti sza bad sá got el tör lõ Ká dár-rend szer -
ben ke re sen dõk, ha nem sok kal in kább 1848 esz mé i ben és
dön té se i ben. A pol gá ri Ma gyar or szág, amely ké pes lesz
fel emelt fõ vel az Eu ró pai Unió in téz mény rend sze ré hez
csat la koz ni, csak a nem ze ti szu ve re ni tás el vé nek és a nem -
ze ti ér de kek ér vé nye sí té sé vel il let ve a pol gá ri jo gok, az
em be ri mél tó ság mély sé ges tisz te le té vel te remt he tõ meg,
amely nek al fá ja és óme gá ja a tör vény elõt ti egyen lõ ség
pol gá ri és val lá si te kin tet ben!

(Meg je lent a Sza bad Föld ben, 2003. már ci us 14.)
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A KDNP ÉS A KDF EGY MÁS RA 
TA LÁ LÁ SÁ RÓL

Dr. Semjén Zsolt, a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt és Szász -
fal vi Lász ló, a Ke resz tény De mok ra ta Fó rum el nö ke 2003.
szep tem ber 1-jén ta lál koz tak egy más sal. Meg be szé lé sü kön
a hí võ em be rek po li ti kai és köz éle ti rész vé tel ének fon tos -
sá gá ról, a ke resz tény ér ték rend eu ró pai és ma gyar or szá gi
kö vet ke ze tes kép vi se le té rõl esett szó. Az el nö kök ta lál ko zó -
juk ról az aláb bi köz le ményt ad ták ki:

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt (KDNP) és a Ke resz tény
De mok ra ta Fó rum (KDF) rend kí vül je len tõs nek íté li a hí võ
em be rek po li ti kai és köz éle ti rész vé tel ét. Kü lö nö sen is
fon tos nak tart juk azt a mai Ma gyar or szá gon, ahol na pon ta
ke rül nek nap vi lág ra sú lyos kor rup ci ós és gaz da sá gi bûn -
cse lek mé nyek. Má ra már vi lá go san lát ha tó, hogy ezek a
bal ol da li, ön ma gát szo ci a lis tá nak ne ve zõ kor mány za ti kö -
rö ket is érin tik.

Meg kell ál lí ta ni ezt a ha zug és mo hó po li ti zá lást. Az er -
köl csöt nem le het két fe lé osz ta ni: po li ti kai és üz le ti er -
kölcs re. Az er kölcs csak egy és oszt ha tat lan le het!!!

Ha zánk Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zá sá nak kü szö -
bén csak eti kus, tisz tes sé ges po li ti zá lás sal tu dunk né pünk -
nek jobb élet mi nõ sé get és nem ze tünk nek na gyobb meg -
be csü lést te rem te ni Eu ró pá ban.

Po li ti kai te vé keny sé gün ket csak a ke resz tény ér ték ren -
den ala pu ló tár sa dal mi igaz sá gos ság szol gá la tá ban tart juk
le het sé ges nek, és er re hí vunk min den ke resz tény em bert,
ci vil szer ve ze tet, egy há zat és pár tot. Vall juk, hogy az egy -
há zak szo ci á lis il let ve tár sa da lom eti kai ta ní tá sai biz tos ala -
pot és idõt ál ló ér ték ren det kí nál nak az em be ri mél tó ság
tisz te le té re és jo ga i nak el is me ré sé re épü lõ igaz sá gos tár sa -
dal mi és gaz da sá gi vi szo nyok ki ala kí tá sá hoz.
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El fo gad ha tat lan szín já ték szá munk ra az ál bal ol da li kor -
mány adó po li ti ká ja, amely tönk re tet te az ön kor mány za to -
kat, el ér ték te le ní ti a jö ve del me ket és a nyug dí ja kat, be zár ja
az is ko lá kat és óvo dá kat, a mun ká ból szár ma zó jö ve del me -
ket sú lyos adók kal és já ru lé kok kal ter he li, a köz szol gál ta tá si
dí ja kat bot rá nyo san ma gas mér té kek kel eme li (áram díj, gáz -
díj, köz le ke dé si dí jak stb.), ugyan ak kor a tõ ke jö ve del mek a
bal ol da li kor mány alatt adó men tes sé get él vez nek.

Ki nek a kor má nya az MSZP-SZDSZ kor mány? Ez zel a
gaz da ság- és adó po li ti ká val iga zá ból ki nek is akar ked vez -
ni, kit is tá mo gat ez a kor mány?

Kér jük és kö ve tel jük, hogy az igaz sá gos köz te her vi se lés
je gyé ben a kor mány ne a kis em be re ket, a bér bõl és fi ze -
tés bõl élõ ket sa nyar gas sa meg egy újabb 550 mil li árd fo -
rin tos Medgyessy-csomag ter he i vel, ha nem adóz tas sa meg
a tõ ke jö ve del me ket és az il le gá lis jö ve del mek bõl szár ma -
zó ki rí vó an nagy ér té kû va gyo no kat!!!

Mind a KDNP, mind KDF meg gyõ zõ dé se sze rint csak
igaz sá gos köz te her vi se lés és tisz tes sé ges po li ti zá lás meg -
va ló sí tá sá val le het a ma gyar tár sa da lom szá má ra jobb élet -
mi nõ sé get te rem te nünk, eu ró pai part ne re ink ré szé rõl pe -
dig na gyobb meg be csü lést ki vív nunk.

A KDNP és a KDF en nek ér de ké ben kí ván a jö võ ben
szo ro san együtt mû köd ni, és kér jük a ke resz tény hí võk, ci -
vil szer ve ze tek, egy há zak és pár tok tá mo ga tá sát is egy
egy sé ge sebb és ha tá ro zot tabb ke resz tény köz éle ti fe le lõs -
ség vál la lás ki ala kí tá sá hoz!
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MDF: ÚJ RA FEL ÉLEDT 
A KE RESZ TÉNY DE MOK RA TA UNIÓ

GON DO LA TA

Szász fal vi Lász ló a párt re form ját sür ge ti

Olyan párt uni ót is el tu dok kép zel ni az MDF és a mai
KDNP kö zött, amely hos  szú tá vú, ki szá mít ha tó, stra té gi -
ai és tak ti kai szö vet ség re lép ne a Fi des  szel. Ez utób bit én
egy pol gá ri nép párt nak tar tom. Szé les tö me ge ket meg -
moz ga tó po li ti kai erõ, amely mel lé egy ki sebb, az imént
em lí tett párt unió ré vén lét re jö võ meg bíz ha tó, ke resz -
tény po li ti kai for má ció áll hat – mond ta Szász fal vi Lász ló
(MDF), a Ke resz tény De mok ra ta Fó rum el nö ke. La punk -
nak adott in ter jú já ban az MDF jö võ jé rõl fej tet te ki a vé -
le mé nyét.

– Nem zet kö zi ke resz tény kon fe ren ci át tar tott Lakiteleken a
Ke resz tény De mok ra ta Fó rum. A ta nács ko zás zá ró nyi lat -
ko za ta sze rint „csak a ke resz tény ér té kek se gít sé gé vel épít -
he tõ fel az egész sé ges eu ró pai tár sa da lom”. A „csak ” szócs -
ká ra so kan fel kap ták a fe jü ket, hi szen az et tõl el té rõ ér té kek
ki zá rá sát je len ti. 

– Azért fo gal maz tuk meg így a zá ró nyi lat ko za tot, mert
sze rin tünk az Eu ró pai Al kot mány ter ve ze te je len pil la nat -
ban cson ka. 

– Er re pró bál tak re a gál ni?
– Nem le het az idõ és a tér fog sá gá ból ki sza kí ta ni az

em bert. Nem so ká ra ös  sze ül a ter ve zet tel fog lal ko zó kor -
mány kö zi kon fe ren cia, és el fo gad ja azt a szö ve get, amely
Eu ró pa jö võ jét alap ve tõ en meg ha tá roz za. Ezért fon tos,
hogy mi is meg fo gal maz zuk több száz mil lió ke resz tény
em ber vé le mé nyét.
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– In di rekt mó don azért mind ez ben ne van az al kot -
mány-ter ve zet ben, hi szen az em be ri jo gok kal, em be ri mél -
tó ság gal ös  sze füg gés ben lé võ ér té kek, a szo li da ri tás, a szub-
szidiaritás, a sza bad ság gon do la ta mind ke resz tény ér ték. 

– Igen, de mi ért kell in di rekt mó don be szél ni több száz -
mil lió em ber éle té rõl? Ezért tar tom fon tos nak, hogy az Eu -
ró pai Unió Al kot má nya konk rét uta lást is te gyen a ke resz -
tény ér té kek re. Ami a „csak ” szócs kát il le ti: hang sú lyoz ni
sze ret tük vol na a vé le mé nyün ket. Sze rin tem eb ben nincs
ki zá rás ról szó.

– Ez azért még is csak szû kí tés...
– Pont for dít va lá tom a szû kí tést. Nem le het a Tíz pa ran -

cso lat má so dik táb lá ját az el sõ nél kül meg va ló sí ta ni. Most
ez tör té nik: az eu ró pai nor ma tí vák, di rek tí vák, do ku men -
tu mok, a má so dik kõ táb la kü lön bö zõ le ké pe zé sei és ága -
za ti meg fo gal ma zá sai. Az el sõ táb la pe dig el tûnt. Ugyan így
a jé zu si ket tõs sze re tet-pa ran cso lat is együtt je lent ab szo lút
eu ró pai nor ma tí vát. Ez a szo ci ál de mok ra ták, li be rá li sok és
ke resz tény de mok ra ták ál tal kö zö sen val lott elv.

– Mi le het az oka, hogy még is ki ma radt?
– Ez a fran cia fel vi lá go so dás egyik ké sei mel lék ter mé ke.
– Antiklerikáris tö rek vés?
– Nem, in kább antikrisztiánus tö rek vés. Ha el fo gad juk a

hu ma niz must, a li be ra liz must, a fel vi lá go so dást, – és so rol -
hat nám az el múlt két ezer esz ten dõ kü lön bö zõ, va la mi fé le
ér té ket hor do zó fi lo zó fi ai, val lá si vagy köz gon dol ko dás be li
ér té ke it – ak kor nem ér tem, mi ért csak a ke resz tény ér té kek
ma rad nak ki. Or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot ter jesz tet -
tünk elõ, hogy a par la ment kér je fel a ma gyar kor mányt, a
kor mány kö zi kon fe ren ci án kép vi sel je ezt az ál lás pon tot. 

– Mind ez zel szín val lás ra kész tet ték az MSZP-t és az
SZDSZ-t.

– Így van. Ar ra is nyi tot tak len nénk, hogy négypárti in -
dít vány vál jon a ja vas la tunk ból, azon ban a kor mány párt ok
ezt a bi zott ság ban már el ve tet ték. Pe dig az SZDSZ ese té -
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ben ez ar ra is al kal mat te rem tett vol na, hogy be bi zo nyít sa:
ho gyan gya ko rol ja a to le ran ci át. 

– Az ön ál tal ve ze tett KDF az utób bi idõ ben a Dá vid Ibo -
lya és He ré nyi Kár oly ál tal ve zé relt MDF bel sõ el len zé ké vé
ala kult, és a so rok át ren de zé sét szor gal maz za.

– Ket tõs célt tûz tünk ki ma gunk elé: az MDF kör -
nye ze té ben azo kat pró bál juk meg szó lí ta ni, akik a köz -
jó ért ten ni kí ván nak, de nem lép nek be a párt ba. Ezen -
kí vül an nak a hi te les ke resz tény po li ti zá lás nak az alap -
ja it is meg kí ván juk erõ sí te ni, amely ra gasz ko dik a ke -
resz tény hit hez és az egy há zi kö tõ dé sek hez. Együtt mû -
köd ni sze ret nénk a kü lön bö zõ ke resz tény szer ve ze tek -
kel, és ke resz tény jel le gû pár tok kal. Az MDF-et ab ba
az irány ba pró bál juk be fo lyá sol ni, hogy mo dern ér te -
lem ben vett ke resz tény de mok ra ta párt tá vál jon, mert
meg kell újul nunk.

– Van olyan párt, amely ne vé ben ke resz tény de mok ra ta:
a KDNP.

– Az MDF és az új KDNP együtt mun kál ko dá sa meg ke -
rül he tet len.

– Akár párt uni ót is el tud kép zel ni?
– Olyan párt uni ót is el tu dok kép zel ni az MDF és a mai

KDNP kö zött, amely hos  szú tá vú, ki szá mít ha tó, stra té gi ai és
tak ti kai szö vet ség re lép ne a Fi des  szel. Ez utób bit én egy
pol gá ri nép párt nak tar tom. Szé les tö me ge ket meg moz ga tó
po li ti kai erõ, amely mel lé egy ki sebb, az imént em lí tett pár-
t unió ré vén lét re jö võ meg bíz ha tó, ke resz tény po li ti kai for -
má ció áll hat.

– A Ke resz tény de mok ra ta Unió csak az MDF és a KDNP
fú zi ó já ból áll na, vagy még más po li ti kai erõ ket is tö mö rít -
het ne? 

– Olyan ke resz tény po li ti zá lás ról be szél tem, amely a kis
pár tok kö zül csak az MDF és a KDNP jel lem zõ je. 

– A re form Dá vid Ibo lyá val, vagy nél kü le va ló sul hat
meg?
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– Ne vek rõl nem sze ret nék be szél ni. Nem er rõl szól a
tör té net, ha nem po li ti kai irá nyult ság ról, kö vet he tõ, vi lá gos
cé lok ról, és táv la tos gon dol ko dás ról. 

– Bon col gas suk még egy ki csit Dá vid Ibo lya sze re pét. Al -
kal mas el nök nek tart ja? 

– Az MDF or szá gos gyû lé sé nek fel ada ta a tiszt ség vá lasz -
tás, és az ér ték íté let al ko tá sa. Nem az én tisz tem, hogy az
el nök sze mé lyét bí rál jam.

– Ak kor úgy kér de zem: Dá vid Ibo lyán kí vül kit tart még
al kal mas nak ar ra, hogy az MDF el nö ke le gyen?

– Az MDF-ben na gyon sok ér té kes, ve ze tõi ké pes sé gek -
kel meg ál dott em ber van. 

– Ezt le het úgy te kin te ni, hogy Dá vid Ibo lyán kí vül az
MDF-ben több em bert is al kal mas nak tart ar ra, hogy a párt
el nö ke le gyen?

– Min den párt ban több em ber is al kal mas le het a ve -
ze tés re. Szo mo rú len ne, ha 13 év vel a rend szer vál to zás
után ez más kép pen tör tén ne. Az egy újabb kér dés, hogy
az adott kö rül mé nyek kö zött ki a leg al kal ma sabb. Sze rin -
tem most egy ér tel mû po li ti kai és fi lo zó fi ai irány vo na lat
kell vá lasz ta ni. 

– Men  nyi ben tér ne ez el a je len le gi tõl? 
– Az MDF ér ték kon zer va tív párt. Most olyan egy sé ges

irány vo na lat kell kö vet nünk, amely az el kö te le zett ke resz -
tény de mok ra ta po li ti kán ala pul, s eb be a ra di ká lis ke resz -
tényszo ci á lis gon do lat is be le tar to zik. Az MDF szak ma po -
li ti kai té ren ki vá ló. Nem itt lá tom a kér dés lé nye gét, ha nem
hogy ho gyan le het ezt ös  sze fog ni egy olyan egy sé ges po -
li ti kai irány vo nal lá, amely ki fe je zet ten vál lal ja a ke resz tény
po li ti zá lást. Az MDF egy ér tel mû en jobb ol da li, és ke resz -
tény párt kell le gyen. 

– Ez zel a Fi desz kon ku ren sei lesz nek, hi szen az MKDSZ
a leg na gyobb el len zé ki párt szö vet sé ge se. 

– Az MKDSZ ci vil szer ve zet, és hasz nos te vé keny sé get
vé gez. A Fi desz nagy pol gá ri nép párt ként ké pes a cent -
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rum ból is sza va za to kat gyûj te ni, de az 1-2 szá za lé kon ál ló
kis pár tok nem. Az MDF-nek egy ki út ja van: egy ér tel mû
ke resz tény po li ti zá lás, ame lyet a sa ját tag ja ink is tá mo gat -
nak. Ez a Fi desz nek is, az MDF-nek is, és a KDNP-nek is
jó. Nem a ri va li zá lás, ha nem a szo ros együtt mû kö dés mel -
lett va gyok. Olyan vi lá gos stra té gi át kell meg va ló sí ta nunk,
amely ben egy mást ki tud juk egé szí te ni.

– Semjén Zsolt pon to san ugyan ezt a prog ra mot hir det te
meg a KDNP szá má ra. 

– Ezért mond tam, hogy párt uni ót, eset leg párt fú zi ót kell
meg va ló sí ta nunk.

– Er rõl Semjén Zsolt nak mi a vé le mé nye?
– Meg íté lé sem sze rint a Fi desz, az MDF, il let ve a KDNP

a sa ját ér de két és ér té két is meg ta lál ná eb ben a konst ruk -
ci ó ban. Egy szo ros ér te lem ben vett MDF–KDNP együtt mû -
kö dés ko moly tá mo ga tott sá got él vez ne. Amen  nyi ben meg
tud juk fo gal maz ni a kö zös el len zé ki stra té gi án kat, lét re jö -
het az unió. Na gyon szo rít ben nün ket az idõ, né hány hó -
na pon be lül egy ér tel mû dön té se ket kell hoz ni.

– El len ke zõ eset ben mi lesz az MDF-fel?
– Part ne rek re van szük ség. Ha ezt a nyi tott sá got egy kis

párt meg tud ja va ló sí ta ni, és nem „get tó so dik el”, nem zár -
kó zik be, ak kor ez az együtt mû kö dés meg te remt he tõ. Ha
vi szont el zár kó zunk, és get tó so dik a párt, ak kor na gyon
szo mo rú jö võ kép ve tõd het fel. 

– Pél dá ul? Ki bu kik a par la ment bõl?
– Eb ben az eset ben ez sem zár ha tó ki. Ha az MDF 15

esz ten de je kö vet ke ze te sen kép vi selt nem ze ti, ke resz tény
ér ték rend je mel lett dön tünk, ak kor egy újabb pol gá ri kor -
mány zás le he tõ sé ge nyí lik meg elõt tünk. Ez a mi fe le lõs -
sé günk.

(Ma gyar Nem zet, 2003. ok tó ber 11.;

az in ter jút ké szí tet te: Jezsó Ákos)
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A Tisztelt Házban
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A CSA LÁD TÁ MO GA TÁS RÓL
1998. no vem ber 24. 

Ve zér szó nok lat

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ, az MDF kép vi se lõ cso port ja ré szé rõl:
Kö szö nöm, el nök as  szony. Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Tisz telt
Ál lam tit kár Úr! Ami kor a csa lád ról szó lunk, a leg fon to sabb -
ról, a leg alap ve tõbb kö tõ dé se ink rõl és a jö võ rõl be szé lünk,
egy nem zet nek és egy tár sa da lom nak, tá gabb ér te lem ben az
em be ri vi lá gunk nak a fun da men tá lis sejt jé rõl és szö ve té rõl.

Ami kor a csa lád in téz mé nyé nek lé te fe lõl ag go dal mas -
ko dunk, ak kor a nem zet, a tár sa da lom és tá gabb ér te lem -
ben az em ber vi lág lé te, fenn ma ra dá sa és jö võ je fe lõl ag go -
dal mas ko dunk, és ami kor ten ni és cse le ked ni sze ret nénk
mind eze kért im már nem csak sza vak ban ag go dal mas kod -
va, ak kor a nem zet, a tár sa da lom lé té ért, fenn ma ra dá sá ért
és jö võ jé ért kí vá nunk ten ni.

A tár sa da lom éle té nek ta lán az egyik leg ex po nál tabb te -
rü le te, a csa lád po li ti ka ügye az, amely a kü lön bö zõ po li ti -
kai pár tok ér ték rend jé nek meg fe le lõ he lyen sze re pel vagy
nem sze re pel, és amely 1998-ban min den po li ti kai pár tot,
azt gon do lom, õszin te meg nyi lat ko zás ra kö te lez.

A Ma gyar De mok ra ta Fó rum fenn ál lá sa óta, a kor mány -
za ti fe le lõs ség vál la lás ide jén és el len zé ki sze rep ben is –
nem csak sza vak ban – a csa lá dok biz ton sá gát és a csa lá dok
sok ol da lú se gí té sét, il let ve a gyer mek vál la lás fel tét ele i nek
ja ví tá sát ál lí tot ta prog ram ja kö zép pont já ba. Ezért mód fe lett
örü lünk an nak a tény nek, hogy a leg na gyobb kor mány -
párt, a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt át vet te a Ma gyar De -
mok ra ta Fó rum csa lád po li ti kai prog ram ját (Bauer Ta más:
Át vet te!), s hadd te gyem hoz zá, a kor mány za ti gya kor la tát
is, és a ko a lí ci ós kor mány prog ram szel le mé ben ter jesz tet -
te be az elõt tünk fek võ T/331. szá mú tör vény ja vas la tot a
csa lá dok tá mo ga tá sá ról.
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Az el sõ de mok ra ti kus kor mány cik lus ide jén a Ma gyar
De mok ra ta Fó rum ve zet te kor mány nem csak fenn tar tot ta,
ha nem bõ ví tet te a csa lá di tá mo ga tá sok rend sze rét, még az
1990 utá ni kö zép-ke let-eu ró pai nagy át ala ku lás, a lá zas ál -
la pot min den na pos és szo ron ga tó kín ja és ki hí vá sai kö ze -
pet te is. A gyed-gyes rend szer fenn tar tá sa mel lett be ve zet -
tet te a vá ran dós sá gi pót lé kot és a gyer me kek után já ró
adó ked vez ményt. Az 1995-ben be ve ze tett s az óta po li ti ka -
i lag, gaz da sá gi lag és er köl csi leg nyil ván va ló an meg bu kott
Bok ros-cso mag meg szün tet te a vá ran dós sá gi pót lé kot,
kor lá toz ta a gyetet, el tö röl te a gyer me kek utá ni adó ked -
vez ményt, el tö röl te a gyer mek gon do zá si dí jat, jö ve de lem -
füg gõ vé tet te a gyes rend sze rét és meg von ta az ala nyi jo -
gon já ró csa lá di pót lé kot.

Nyu godt lel ki is me ret tel ki mond hat juk azt, hogy az elõ -
zõ kor mány zat mû kö dé se idõ sza ká nak a leg na gyobb vesz -
te sei a csa lá dok. A gyer me ket ne ve lõ szü lõk és csa lá dok,
át té te le sen a tár sa da lom re mé nye és pers pek tí vá ja, meg -
úju ló ké pes sé ge ve szett oda gaz da sá gi, kul tu rá lis és lel ki,
szel le mi ér te lem ben egy aránt. A Bok ros-cso mag ha tá sá ra a
szü le tés szám csök kent, az abor tu szok szá ma döb be ne te -
sen nõtt, az or szág la kos sá gá nak fo gyá sa fo ko zó dott, s
mind ez elõ re ve tí tet te azt a de mog rá fi ai csap da hely ze tet,
amely egy el öre ge dõ or szág ra vár. Az ak tív ko rú, mun ka -
ké pes em be rek szá ma oly mér ték ben csök ken, hogy en -
nek kö vet kez té ben 2020–2025 kö zött már nem lesz ele -
gen dõ mun ka ké pes pol gár ah hoz, hogy egy szer re tud ja el -
tar ta ni a maj da ni nyug dí ja so kat és gon dos kod ni tud jon
meg szü le ten dõ utó da i ról.

Meg jegy zem, a meg döb ben tõ Bok ros-cso mag par la -
men ten va ló gyors és kí mé let len át haj tá sa ide jén a „ne ves”
pénz ügyi szak em be rek nek leg alább a jó zan, ra ci o ná lis,
hos  szú tá vú köz gaz da sá gi be lá tá suk ra kel lett vol na ha gyat -
koz ni uk, ha már a szí vük re és nem zet irán ti fe le lõs sé gük -
re nem tud tak ha gyat koz ni. 
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A Ma gyar De mok ra ta Fó rum prog ram ja, csa lád po li ti ká -
ja egy po zi tív jö võ stra té gia, amely nek kö zép pont já ban a
gyer mek áll. A jö võ, a tár sa dal mi-nem ze ti pers pek tí va le té -
te mé nye se a gyer mek, aki egye dül a csa lád ban nõ het, nö -
ve ked het fel tes ti, lel ki és szel le mi har mó ni á ban. Sem mi -
lyen új és még újabb tár sa dal mi rend szer, amely a vi lág -
meg vál tás ide o ló gi á já nak igé nyé vel lé pett és lép fel, nem
tud ta ezt az örök te rem té si ren det vég le ge sen neg li gál ni,
hi szen lát juk és ta pasz tal juk, hogy a csa lád in téz mé nye és
a gyer me kek csa lád ban, csa lá di har mó ni á ban va ló fel nö -
ve ke dé se ma is a jö võ és a tár sa da lom meg úju lá sá nak
egye dü li zá lo ga.

Tisz telt Ház! Ma gyar or szág nak, a ma gyar nem zet nek és
a ma gyar tár sa da lom nak egész sé ges jö võ re van szük sé ge
ah hoz, hogy erõs és har mo ni kus tár sa da lom ként és ne ki -
szol gál ta tot tan csat la koz zék az Eu ró pai Unió in téz mény -
rend sze ré hez. Minden nek pe dig meg ke rül he tet len fel té te -
le, al fá ja és óme gá ja az egész sé ges csa lád, il let ve az egész -
sé ges csa lád ban fel nö võ, test ben, lé lek ben és szel lem ben
egész sé ges gyer mek, aki egy ben az egész tár sa da lom ér té -
ke és kin cse is.

Sok szor hall juk azt az igaz sá got, hogy az Eu ró pai Unió
in téz mé nye i hez nem kor má nyok fog nak csat la koz ni, ha -
nem a tár sa dal mak. Hadd koc káz tas sam meg en nek a gon -
do lat nak az ana ló gi á ja ként azt a meg fo gal ma zást, hogy
vég sõ so ron az Eu ró pai Unió in téz mény rend sze ré hez a
ma gyar csa lá dok fog nak csat la koz ni. De ho gyan? A Bok -
ros-cso mag ál tal ki ra bolt, le pusz tí tott, ki lá tás ta lan, ki szol -
gál ta tott, re mény te len ség ben élõ csa lá dok ként? Vagy pe dig
meg pró bá lunk va la mit ten ni ké pes sé ge ink sze rint s még
ál do za tok árán is, hogy tu da to san és kon cent rál tan talp ra
ál lí tá suk a ma gyar csa lá do kat, és ez zel a se gít ség gel is fel -
ké szít sük õket az EU-csatlakozás vár ha tó ki hí vá sa i ra? Ám
mind ezt az zal az igén  nyel, hogy az el kez dett mun ka, egy
új, sta bil csa lád tá mo ga tá si rend szer ki ala kí tá sa és mû köd -
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te té se a jö võt, a re mény te li pers pek tí vát fog ja szol gál ni,
nem csak az EU-csatlakozás ügyé ben, ha nem a ma gyar csa -
lá dok hét köz na pi éle té ben és lét küz del me i ben.

Tisz telt Ház! Mind ezek ös  sze füg gé sé ben a Ma gyar De -
mok ra ta Fó rum nagy meg elé ge dés sel és sa ját prog ram ja
meg va ló su lá sa ként üd vöz li, hogy a kor mány vis  sza tér egy
ki szá mít ha tó, az MDF ál tal 1990 és 1994 kö zött meg kez dett
és mû köd te tett or ga ni kus csa lád po li ti ká hoz. Ez a kon cep -
ció egy ér tel mû en meg egye zik a Ma gyar De mok ra ta Fó rum
ér ték rend jé vel és prog ram já val.

Kü lön örü lünk an nak, hogy a kor mány kés le ke dés nél -
kül va ló sít ja meg a kö zös ér ték ren den ala ku ló ko a lí ci ós
prog ra mot, hogy min den be nyúj tott tör vény ja vas lat ban –
adó tör vé nyek, jö võ évi költ ség ve té si tör vény ja vas lat és a
T/331. szá mú csa lád tá mo ga tá si tör vény ja vas lat – kon zek -
ven sen és ös  sze han golt mó don tör té nik az új csa lád po li ti -
ka ki ala kí tá sa, és szim bo li kus je len tõ sé gû üze ne te van an -
nak is, hogy ezt a tör vény ja vas la tot az új kor mány csa lád -
ügyi mi nisz te re nyúj tot ta be az Or szág gyû lés elé.

A T/331. szá mú tör vény ja vas lat hár mas, na gyon fon tos
cél rend szert fo gal maz meg: egy nem ze ti, nem zet stra té gi ai
célt, hogy az ez red for du ló kü szö bét egy meg úju lás ra ké pes
ma gyar tár sa da lom lép je át, hogy ké pe sek le gyünk a csa lá -
dok és az egész tár sa da lom szint jén az új év ez red nagy ki -
hí vá sa i nak meg fe lel ni, és hogy meg szûn jék vég re az a ször -
nyû nem zet ví zió, amely öt ven év múl va egy ös  sze om lott,
jö võ nél kü li, ma ga te he tet len, test ben, lé lek ben, szel lem ben
vég le te sen el csi gá zott ma gyar tár sa dal mat lát tat.

A tör vény ja vas lat meg va ló su lá sa hoz zá já rul hat ah hoz,
hogy az erõs és élet ké pes ma gyar ság egyen ran gú part ner -
ként ta lál ja meg a ma ga he lyét az eu ró pai nem ze tek kö -
zös sé gé ben.

A tör vény ja vas lat má so dik fon tos cél ja de mog rá fi ai cél -
ki tû zés. Nyil ván va ló, hogy ez a ja vas lat csak hát tér fel té tel
és hoz zá já ru lás le het an nak ér de ké ben, hogy meg ál lít suk
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a ka taszt ro fá lis fo gyás fo lya ma tát. Az elõ zõ négy esz ten dõ -
ben 14 szá za lék kal csök kent a szü le té sek szá ma. Ha ezt a
fo lya ma tot nem tud juk meg ál lí ta ni, ak kor Ma gyar or szág lé -
lek szá ma be lát ha tó idõn be lül 7,5 mil li ó ra csök ken, a né -
pes ség fe le pe dig öt ven éves nél idõ sebb lesz. Ezért mi
nem osz tá lyok ban és egyé nek ben, ha nem csa lá dok ban
gon dol ko dunk, mert egész sé ges és jól mû kö dõ tár sa da lom
csak egész sé ges csa lá dok ból épül het fel. 

Vé gül a tör vény ja vas lat gaz da sá gi célt is ki tûz ma ga elé:
meg te rem te ni és fenn tar ta ni a tár sa da lom hor do zó kö zép -
osz tályt és kö zép kor osz tályt; meg te rem te ni az ak tív ko rú
la kos ság után pót lá sát, hogy a tár sa da lom bel sõ egyen sú lya
ne bo rul has son fel, hogy a ma gyar tár sa da lom hos  szú tá -
von gaz da sá gi lag ki szá mít ha tó an le gyen ké pes a csa lá dok,
a gyer me kek és az idõ sek és nyug dí ja sok el tar tá sá ra, gyer -
me ke ink nek meg elõ le gez ve a jö võ le he tõ sé gét és esé lyét,
szü le ink nek és nagy szü le ink nek pe dig meg kö szön ve a
múlt ban vég zett ál do za tos mun kát és gyer mek ne ve lést.

Tisz telt Or szág gyû lés! A csa lád, az egész sé ges csa lád ezt
a hi dat je len ti és kell je lent se a ge ne rá ci ók kö zött. Eze ket a
nem zet stra té gi ai, de mog rá fi ai és gaz da sá gi cé lo kat csak és
ki zá ró lag az erõs, egész sé ges és biz ton ság ban lé võ csa lá -
dok tud ják meg va ló sí ta ni ter mé sze tes mó don. Az elõ ter -
jesz tett tör vény ja vas lat erõ sí ti a gyer me kes csa lá dok esély -
egyen lõ sé gét, el is me ri a gyer mek vál la lás sal já ró több let ter -
he ket, ja vít ja a gyer mek vál la lás fel tét ele it, és olyan új ala nyi
el lá tá si rend szer alap ja it rak ja le, amely ki fe je zi, hogy a tár -
sa da lom szá má ra min den gyer mek azo nos ér té ket kép vi sel.
A tör vény ja vas lat cél ja te hát, hogy hely re hoz za azt a fel be -
csül he tet len kárt, ame lyet a po li ti ka i lag, gaz da sá gi lag és er -
köl csi leg meg bu kott Bok ros-cso mag oko zott a csa lá dok nak
és a mai, il let ve jö ven dõ ma gyar tár sa da lom nak.

A csa lád tá mo ga tá sok ala nyi jo gú vá té te le az elõ ter jesz -
tés nek je len tõs ér té ke, ugyan ak kor az el len zék ál tal vi ta -
tott ele me. Az ala nyi jo gú csa lád tá mo ga tá sok le he tõ sé gét
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az in do kol ja, hogy je len pil la nat ban Ma gyar or szá gon a rá -
szo rult ság el ve még nem al kal maz ha tó, te kin tet tel ar ra,
hogy a be val lott jö ve del mek nem tük rö zik hí ven azt, hogy
va ló já ban ki men  nyit ke res. En nek iga zo lá sá ra hadd idéz -
zem a jö ve de lem füg gõ Bok ros-cso mag gal kap cso la to san
az Ál la mi Szám ve võ szék ez év ok tó be ri je len té sét: „A csa -
lá di pót lék jö ve de lem füg gõ rend sze ré nek be ve ze té sé tõl
re mélt meg ta ka rí tás nem mu tat ha tó ki, hi szen vi szo nyí tá -
si alap nincs. Ez zel szem ben a fo lyó sí tás rend sze re túl bo -
nyo lí tott, ráfordításigényes, és köz is mert, hogy fõ leg vál -
lal ko zá si kör ben a be val lott jö ve del mek nem a va lós hely -
ze tet tük rö zik.”

Tisz telt Ház! A Ma gyar De mok ra ta Fó rum kép vi se lõ cso -
port ja sa ját ja ként tá mo gat ja a tör vény ja vas la tot, ugyan ak -
kor sze ret nénk nyil ván va ló vá ten ni azt is, hogy e mos ta ni
elõ ter jesz tés még csak a kez de tet je len ti. Szük sé ges nek és
fon tos nak érez zük a gyed be ve ze té sé nek meg vizs gá lá sát.
Ezt a tá mo ga tá si for mát an nak ide jén az MDF-kor mány zat
mû köd tet te, na gyon po zi tív ho za dék kal. 

Ja va sol juk, hogy a mi nisz ter úr, a kor mány zat vizs gál ja
meg (Az el nök a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ le -
tel tét.), hogy a gye det eset leg már az 1999-es esz ten dõ ben
be le hes sen ve zet ni; ugyan ak kor a komp lex csa lád tá mo ga -
tá si rend szer ki ala kí tá sá hoz fel tét le nül szük sé ges nek tart -
juk a csa lá di adó zás mi elõb bi be ve ze té sét.

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket. (Taps a kor mány -
párt ok so ra i ban.)
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A TE RÜ LET FEJ LESZ TÉS RÕL
1999. jú ni us 22. 

Fel szó la lás az ál ta lá nos vi tá ban

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (MDF): Kö szö nöm szé pen, el nök
asszony. Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Tisz telt Mi nisz ter úr!
En ged jék meg, hogy né hány gon do lat tal ma gam is hoz zá -
já rul jak az 1996. évi XXI. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló tör -
vény ja vas lat vi tá já hoz, il let ve hogy né hány hang súlyt he -
lyez zek frak ci ónk ve zér szó no ká nak, dr. Hor váth Ba lázs
kép vi se lõ tár sam nak az ál ta la meg fo gal ma zott gon do la tok -
ban ta lál ha tó rész let kér dé sek re. 

Min den el len ke zõ hí resz te lés sel szem ben az a meg íté lé -
sünk, hogy az 1996. évi XXI. tör vény nem alul ról épít kez -
ve hoz ta lét re a te rü let fej lesz tés in téz mény rend sze rét Ma -
gyar or szá gon. Hi szen, azt gon do lom, akik ben ne él tek eb -
ben a fo lya mat ban, és egy pi ci két alul ról szem lél ték en nek
a fo lya mat nak az el in du lá sát, azok na gyon jól tud ják, hogy
a kis tér sé gi tár su lá sok esz köz te le nül, oly kor te he tet le nül,
oly kor ver gõd ve, de még is cso dá kat tet tek, és cso dák ra
vol tak ké pe sek. 

Azt gon do lom, még is el kell mon da nunk az igaz ság ér -
de ké ben azt, hogy na gyon fon tos és ko moly ese mény volt
ön ma gá ban a tör vény el fo ga dá sa; leg na gyobb po zi tí vu ma
az volt, hogy lét re jött ez a tör vény, hogy el in dult ez a fo -
lya mat, és most itt van az a le he tõ ség, hogy ezt a tör vényt
a ta pasz ta la tok ös  szeg zé se kép pen mó do sít suk, a ki hí vá -
sok nak is meg fe le lõ en. 

A te rü let fej lesz tés lo gi ká ja, azt gon do lom, még is csak
alul ról épít he tõ fel, de mi ni mum két irány ból kell vagy le -
het sé ges meg kö ze lí te ni a te rü let fej lesz tést. Hi szen nyil ván -
va ló an szük sé ges és fon tos, hogy le gyen egy köz pon ti,
kon cent rált aka rat és cél meg fo gal ma zá sa, ugyan ak kor el -
en ged he tet len az, hogy az al só szin te ken ne le gyen kon -
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cep ci ó zus jö võ kép, te hát a kis tér sé gi tár su lá sok szint jén ne
fo gal ma zód has son meg – esz kö zök kel, le he tõ sé gek kel és
esé lyek kel fel ru ház va – olyan kon cep ci ók és jö võ ké pek
ki ala kí tá sa, amely nyil ván va ló an in du kál hat ja és to vább -
erõ sít he ti a te rü let fej lesz tés fo lya ma tát.

Na gyon örü lünk an nak, hogy a Ma gyar De mok ra ta Fó rum
or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja ál tal ex po nált te rü let rõl, a
kis tér sé gi tár su lá sok ról so kat hal lot tam ma dél elõtt is, és hogy
so kat, egy re töb bet be szé lünk ró la. A Ma gyar De mok ra ta Fó -
rum szá má ra el sõ ren dû en fon tos – en nek a tör vény mó do sí -
tás nak az ös  sze füg gé sé ben is ter mé sze te sen - a kis tér sé gi tár -
su lá sok meg erõ sí té se, és sze ret ném je lez ni, hogy nem csak
be szé lünk ró la, ha nem konk rét mó do sí tó ja vas la tok kal már
meg pró bál tuk és sze ret nénk ezek nek a kis tér sé gi tár su lá sok -
nak a le he tõ sé ge it és esz köz rend sze rét meg erõ sí te ni. 

A kis tér sé gi tár su lá sok ra mi úgy te kin tünk, mint ame lyek
nem csak pénz szer zõ szer ve ze tek, s ame lyek nem csak agrári-
umot érin tõ in téz mé nyek, ha nem sok kal több rõl van szó:
szel le mi ér té ket, szel le mi erõt kép vi sel nek, amely egy-egy
kis tér ség ös  sze tar tó, ös  sze fo gó, meg tar tó ere jé vé vál hat és
vá lik re mény sé günk sze rint. A te rü let fej lesz tés cent ru má nak
– de mi ni mum egyik cent ru má nak – te kint jük a kis tér sé gi te -
rü let fej lesz té si tár su lá so kat, hi szen ott él nek, azon a te rü le ten
él nek azok az ál lam pol gár ok és azok a kö zös sé gek, ame -
lyek nek az ér de ké ben tör té nik – vagy leg alább is kel le ne,
hogy tör tén jen – min den a te rü let fej lesz tés te kin te té ben. 

Mi az a há rom na gyon fon tos te rü let, amely el en ged he -
tet len és szük sé ges ah hoz, hogy a kis tér sé gi tár su lá sok
mint a te rü let fej lesz tés cent ru mai, stra té gi ai köz pont jai, ki -
elé gí tõ mó don mû köd hes se nek? Azt gon dol juk, hogy az
el sõ és leg fon to sabb fel adat, hogy azo kat a jo gi ke re te ket
kell meg te rem te ni – ami rõl már töb ben szól tak a mai dél -
elõtt fo lya mán –, ami le he tõ vé te szi azt, hogy cég bí ró sá -
gon be je gyez he tõ önál ló jo gi sze mé lyek le gye nek a kis tér -
sé gi tár su lá sok, te hát egyen ran gú part ne re i vé vál has sa nak

144 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



nem csak a te rü let fej lesz tés más in téz mé nye i nek, ha nem
egy ál ta lán az élet min den te rü le tén egyen ran gú part ner -
ként vi sel ked hes se nek. 

A má sik na gyon fon tos te rü let, amely a kis tér sé gi tár su -
lá so kat meg erõ sít he ti, a fi nan szí ro zás kér dé se. Er re vo nat -
ko zó an em lí tet tem a be ve ze tõm ben, hogy a kis tér sé gi tár -
su lá sok tu laj don kép pen esz köz te le nül jöt tek lét re, és ma
már el ju tot tunk odá ig, hogy ezek a kis tér sé gi te rü let fej lesz -
té si tár su lá sok – amen  nyi ben nem tör té nik sem mi, ameny  -
nyi ben nem tu dunk se gít sé gük re si et ni a sa ját for rás, il let -
ve az ön erõ szer ve zé sé hez, ah hoz a hoz zá já ru lá si ké pes -
ség hez, amely rõl Balsay Ist ván be szélt ma dél elõtt - nem
tud nak esz kö zö ket moz gó sí ta ni. Ez szá munk ra na gyon
fon tos, s azt gon do lom, az egész par la ment szá má ra na -
gyon fon tos ki hí vás, és ezért tet tük meg azt a konk rét mó -
do sí tó ja vas la tun kat, amel  lyel sze ret nénk a kis tér sé gi tár su -
lá sok fi nan szí ro zá sát meg ol da ni.

Azon ban van még egy na gyon fon tos te rü let, amely a
kis tér sé gi tár su lá sok mo bi li zá ló dá sát se gít het né, és amely -
rõl ta lán ke ve seb bet be szé lünk, ez pe dig a mun ka szer ve -
zet kér dé se. Ha a kis tér sé gi tár su lá sok nak van mun ka szer -
ve ze te, ak kor az ese ti mó don jö he tett lét re, il let ve olyan
eset ben, amely ben eset leg olyan ön kor mány zat ok vet tek
részt, vagy vesz nek részt ezek nek a tár su lá sok nak a mun -
ká já ban, ame lyek anya gi ér te lem ben ké pe sek vol tak ar ra,
hogy mun ka szer ve ze tet ál lít sa nak fel. 

Azt gon do lom, hogy a kis tér sé gi tár su lá sok ter mé szet -
sze rû leg csak ak kor tud nak egyen ran gú part ne re i vé vál ni
a me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok nak, il let ve a re gi o ná lis
fej lesz té si ta ná csok nak, és ter mé sze te sen az or szá gos ha -
tás kö rû in téz mé nyek nek, amen  nyi ben ezek a kis tér sé gi te -
rü let fej lesz té si tár su lá sok ké pe sek lesz nek prog ra mo kat al -
kot ni, ké pe sek lesz nek prog ra mo kat vég re haj ta ni, és ter -
mé szet sze rû, hogy mind eh hez szük ség van a mun ka szer -
ve zet lét re ho zá sá ra. 
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Egy szó val ös  sze fog lal va a kis tér sé gi tár su lá sok ról el -
mon dot ta kat, frak ci ónk azt gon dol ja, és jó ma gam is így
gon do lom, hogy a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si tár su lá so kat
esz kö zök kel kell fel ru ház nunk an nak ér de ké ben, hogy
egy részt az egész te rü let fej lesz tés in téz mény rend sze re
egyen ran gú part ne rek kel tud jon mun kál kod ni, más részt
pe dig a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si tár su lá sok ne ve szít se -
nek idõt, és ez zel együtt ne ve szít se nek for rá so kat és le he -
tõ sé ge ket, és egyút tal a jö võt ne ál doz zák fel.

A tör vény ja vas lat egyik na gyon fon tos, és ta lán az
egyik leg fon to sabb te rü le té nek a tér sé gi ta ná csok lét re ho -
zá sát te kint jük. Azt gon dol juk, hogy na gyon fon tos le he -
tõ ség és esély a tér sé gi ta ná csok lét re ho zá sá ban, hogy
egy-egy szük sé ges konk rét prog ra mot meg fo gal maz zon,
il let ve le bo nyo lít son egy-egy ter mé sze tes tér ség, egy-egy
ter mé sze tes ré gió, il let ve úgy gon dol juk, hogy a tér sé gi ta -
ná csok lét re ho zá sa, an nak az esé lye egyes ter mé sze tes ré -
gi ók ta lán év szá za dos múlt já ból kö vet ke zõ és szár ma zó
kö zös jö võ kép ének az ala kí tá sá ra is egy na gyon nagy
esély és le he tõ ség. 

Ter mé sze te sen szük sé ges nek érez zük, hogy a tér sé gi ta -
ná cso kat úgy hoz zuk lét re, hogy azok mû kö dõ ké pe sek le -
gye nek, és mi nél szé le sebb esz köz rend szer rel bír ja nak an -
nak ér de ké ben, hogy eze ket a prog ra mo kat meg tud ják al -
kot ni és le tud ják bo nyo lí ta ni. A tér sé gi ta ná csok na gyon
fon tos sze re pet tölt het nek be az interregionális együtt mû -
kö dé sek ben, il let ve az eurorégiók lét re ho zá sá ban és azok
mû köd te té sé ben, és úgy ítél jük meg, hogy eze ken ke resz -
tül – akár az interregionális, akár az euroregionális együtt -
mû kö dé se ken ke resz tül – egy óri á si esélyt te remt he tünk a
ha tá ron tú li ma gyar kö zös sé gek kel va ló szo ros stra té gi ai és
mul ti funk ci o ná lis együtt mû kö dés lét re ho zá sá ra.

Né hány gon do la tot sze ret nék el mon da ni a ré gi ók kal
kap cso la to san: meg íté lé sünk sze rint erõs ré gi ók ra van
szük ség, és ezek az erõs ré gi ók fel té te le zik azt, hogy eset -
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leg nem hét, ha nem en nél ke ve sebb ré gi ót kell lét re hoz ni
az or szá gon be lül. 

En nek ér de ké ben nyúj tot tunk be konk rét mó do sí tó in -
dít ványt, amely azt cé loz za, hogy a re gi o ná lis ta ná csok ter -
mé szet sze rû leg mi nél in kább épít kez ze nek a he lyi erõk re,
a gaz da sá gi erõk re – a ka ma rá kat ért ve ez alatt –, a ci vil
szer ve ze tek re, és ter mé sze te sen azt sze ret nénk, hogy az
ön kor mány zat ok do mi náns je len lé te meg va ló sul has son a
re gi o ná lis ta ná csok, il let ve a ré gi ók lét re jöt té ben.

Az a fel fo gá sunk és az az el kép ze lé sünk a jö võt te kint -
ve, hogy erõs és jól funk ci o ná ló ré gi ók csak erõs és jól
mû kö dõ esz kö zök kel fel ru há zott kis tér sé gi tár su lá sok ra és
ezek kel pár hu za mo san, har mo ni ku san, egy mást ki egé szí tõ
mó don mû kö dõ tér sé gi ta ná csok ra épül ve jö het nek lét re
és tölt he tik be a fel ada tu kat. 

Vé gül, de nem utol só sor ban üd vö zöl jük azt a tényt,
hogy ez a tör vény ja vas lat a ma gyar te rü let fej lesz tés fo gal mi
szó tá rát meg pró bál ja tisz tá ba ten ni, mert egy ér tel mû és vi -
lá gos ter mi no ló gi á ra van szük ség a te rü let fej lesz tés te rén. 

Azt gon do lom, hogy a be nyúj tott tör vény ja vas lat er re
kí sér le tet tesz, ezt meg pró bál ja meg va ló sí ta ni, a fo gal ma -
kat, a ter mi nus technicusokat meg pró bál ja el kü lö ní te ni, és
pon tos tar ta lom mal pró bál ja meg töl te ni. Ezt is na gyon fon -
tos nak tart juk, hogy egy ilyen ki emel ke dõ en és emi nens
mó don fon tos te rü le ten, a te rü let fej lesz tés te rü le tén tö re -
ked jünk ar ra, hogy egy nyel ven be szél jünk. 

A Ma gyar De mok ra ta Fó rum frak ci ó já nak a cél ja az,
hogy a te rü let fej lesz tés in téz mény rend sze re ki egyen sú lyo -
zot tan és har mo ni ku san jöj jön lét re, il let ve mû köd jön, és
azt ilyen mó don tud juk fi no mí ta ni, to vább erõ sí te ni. Eh hez
sze ret nénk a ma gunk mó do sí tó in dít vá nya i val hoz zá já rul -
ni. Ké rem ked ves kép vi se lõ tár sa im tá mo ga tá sát is eh hez.

Kö szö nöm a fi gyel mü ket. (Taps.)
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A MAG ZA TI ÉLET VÉ DEL MÉ BEN
2000. már ci us 21. 

Ve zér szó nok lat

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ, az MDF kép vi se lõ cso port ja ré szé rõl:
Tisz telt El nök Úr! Ál lam tit kár As  szony! Tisz telt Ház! Ked ves
Kép vi se lõ tár sa im! Az zal a re mén  nyel és meg gyõ zõ dés sel
ál lok itt és osz tom meg gon do la ta i mat önök kel, hogy e
tör vény ja vas lat nem pusz tán an  nyit je lent, hogy egy al kot -
mány bí ró sá gi kö te le zett sé get ki kell pi pál nunk. Va jon csak
en  nyi rõl van szó? Va jon csak egy jo gi pro ce dú rát kell vé -
gig kí sér nünk, vagy va la mi sok kal több rõl van szó?

Hadd idéz zem kö zénk a szá zad köl tõ jét, Ady End rét:
„Csak a tü zet ne hagy já tok ki hal ni, az élet szent okok ból
él ni akar.” Sok kal több az élet szent sé ge, az élet tisz te le -
te, az élet ren dít he tet len vé del me zé se, az élet tü zé nek az
õr zé se. Ezért min den kis stí lû po lé mia he lyett ál lít suk kö -
zép pont ba va ló ban a mag za ti élet, az em be ri élet vé del -
mét. Va ló ban er rõl szól jon a tör vény és ne pusz tán jog -
tech ni ká ról! Hi szem azt, hogy ez nem ko a lí ci ós kér dés,
még csak nem is kor mány pár ti és el len zé ki na pi pen ge -
vál tás ügye kell hogy le gyen, ha nem sok kal több: lel ki is -
me re ti kér dés.

Az elõt tünk fek võ tör vényt vagy al kal mas sá tud juk ten -
ni ar ra, hogy va ló ban be tû jé ben és szel le mé ben az el sõ
pont já tól az utol só ig a mag za ti élet vé del mé rõl szól, vagy
pe dig kis ka pu kat nyit va, a kü lön bö zõ el vá rá sok tûz lo hasz -
tó kö zöm bös sé gé hez iga zod va egy fo lya ma tos, lé lek te len
és mo no ton élet pusz tí tó ha lál gyá rat le gi ti má lunk, ahol már
a vi lág leg ter mé sze te sebb mód ján, in dok lás és ar gu men tá -
lás, gon dol ko dás és ma gunk ba né zés nél kül fel fe lé vagy
egy más fe lé sem me rünk te kin te ni.

Dr. Lábady Ta más al kot mány bí ró kü lön vé le mény ében
egy ér tel mû en fo gal maz: „Meg gyõ zõ dé sem sze rint a mag -
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za ti élet nek az em be ri élet tõl el té rõ jo gi mi nõ sí té sé re a tör -
vény ho zó nak nincs al kot má nyos le he tõ sé ge, mert a mag -
za tot fo gan ta tá sá nak pil la na tá tól kezd ve em ber nek, va gyis
jog alany nak, jog ké pes sze mély nek kell te kin te ni. A méh -
mag zat élet hez va ló jo ga egye dül csak az anya élet hez va -
ló jo gá val kon ku rál hat.” 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! E par la men ti cik lus ban fel te -
he tõ leg csak most fog lal koz ha tunk e rend kí vü li fe le lõs sé -
get re ánk tes tá ló tör vény ja vas lat tal, ezért kü lön le ges sú lyú
dön tés vár re ánk. Olyan dön tés-elõ ké szí tõ fo lya mat,
amely ben vé le mé nyem sze rint nem egy más vé le mé nyét
kell meg ítél nünk vagy el ítél nünk, azt, hogy men  nyi re li be -
rá lis vagy kon zer va tív, kor mány pár ti vagy el len zé ki az el -
hang zó vé le mény, ha nem sok kal in kább a kö zös fe le lõs -
ség a jö võ ért, az egész sé ge seb ben gon dol ko dó és egész -
sé ges élet ösz tön nel bí ró tár sa da lom ki ala kí tá sá ért.

Van-e, lesz-e ne künk er köl csi ala punk, ha nem mond -
juk ki e tör vény ja vas lat ös  sze füg gé sé ben eze ket a sza va kat
és eze ket a gon do la to kat? Al bert Schweitzer, az utol só po -
li hisz tor így gon dol ko dott er rõl: „Nem tu dok mást ten ni,
mint meg ha jol ni min den elõtt, amit élet nek ne vez nek,
nem tu dok más ként cse le ked ni, mint együttérezni mind az -
zal, ami él: ez a kez de te és alap ja min den er kölcs nek...
Vál lalj sors kö zös sé get az élet tel és óvd az éle tet! - ez a leg -
na gyobb pa ran cso lat a ma ga leg ele mibb for má já ban. Más -
ként, ne ga tív for má ban ki fe jez ve: ne ölj!”

Tisz telt Or szág gyû lés! Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Ami rõl
ma el kezd jük a vi tát, nem pusz tán de mog rá fi ai kér dés – az
is –, nem pusz tán hos  szú tá vú, sú lyos gaz da sá gi kér dés –
az is –, ha nem leg el sõ sor ban er köl csi, fun da men tá lis kér -
dés, s tá gabb ér te lem ben már nem csak – idé zõ jel ben – a
mag za ti élet rõl, a meg fo gant élet tisz te le té rõl és vé del mé rõl
szól, ha nem szól min den ki szol gál ta tott ról, te he tet len rõl,
véd te len rõl – idé zõ jel ben –, ügy véd nél kü li rõl, az el eset tek -
rõl, a fo gya té ko sok ról, szü le ink rõl és nagy szü le ink rõl is.
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E tör vény ja vas lat tal a jö võ rõl, az élet rõl és a fe le lõs ség -
vál la lá sunk er köl csi alap já ról ál lí tunk ki bi zo nyít ványt. Ar ról
te szünk bi zony sá got, hogy az el fo ga dan dó tör vény csak egy
kö zöm bös le gyin tés üze ne tét tük rö zi-e az ál lam, a nem zet
pol gá rai és csa lád jai fe lé, vagy azt a kö zös tu sa ko dást és
erõ fe szí tést, a kö zös fe le lõs ség vál la lást, hogy min den egyes
meg fo gant mag zat min den elõ í té let és diszk ri mi ná ció nél kül
meg szü let hes sen, él hes sen és bol do gul has son.

Itt és most kö zös fe le lõs sé günk re és lel ki is me re tünk re
apel lá lok. Nem a szi go rí tás szán dé ka és a li be rá lis aka rat
fe szül egy más nak, ha nem meg fo gant em be ri éle tek, jog ké -
pes em be ri lé nyek né ma si ko lya hal lik, ame lyet ne künk
meg kell hal la nunk. Az ön ren del ke zés kö vet kez mé nye -
ként meg fo gant em be ri éle te ket ne künk kell al kot mán  nyal
és tör vén  nyel ah hoz hoz zá se gí te nünk, hogy egy kor majd
õk is él hes se nek a sa ját ön ren del ke zé si jo guk kal. El len ke -
zõ eset ben nem tet tünk sem mit, csak mé la kö zöm bös ség -
gel, kö zö nyös ség gel en ge dünk to vább ra is zöld utat an nak
a fo lya mat nak, amel  lyel az el múlt év ti ze dek ben több mint
5 mil lió meg fo gant éle tet tu da to san ki ol tot tunk.

Be fe je zé sül a Bib li á ból, Mó zes V. köny vé nek 30. fe je ze -
té bõl egy rö vid ver set sze ret nék ide idéz ni, nem ke gyes ke -
dés ként, ha nem olyan ige ként, amely hí võ nek és ate is tá i -
nak is, mind an  nyi unk nak egy aránt szól: „Eléd ad tam az
éle tet és a ha lált, az ál dást és az át kot. Vá laszd azért az éle -
tet, hogy él hess Te és a Te utó da id is!”

Ha kap tuk az éle tet, és vá laszt hat juk az éle tet, ak kor mi -
ért nem élünk ve le? Kö szö nöm fi gyel mü ket. (Nagy taps a
kor mány párt ok és a MIÉP pad so ra i ban.)
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EGY ANAR CHIS TA 
„ELLEN-KÖZPONTRÓL”

2001. szep tem ber 4. 
Na pi rend elõt ti fel szó la lás

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (MDF): Kö szö nöm, el nök as  szony.
Tisz telt Or szág gyû lés! Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Az el múlt
he tek ben a So ros Ala pít vány ku ra tó ri u ma új el nö ké nek nyi -
lat ko za ta i ból a saj tón ke resz tül ér te sül het tünk ar ról a meg -
hök ken tõ hír rõl, hogy a So ros Ala pít vány új stra té gi á val
foly tat ja ál dá sos ma gyar or szá gi te vé keny sé gét. Má ra egy ér -
tel mû vé vált és im már lep lez he tet le nül ma ni fesz tá ló dott,
hogy az ed dig ön ma gát füg get len nek tar tó ma gán ala pít vány
po li ti kai, sõt di rekt el kö te le zett, el len zé ki po li ti kai sze re pet
vál lal. (Köz be szó lá sok az el len zék so ra i ból: Azért tá mo gat ta
a Fi deszt... – Ti te ket...) Az ala pít vány el nö ke szó sze rint a
kö vet ke zõ kép pen fo gal ma zott egy saj tó or gá num ban: „Az
ala pít vány kon cep ci ó ja az, hogy akár a po li ti ka po rond já ra
is ki kell áll ni, ha szük sé ges, fo ko zott köz éle ti sze rep vál la -
lá sunk nem lesz ha gyo má nyos po li ti kai te vé keny ség.”
(Keller Lász ló: Men  nyi tá mo ga tást kap ta tok a So ros tól?)

Va ló ban nem ha gyo má nyos po li ti kai te vé keny ség az, ha
egy ma gán ala pít vány kvá zi párt ként je le nik meg, avagy a
bal ol da li, li be rá lis és ultraliberális el len zék mû kö dé sé nek
pénz ügyi fel té tel rend sze rét te rem ti meg a vá lasz tá si kam -
pány idõ sza ká ban. Az ala pít vány el nö ke e nem ha gyo má -
nyos po li ti kai te vé keny ség stra té gi á ját két csa pás irány ban
már meg is hir det te: „egy részt egy el len zé ki 'Ellen'-
Országimázs Köz pont meg te rem té sé vel, más részt pe dig
ke res ke de le mi mé di u mok tá mo ga tá sá val úgy ne ve zett
tény fel tá ró ri por tok ké szí té sé ben”. 

Nem le het két sé günk afe lõl, hogy ez az új anar chisz ti -
kus köz pont és cél zott tá mo ga tás me lyik ol dalt kí ván ja se -
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gí te ni és erõ sí te ni. A mély szak mai ar gu men tá ci ót a fõ ku -
rá tor a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz ta meg: „A cé lunk az,
hogy a ma gya rok re á lis ké pet kap ja nak ön ma guk ról.” Per
ma gya rok – ró luk be szél a szö veg, de hi de gen, ri de gen és
kí vül rõl. Egyéb ként kö szön jük, de mi, ma gya rok egy re
job ban érez zük ma gun kat itt hon. Per sze a nagy ívû stra té -
gia alá tá masz tá sá ra min den nyi lat ko zat ban le rá gott csont -
ként új ra és új ra vis  sza té rõ mó don csu pán két konk rét pél -
dát le het fel lel ni gyen ge és ha zug tá masz ték ként: a
zámolyi ro mák po li ti kai me ne dék jog ké ré sét, il let ve az
óbu dai me leg sá tor ügyét. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Az ala pít vány el nö ké nek nyi -
lat ko za ta sze rint egy szûk, ne ga tív vé le ményt meg fo gal ma -
zó ré te gen kí vül sen ki és sem mi nem bán tot ta és nem bán-
t ja e ci vil szer ve ze tet Ma gyar or szá gon. Egyet len kor mány -
za ti hi va tal vagy ha tó ság nem zak lat ta, nem aka dá lyoz ta
te vé keny sé gé nek vég zé sé ben. Hát ak kor mi itt a prob lé -
ma? Ak kor mi ért jött el egy új stra té gia meg hir de té sé nek
ide je? Meg íté lé sem sze rint azért, mert kö ze le dik a vá lasz -
tás, meg in dul a kam pány, s en nek ér de ké ben hi vat ko zá si
ala po kat kell ta lál ni a di rekt po li ti kai sze rep vál la lás hoz, 5
mil lió dol lár cél ba jut ta tá sá hoz, egy szé les kam pány me zõ
meg nyi tá sá hoz, amely a hi deg-, ri deg-, me leg ügy tõl ter jed
Bauer Ta más nak a köz tár sa ság köz tisz te let ben ál ló el nö ké -
vel szem be ni szûk keb lû, antiliberális és tü rel met len ki ro -
ha ná sá ig.

Tisz telt Ház! Hi szem és tu dom, hogy ma Ma gyar or szá -
gon a kor mány za ti erõ kön be lül is min den jó zan gon dol -
ko dá sú és jó aka ra tú em ber örül an nak, ha egy ci vil szer -
ve zet, egy ma gán ala pít vány leg fon to sabb tá mo ga tá si el ve
„az esély egyen lõt len ség csök ken té se és a le sza ka dó ré te -
gek se gí té se”. El is mer jük és örü lünk an nak, hogy a So ros
Ala pít vány jó és ne mes ügye ket is se gí tett és fel ka rolt. Ép -
pen ezért nem ért jük és nem örü lünk, hogy mi ért ez az
irány vál tás. Mi ért szer vez egy ilyen ala pít vány anar chis ta
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el len köz pon tot, hi szen mind ez mél tat lan az ed di gi, tá mo -
ga tott cé lok hoz, és el fo gad ha tat lan so kak szá má ra. 

Ke resz tyé ni és ma gyar tü re lem mel és sze re tet tel kí ván -
juk és ta ná csol juk, hogy a So ros Ala pít vány te gyen le az
anti jel le gû, va la mi és va la kik el len szer ve zõ dõ új stra té gi -
á já ról, és ma rad jon meg ed di gi cél ja i nál: ka ri ta tív, ok ta tá si
és egész ség ügyi prog ra mok tá mo ga tá sá nál. Eh hez és csak
eh hez a mun ká hoz kí vá nok, kí vá nunk ne kik sok si kert.

Kö szö nöm a tü rel mes fi gyel mü ket. (Taps a kor mány -
párt ok so ra i ban.) 
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SZA BAD SÁG VAGY SZA BA DOS SÁG?
– A SZEK TÁK RÓL

2001. de cem ber 11. 
Na pi rend elõt ti fel szó la lás

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (MDF): Kö szö nöm a szót. Tisz telt
El nök As  szony! Tisz telt Or szág gyû lés! Ked ves Kép vi se lõ -
tár sa im! A rend szer vál to zás óta a ma gyar tár sa dal mat új -
sze rû, több eset ben dest ruk tív szel le mi sé gû, az alap ve tõ
em be ri jo go kat sú lyo san ve szé lyez te tõ, ne ga tív szel le mi
be fo lyá so lás árasz tot ta el, amel  lyel szem ben ki szol gál ta -
tott hely zet be ke rült. (Bauer Ta más: A Ma gyar De mok ra -
ta Fó rum!)

Az 1998-ban a szo ci a lis ta ve ze té sû Fran cia or szág ban lét -
re ho zott kor mány szerv, a szek ták el le ni küz de lem ér de ké -
ben lét re jött tár ca kö zi mis  szió 2000. évi je len té sé ben így
de fi ni ál ja e szel le mi be fo lyá so lás sal csa lárd mó don vis  sza -
élõ cso por to kat: „A szek ta olyan to ta li tá ri us struk tú rá jú,
val lá si cé lo kat meg fo gal ma zó vagy nem meg fo gal ma zó
szer ve zet (Bauer Ta más: A Fi desz!), amely nek ma ga tar tá -
sa ve szélyt je lent az em be ri jo gok ra és a tár sa dal mi egyen -
súly ra.” Amen  nyi ben ez így van, ha ezek konk rét té nyek,
ha val lá si nak ál cá zott, de leg in kább vi lá go san át lát ha tó
val lá si cé lo kat nem meg fo gal ma zó szer ve ze tek te vé keny -
sé ge Ma gyar or szá gon is ve szélyt je lent az alap ve tõ em be ri
jo gok ra és a tár sa dal mi egyen súly ra, ak kor lo gi kus, hogy
ten ni kell el le ne va la mit, ak kor a tár sa da lom egész sé ges
ön vé del mi ref le xé nek mû kö dés be kell lép nie. 

A kor mány és a Ma gyar De mok ra ta Fó rum sok for má -
ban tö re ke dett eb ben az ügy ben lé pé se ket ten ni, leg utóbb
úgy, hogy egy or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot ké szí tet -
tünk elõ Ba logh Lász ló kép vi se lõ tár sam mal együtt, amely
– ép pen a fran cia pél dá ra ala poz va – az ál lam pol gá ri sza -
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bad ság jo go kat ve szé lyez te tõ szel le mi be fo lyá so lás sal
szem be ni tár sa dal mi ön vé de lem ös  sze han go lá sá ra tár ca kö -
zi kép vi se le tet hoz na lét re. 

Va jon mi ért kap ez a kez de mé nye zés is a már ko ráb bi
ja vas la tok kal szem be ni tá ma dá sok után újabb dü hös el len -
zé ki el uta sí tást? Mi ért nem le het évek óta ilyen preg nán san
nem aktuálpolitikai ügy ben kon szen zus ra jut ni? (Bauer
Ta más köz be szól.) Mi ért él ve zik e to ta li tá ri us struk tú rá jú,
val lá si cé lo kat meg fo gal ma zó vagy meg nem fo gal ma zó,
ma gya rul: az iga zi cél ja i kat ál cá zó szer ve ze tek, ame lyek
ma ga tar tá sa ve szé lye ket je lent az em be ri jo gok ra és a tár -
sa dal mi egyen súly ra, nos mi ért él ve zik a bal ol da li, az em -
be ri jo gok ra egyéb ként oly an  nyi ra ér zé keny el len zé ki pár -
tok tá mo ga tá sát? 

Mi ért nem kö ve tik fran cia elv ba rá ta ik pél dá ját? Ta lán
azért, mert ak kor felül kel le ne vizs gál ni az ed dig el fog lalt té -
ves ál lás pont ja i kat, vagy ta lán azért, mert ak kor ki de rül ne,
hogy nem csak egy szûk ext ra va gáns cso port nak van nak
em be ri jo gai, ál lam pol gá ri jo gai, ha nem so kak nak, a ki szol -
gál ta tot tak nak is, a lel ki leg, szel le mi leg és tes ti leg ki szol gál -
ta tot tak nak, sok ezer hon fi tár sunk nak és csa lád ja ik nak, az
ilyen mó don meg alá zot tak nak és meg szo mo rí tot tak nak. 

Újabb jó szán dé kú ja vas la tunk ra – saj nos szo mo rú an
kell meg ál la pí ta nom – az el len zé ki re ak ci ók vég te le nül ki -
csi nye sek, át szõ ve a na pi po li ti ka ir ra ci o ná lis és szak sze -
rût len meg nyil vá nu lá sa i val, emel lett rend kí vül mél tány ta -
lan és rossz in du la tú ki ro ha ná sok kal, ami kor pél dá ul ilye -
ne ket hal lunk, hogy kam pány fo gás, hogy a lel ki is me re ti és
val lás sza bad ság kor lá to zá sa, a két har ma dos tör vény meg -
ke rü lé se, hogy a ja vas lat te võk ös  sze ke ve rik a fo gal ma kat,
és má sod la gos eu ró pai in for má ci ók ra hi vat koz nak, és
egyéb ként is fa na ti kus szek ta ül dö zõk. 

Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Rossz lel ki is me ret alap ján
csak rossz in du la tú kö vet kez te té se ket le het le von ni. Fur csa
és meg döb ben tõ, hogy azok a pár tok akar nak ma ben nün -
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ket de mok rá ci á ból, a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság vé -
del mé bõl, az em be ri és ál lam pol gá ri jo gok be- és meg tar -
tá sá ból ki ok tat ni, akik an nak ide jén eze ket az alap ve tõ ér -
té ke ket fü tyül ve lép ték át, il let ve las san hí re sek ké vál nak
a tör té nel mi egy há zak kal szem be ni gyû lö le tük rõl. És még
egy csúsz ta tás ról: han gu la tot kel tünk a kis egy há zak el len.
So ha egyet len kor mány za ti vagy kép vi se lõi ja vas la tunk
nem irá nyult a kis egy há zak kal szem ben, sok kal in kább
azon dest ruk tív szek ták el len, ame lyek csa lárd szel le mi be -
fo lyá so lás sal az ál lam pol gá ri sza bad ság jo go kat ve szé lyez -
te tik. Szak sze rût le nek és ál sá go sak azok az el len zé ki ki je -
len té sek, ame lyek mel lõ zik az eu ró pai és ma gyar or szá gi
té nye ket, konk rét is me re te ket és in for má ci ó kat. 

Be fe je zé sül hadd idéz zek egy nem rég meg je lent ki vá ló
ta nul mány ból! A szek ta kér dés mes  sze túl mu tat tu laj don -
kép pe ni tár gyán, a val lás sza bad ság vagy a fe le ke ze ti mû kö -
dés prob lé má ján. A szek ta vi ta lé nye ge, mit kezd jen a köz -
ha ta lom az olyan kol lek tív tár sa dal mi sze rep lõk kel, ame -
lyek dek la rált vagy pa lás tolt cél ja ik ban és egész mû kö dé -
sük kel a mai fel fo gá sunk sze rin ti de mok rá cia le vál tá sá nak
a prog ram ját fo gal maz zák meg. (Az el nök a csen gõ meg ko -
cog ta tá sá val jel zi az idõ le tel tét.) Így hát a vi ta nem szek ta -
vi ta, nem a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról szó ló vi ta,
ha nem a de mok rá ci á ról és a jö võnk rõl szó ló vi ta. Ha dön -
tünk, ha meg szó la lunk, ak kor ez zel a fe le lõs ség gel te gyük!

Kö szö nöm tü rel mes fi gyel mü ket. (Taps a kor mány pár ti
ol da lon.)
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EGY FUR CSA ESET: CSAK MOST
VAN SZÜK SÉG AZ EGY HÁ ZAK RA?

2002. szep tem ber 24. 
Kér dés Ma gyar Bá lint ok ta tá si mi nisz ter hez

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (MDF): Kö szö nöm a szót, el nök asz  -
szony. Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Fur csa és meg döb ben tõ,
nyu god tan mond ha tom, hogy pél dát lan eset tör tént a na -
pok ban. A mi nisz ter úr négy egy há zi ve ze tõ nek írott le ve -
lé ben ar ra ké ri fel õket, hogy nyil vá nít sa nak vé le ményt az
egy há zak a jászladányi eset kap csán. 

Az el sõ be nyo má sunk rög tön em lé kez tet ben nün ket az
öt ve nes évek egy ház po li ti ká já ra: húzd meg és ereszd meg;
az egyik ol da lon al kot má nyos jo gok és egy há zak kal kö tött
meg ál la po dá sok, a má sik ol da lon az egy há zak tel jes el le he -
tet le ní té se. Ma az egyik ol da lon az egy há zak se gít sé gét ké -
ri a mi nisz ter úr, más részt pe dig ép pen az SZDSZ, a mi nisz -
ter úr párt ja hir de ti fo lya ma to san azt az egy ház-po li ti kai
prog ram ját, hogy az egy há zak ma rad ja nak tá vol az ak tu á -
lis, na pi ese mé nyek tõl, az egy há zak ma rad ja nak a temp lom
fa la in be lül. (Köz be szó lás: Úgy van!)

Pél dát lan az a mi nisz te ri fel szó lí tás, hogy az egy há za -
kat egy ak tu á lis, saj nos azt kell mon da ni, hogy má ra egy
aktuálpolitikai üg  gyel kap cso la to san ál lás fog la lás ra ké ri.
A jászladányi ese mény olyan sú lyos vál ság hely zet re mu -
tat, ame lyet nem le het, nem sza bad jel sza vak kal ke zel ni,
dísz le ve lek kel meg ol da ni. Ilyen sú lyos prob lé mát nem le -
het, nem sza bad az aktuálpolitika ol tá rán fel ál doz ni. A
mi nisz ter úr most, e le ve lé vel ezt tet te. Nem két szí nû, fa -
ri ze us kam pány ké ré sek kel le het a bé kes sé get mun kál ni,
ami kor az egyik ol da lon a hit ok ta tók óra díj eme lé sé rõl
hal lunk, a má sik kor mány za ti vé le mény sze rint pe dig el -
fo gyott a pénz.
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Nos te hát, meg íté lé sem sze rint nem kam pány fo gá sok -
kal ér he tõ el az ös  sze fo gás az egy há zak kal e rend kí vül sú -
lyos, ne héz prob lé mák meg ol dá sá ban, ha nem ki zá ró lag
ki szá mít ha tó, egyen ran gú part ne ri együtt mû kö dés sel,
amely nek az alap ja a bi za lom.

Kér de zem te hát nagy tisz te let tel: mi ért csak most, mi ért
csak az élet ilyen sú lyos ha tár szi tu á ci ó já ban jut nak a mi -
nisz ter úr eszé be az egy há zak, és mi ért nem a na pi, fo lya -
ma tos és ki szá mít ha tó együtt mû kö dés ben? Nem kel le ne-e
ezek után a mi nisz ter úr nak meg kö vet nie az érin tett egy -
há za kat? 

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.)

158 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



A BRÓ KER BOT RÁNY TÁR GYÁ BAN
2003. szep tem ber 8. 

Na pi rend elõt ti fel szó la lás

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (MDF): Kö szö nöm a szót. Tisz telt El -
nök As  szony! Tisz telt Or szág gyû lés! Ked ves Kép vi se lõ tár -
sa im! El vesz ni lát szik a re mény – el vesz ni lát szik a re mény,
amely ta lán még so kak ban élt a kor mány prog ram vi tá ja és
el fo ga dá sa után. A kor mány prog ram el sõ mon da ta i ban a
kö vet ke zõk ol vas ha tók: A kor mány új ra akar ja élesz te ni
ha zánk ban a re ményt. A szo ci a lis ta kor mány el múlt más -
fél éves kor mány zá sa kö vet kez té ben a mus tár mag nyi re -
mény is el ve szett, és ha ma rad tak is bi za ko dó, ta lán bal ol -
da li ér zel mû ál lam pol gár ok, az el múlt há rom hó nap alatt
õk is ki jó za nod hat tak.

Az egyik ol da lon az el múlt hó na pok ban a leg sú lyo sabb
kor rup ci ós és gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek el ér ték a szo ci a lis -
ta kor mány za ti kö rö ket is, ugyan ak kor vi dé ken az ön kor -
mány zat ok ban to vább foly ta tód tak a min dent el söp rõ szo ci -
a lis ta tisz to ga tá si ak ci ók. Pél dá ul hadd em lít sem Sá ros pa tak
ese tét, ahol a he lyi szo ci a lis ta több sé gû tes tü let, sok he lyi párt
és ci vil szer ve zet, töb bek kö zött az SZDSZ til ta ko zá sa el le né -
re bot rá nyos mó don el len je lölt nél kül tá vo lí tott el szak ma i lag
fel ké szült, min den ki ál tal tá mo ga tott is ko la igaz ga tó kat.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Hos  szan le het ne idéz ni a már
tel je sen el avult kor mány prog ram ból, ám csak egy gon do -
la tá ra hadd em lé kez tes sem önö ket: „A kor mány for du la tot
hajt vég re a de mok ra ti kus in téz mé nyek mû kö dé sé ben, el -
szá mol és el szá mol tat a köz pén zek min den fil lér jé vel.”

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Nem si ke rült. Ami vi szont si -
ke rült, az bal ká ni for du lat, az a ré gi nó men kla tú ra és a há -
ló zat te vé keny sé gét idé zi fel a ma gyar tár sa da lom elõtt. A
K&H-brókerbotrány, az Ál la mi Au tó pá lya-Ke ze lõ Rt. mil li -
ár dos nagy ság ren dû köz pén zek kel va ló tu da tos vis  sza élé -
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se, va la mint az Inter-Európa Bank ban tör tént pénz mo sás
té nye im már el ér te a kor mány za ti kö rö ket és ma gát a kor -
mány fe jét is. Re mél jük, sen ki nem gon dol ja ko mo lyan
azt, hogy ma Ma gyar or szá gon egy bank ból több mil li árd
fo rin tot ki le het vin ni kész pénz ben a bank leg fel sõ ve ze -
té sé nek tud ta nél kül. Min den tisz tes sé ges ma gyar ál lam -
pol gár azt ké ri, azt kö ve te li, hogy a kor mány za ti bró ker-
ban kár ér dek ér vé nye sí tõ egy let ámok fu tá sá nak le gyen
már vé ge, és egy nem ze ti ér de ke ket ér vé nye sí tõ kor mány
ve zes se az or szá got. Nem le het egy tár sa dal mat mo rá lis
tar tás nél kül, egyé ni gaz da sá gi ér de kek men tén ve zet ni.
Az er köl csöt, tisz telt mi nisz ter el nök úr, nem le het két fe lé
osz ta ni, po li ti kai és üz le ti er kölcs re, az er kölcs csak egy
és oszt ha tat lan le het.

Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Ra vasz Lász ló re for má tus püs -
pök azt mond ta: „A ros  szak a jók ból él nek.” Majd hoz zá tet -
te: „A leg na gyobb ve re ség a vi lá gon meg szok ni a rosszat.”

Tisz telt Ház! Most itt tar tunk. Olyan kor má nya van az
or szág nak, amely az élet ter mé sze tes ré sze ként akar ja el -
fo gad tat ni ve lünk a ros  szat, a mocs kot, a szenny tö me get,
amely a szo ci a lis ta bró ker kor mány bi zo nyos egy sé ge it, fõ
ban kár oli garc há it el ér te, amely ha zug sá gok kal, ta ga dás sal
és na gyot mon dás sal akar ja el ta kar ni az im már el ta kar ha tat -
lant. Má ra az is a nap nál vi lá go sab bá lett, hogy ez a ban -
kár -bró ker ér dek ér vé nye sí tõ egy let nem haj lan dó ön ként
és gyor san, ma gát sze mér me sen el szé gyell ve és bo csá na -
tot kér ve elol da log ni, ha nem ké pes a Szo ci a lis ta Pár tot, a
kor mányt, sõt ma gát a ma gyar tár sa dal mat, a köz bi zal mat
és Ma gyar or szág jó hí rét is ön ma ga alá te met ni, csak hogy
min dent és min den kit be mocs kol jon, ha már õk le buk tak.

Tisz telt Or szág gyû lés! Eu ró pai pol gá ri de mok rá ci át aka -
runk eb ben az or szág ban vagy ke reszt apá kat? De mok ra ti -
kus jog ál la mot és eu ró pai er köl csi nor má kat az élet min -
den te rü le tén vagy szo ci a lis ta er köl csöt vadkapitalista ban -
kár tá la lás ban? A Ma gyar De mok ra ta Fó rum nak és min den
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tisz tes sé ges párt nak, min den ál lam pol gár nak, az egész ma -
gyar tár sa da lom nak lét ér de ke, hogy a ma gyar po li ti kai
köz élet meg tisz tul jon, az az er köl csi pos vány és mo csok,
amely las san el ön ti a po li ti kát és bi zo nyos kor mány za ti kö -
rö ket, vég ér vé nye sen el tûn jön.

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Önök a nagy adat rab lás so -
rán már el ra bol ták (Az el nök jel zi az idõ le tel tét.) több mil -
lió ma gyar ál lam pol gár sze mé lyes adatait…

EL NÖK: Frak ció ve ze tõ-he lyet tes úr!
SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (MDF): …és ez zel al kot má nyos

jo ga it, most a köz bi zal mat ren dí tet ték meg...
EL NÖK: Frak ció ve ze tõ-he lyet tes úr, 5 perc 17 má sod -

perc van, meg kell hogy sza kít sam a fel szó la lá sát. Öt perc
áll az ön ren del ke zé sé re.

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (MDF): Ma kor mány vál ság van
Magyarországon… (Az el nök ki kap csol ja a szó nok mik ro -
fon ját. – Taps a Fi desz és az MDF so ra i ban.)
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MI ÉRT SZA BO TÁL JA A KOR MÁNY
AZ EGY HÁ ZI 

IN GAT LAN REN DE ZÉST?

2005. már ci us 7. 
Kér dés Bozóki And rás hoz, 

a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré hez

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Mint azt Ön is nyíl ván na gyon jól tud -
ja, 1991-ben az Or szág gyû lés meg al kot ta azt a tör vényt,
amely ar ra volt hi vat va, hogy ren dez ze a kom mu nis ta-szo -
ci a lis ta dik ta tú rá ban az ál lam ál tal jog ta la nul el kob zott egy -
há zi ja vak rész le ges és funk ci ó hoz kö tött – az egy há zak ré -
szé re tör té nõ – kár ta la ní tá sát.

Te hát sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy ez a tör vény az egy -
há zak nak egy ko ri – a tag ja ik és tá mo ga tó ik ado má nya i ból
lét re jött – va gyo ná nak na gyon nagy ré szé rõl nem is ren del -
ke zett, ma gya rul azt az egy há zak nem is kap ták vissza, a
ma ra dék ki sebb mér té kû va gyon te kin te té ben pe dig csak
rész le ges és funk ci ó hoz kö tött, az az nem az ön fenn tar tást
se gí tõ, ha nem a he lyi és a tár sa dal mi kö zös ség épí té sét szol -
gá ló ja va i ról ren del ke zik. Hol van nak, kik nek a tu laj do ná -
ban van nak ma azok a volt egy há zi ja vak, föld- és er dõ te -
rü le tek, bér há zak, ame lye ket egy kor az egy há zak tag ja ik tól
és tá mo ga tó ik tól ép pen azért kap tak ado mány kép pen, hogy
az egy há zak nak a tár sa da lom ér de ké ben, a ma gyar nem zet
meg ma ra dá sa ér de ké ben lét fon tos sá gú in téz mé nye it: is ko lá -
kat, óvo dá kat, kór há za kat és szo ci á lis in téz mé nye ket ma gas
szín vo na lon mû köd tes sék. Ezek rõl az in gat la nok ról az 1991.
évi XXXII. tör vény nem is ren del ke zik.

Meg jegy zem, hogy ab ban az eset ben, ha eze ket az in gat -
la no kat, il let ve ezen in gat la nok mai ér té két is be von nánk az
egy ház-fi nan szí ro zás mos ta ni vi tá i ba, – kü lö nö sen az
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SZDSZ leg újabb, egyéb ként rend kí vül gyen ge és ki dol go -
zat lan egy ház-fi nan szí ro zá si kon cep ci ó já nak meg vi ta tá sá ba,
ak kor egy egé szen új hely zet áll na elõ. Ta lán ma még nem
tar tunk ott, de egé szen bi zo nyos, hogy egy szer vis  sza kell
még tér nünk er re – a tör vény ha tá lya alá nem tar to zó – volt
egy há zi va gyon ra, il let ve an nak kár ta la ní tá si ügyé re is!

Vis  sza tér ve a ha tály ban lé võ tör vény re, ez a tör vény vi -
szont ar ról be szél ere de ti leg, hogy ezt a kár ta la ní tást 10
esz ten dõ alatt kell vég re haj ta ni. A Horn-kor mány ezt az
idõ in ter val lu mot 20 év re tol ta ki, amely ön ma gá ban mu -
tat ja – per sze szá munk ra ez nem meg le pe tés –, va jon a
szo ci a lis ták mit is ér te nek a jog biz ton ság alatt. Ab ban a
cik lus ban az egy há zi in gat lan ren de zés re év rõl év re ke ve -
sebb költ ség ve té si ke re tet ter vez tek, ame lyet az Or bán-
kor mány meg vál toz ta tott, hi szen év rõl év re fo lya ma to san
emel ke dõ ös  sze get kü lö ní tett el az éves ál la mi költ ség ve -
tés ben er re a cél ra.

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Az el múlt év õszén még elõd je, il -
let ve a jog biz ton sá got vá lasz tá si kam pá nyá ban a zász ló já -
ra tû zõ szo ci a lis ta kor mány az zal a „zse ni á lis” öt let tel állt
elõ, hogy az egy há zak – ha sze ret né nek az in gat lan ren de -
zés ben elõ re ha lad ni –, ve gye nek fel hi telt az Önök egyik
ked venc bank já tól és old ják meg õk az ál lam he lyett az
ügyet. Er re szok ták mon da ni, hogy ügyes! A tol vaj – mi u -
tán ki de rül a sú lyos tur pis ság és el íté lés re ke rül a lo pás mi -
att –, ci ni ku san az ál do zat tal akar ja el vi tet ni a bal hét.
Ugyan tud juk, hogy mi tör tént a ‘40-es évek vé gén és az
‘50-es évek ele jén, tud juk, hogy az ál lam nak van nak kö te -
le zett sé gei, de az ál lam ezt a kö te le zett sé get sze ret te vol na
vis  sza dob ni a 45 éven át meg hur colt és anya gi lag ki vé rez -
te tett egy há zak fe lé. Ter mé sze te sen az érin tett egy há zak
egy han gú an és ha tá ro zot tan vis  sza uta sí tot ták ezt a kor -
mány za ti pró bál ko zást.

Az el múlt év õszén az Ön elõd je ígé re tet tett ar ra, hogy
ha így – az az hi tel fel vé tel lel –, nem megy a do log, ak kor
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a költ ség ve tés tar ta lék alap já ból kü lö ní te nek el meg fe le lõ
össze get, hogy az egy há zi in gat lan ren de zés az ez évi üte -
me zés ben folytatódhassék. Az ez évi költ ség ve tés ben a
kor mány több ség 2 mil li árd fo rint tal csök ken tet te az egy há -
zi in gat lan ren de zés re for dít ha tó ös  sze get, mi köz ben tud -
juk, hogy en nek az ös  szeg nek nagy ré sze az ön kor mány -
za to kat il le ti, te hát tõ lük tart ja vis  sza a pénzt, il let ve azt is
tud juk, hogy míg ezek az ügyek meg nyug ta tó an nin cse nek
ren dez ve, ad dig ezen in gat la nok ál la ga fo lya ma to san rom -
lik, hi szen nincs iga zi gaz dá juk.

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Ön sze rint a Kor mány nak ez az el -
já rá sa azt a jog biz ton sá got szol gál ja-e, ame lyet Önök hang -
za to san meg hir det tek a vá lasz tá si kam pány ban? Kér de zem
Ön tõl, hogy to vább ra is sza bo tál ni kí ván ja-e Ön, il let ve a
Kor mány az egy há zi in gat lan ren de zés tör vé nyi kö te le zett -
sé gét? Mi kor kí ván ják a szük sé ges 2 mil li árd fo rin tot ren -
del ke zés re bo csá ta ni, hogy a bi zott sá gok is el kezd hes sék
a mun ká ju kat és az ez évi üte me zé sek meg va ló sí tá sa meg -
kez dõd hes sék?

Vá rom po zi tív vá la szát és a jog biz ton sá got szol gá ló in -
téz ke dé sét.
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A GYÁ SZOS NÉP SZA VA ZÁS 
ÉV FOR DU LÓ JÁN

2006. de cem ber 4. 
Na pi rend elõt ti fel szó la lás

SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (KDNP): Kö szö nöm a szót. Tisz telt
El nök As  szony! Tisz telt Or szág gyû lés! Ked ves Kép vi se lõ -
tár sa im! Hol nap lesz má so dik év for du ló ja a 2004. évi de -
cem ber 5-ei, a kül ho ni ál lam pol gár ság meg adá sá val kap -
cso la tos nép sza va zás nak. Nem me he tünk el szó nél kül e
szé gyen le tes és fáj dal mas ese mény mel lett. Hogy va ló já -
ban mi is tör tént, ar ról hig gadt elem zést ad és az egész
kér dés kört eu ró pai ös  sze füg gé sek be he lye zi Fasang Ár pád
ko ráb bi UNESCO -nagy kö vet Egy nép sza va zás hor da lé ka
cí mû köny vé ben. A mû vet csak aján la ni tu dom mind any  -
nyi unk fi gyel mé be.

Tisz telt Ház! Ez az év for du ló meg ad ja a le he tõ sé gét
an nak, hogy fel te gyük a kér dést itt, az or szág Há zá ban:
van-e ma Ma gyar or szá gon, az anya or szág ban nem zet po -
li ti ka, nem zet stra té gia? Mû kö dik-e bi zal mi és konszen-
zuális ala pon nyug vó, ki szá mít ha tó és sta bil nem zet po li -
ti ka, nem zet stra té gia?

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ha tá ro zott ál lás pont ja
az, hogy a Gyurcsány-kormánynak kö szön he tõ en nincs. A
2004. de cem ber 5-ei nép sza va zás óta a bal ol da li kor mány -
nak – ud va ri a san szól va – ori en tá ci ós prob lé má ja van a
nem zet po li ti ka te rü le tén. Va ló szí nû leg lel ki is me ret-fur da lá -
suk van, és en nek kö szön he tõ, hogy a kor mány egy részt
fel szá mol ta az ed dig fenn állt kon szen zus leg mi ni má li sabb
ele me it is, más részt pe dig ál in téz ke dé sek kel pró bál ja lel ki -
is me ret ét nyug tat ni, a ha tá ron tú li ak ke dé lyét csil la pí ta ni.

Em lé kez he tünk, hogy a nép sza va zá si kam pány idõ sza -
ká ban Gyurcsány Fe renc manipulatív mó don, több eset -
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ben nem te len esz kö zö ket is be vet ve, az anya or szá gi tár sa -
da lom nyers ösz tö ne i re épí tett, amely nek kö vet kez mé nye
a to tá lis bi zal mat lan ság lett. Bi zal mat lan ság az anya or szá -
gon be lül, bi zal mat lan ság az anya or szág és a ha tá ron tú li
ma gyar kö zös sé gek kö zött, de leg in kább bi zal mat lan ság a
mi nisz ter el nök és a ha tá ron tú li ak kö zött. Nem vé let len,
hogy az el múlt két év alatt nem hal lot tunk olyan hí re ket,
ame lyek Gyurcsány Fe renc ha tá ron tú li ak kö zött tett lá to -
ga tá sá ról szól tak.

Tisz telt Ház! Bi zal mat lan ság ra nem le het nem zet po li ti -
kát, nem zet stra té gi át épí te ni. 2004 óta, a nép sza va zá si
kam pány óta el sza kadt a bi za lom és a kon szen zus szá la.
An nak el le né re, hogy a ket tõs ál lam pol gár ság kér dé sé re a
nép sza va zá son részt ve võk több sé ge igen nel sza va zott, a
bal ol da li kor mány fel szá mol ta azt a re la tí ve jól és nem ze ti
kon szen zus alap ján mû kö dõ in téz mény rend szert, amely
ki szá mít ha tó an mû köd tet te az anya or szág és a ha tá ron tú -
li ma gyar kö zös sé gek kö zöt ti kap cso lat rend szert és an nak
fi nan szí ro zá sát. Már dek la rál tan is meg szün te tés re ke rül a
MÁ ÉRT, a HTMH, a köz ala pít vá nyi szí nes vi lág. Az el múlt
évek ben és az el kö vet ke zõk ben ra di ká lis költ ség ve té si
meg szo rí tás ér vé nye sül ezen a te rü le ten is.

Idõ köz ben Gyurcsány Fe renc ma ga val lot ta be, hogy
2002-ben a 23 mil lió ro mán nal va ló ri o ga tás öt le te is ere de ti -
leg az õ fe jé bõl pat tant ki. Mi lyen lel kü le tû le het az az em ber,
aki becs te len sé gé vel még kér ke dik is, és e faj ta ma ga tar tá sát
kö ve ten dõ pél dá nak ál lít ja az ál ta la ve ze tet tek szá má ra?

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Va jon ilyen lel kü let tel néz ma
is ön a ha tá ron tú li ak kö zös sé ge i re? Az az ál lás pon tunk,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nya sze rint ez le he tet -
len, és ez vál lal ha tat lan. A kor mány nem zet po li ti ká ja a
kon szen zus he lyett a dik tá tum, a szubszidiaritás, a de cent -
ra li zá lás he lyett a cent ra li zá lás, a sok szí nû ség és a sok csa -
tor nás tá mo ga tás he lyett az egynemûsítés po li ti ká ja. Ki zár -
ja az el len zé ket, ki zár ja a más ként gon dol ko dó kat. Ez nem
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a kon szen zus út ja, ez nem a kö zös nem zet stra té gia és
nem zet po li ti ka kon cep ci ó ja.

Tisz telt Or szág gyû lés! A ha tá ron túl ra sza kadt ma gyar
nem zet ré szek meg ma ra dá sá nak há rom leg fon to sabb fel té -
te le a ré gebb óta eu ró pai uni ós tag or szág ok ban már lé te -
zõ kul tu rá lis és te rü le ti au to nó mi ák meg va ló sí tá sa, a kül -
ho ni ál lam pol gár ság meg te rem té se, va la mint az együ vé
tar to zás kö te lé ke i nek erõ sí té se az anya or szág gal az élet
min den te rü le tén. Mind ezen stra té gi ai cé lok meg va ló sí tá -
sá hoz leg el sõ sor ban bi za lom ra, kon szen zus ra és gyors, ha -
té kony kor mány za ti cse lek vés re van szük ség. (Az el nök a
csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.) Tisz te -
let tel kér jük a kor mányt, hogy tér jen vis  sza... 

EL NÖK: Frak ció ve ze tõ-he lyet tes úr!
SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (KDNP): ...a bi za lom meg te rem té -

sé nek és a kon szen zus út já ra, a KDNP ak kor... 
EL NÖK: Ké rem, hogy fe jez ze be a na pi rend elõt ti jét!
SZÁSZ FAL VI LÁSZ LÓ (KDNP): ...de csak ak kor ki szá -

mít ha tó part ner lesz egy meg erõ sö dõ nem zet stra té gia
meg te rem té sé ben. (Taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.)
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Somogyország
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A ME GYE CÍ MER 
501. ÉV FOR DU LÓ JÁN

Köz tár sa sá gi El nök Úr! Me gyei El nök Úr! Höl gye im és Ura -
im! Tisz telt Ün nep lõ Ven dé ge ink!

Ün ne pel ni min dig meg hitt sé get és meg ál lást je lent min-
d azok szá má ra, akik kö zös aka rat ból vagy va la mely kö zös
ér ték alap ján ün ne pel nek. Somogyország év szá za dos kö -
zös sé ge szá má ra ezt az ün ne pet a mai nap, a Me gye nap
je len ti! E nap meg ál lás akar len ni a hét köz nap ok for ga ta -
gá ban, hogy az ün ne pi órák ban – em ber lé tünk höz mél tó -
an – múlt, je len és jö ven dõ pers pek tí vá já ban lás suk és lát -
tas suk szû kebb pát ri án kat, So mogy me gyét.

Ma, ami kor me gye cí me rünk ado má nyo zá sá nak 501. év -
for du ló ját ün ne pel jük, ak kor il len dõ és mél tó kö te les sé -
günk, hogy II. Ulász ló ki rá lyunk cí mer ado má nyo zá si ok le -
ve lét ala pul vé ve, meg em lé kez zünk az elõt tünk jár tak ról.
Az ak ko ri So mogy me gye, az ak ko ri Somogyország ko ra -
be li köz jo gi kö zös sé ge mely cse le ke de tei alap ján ér de mel -
te ki a cí mer- és pe csét hasz ná lat jo gát?

Min den mes  sze ve ze tõ és idõ igé nyes történészkedés he -
lyett, ám a fe lü le tes ség kí sér té sét is ke rül ve, né hány jel lem -
zõ ki fe je zést sze ret nék ki emel ni a ko ra be li ok le vél bõl, amely
„igaz ma gya rá za ta” a so mo gyi me gye cí mer ado má nyo zá sá -
nak: áll ha ta tos ság (hûség), ál do zat vál la lás és küz de lem min -
den kö rül mé nyek kö zött, és a gyõ ze lem! Ezen cse le ke de tek -
kel, eré nyek kel és ér ték rend del ér de mel te ki – min den vár -
me gye kö zül el sõ ként – So mogy vár me gye kö zös sé ge a ki -
rá lyi el is me rést. A hû ség a ko ro ná hoz, a nem zet hez és a szû -
kebb ha zá hoz, So mogy hoz, az ál do zat vál la lás, a küz del mek
és a gyõ zel mek a kö zös sors vál la lá sát je len tet ték!

Az ös  sze tar to zás sors sze rû vál la lá sát, mely nek „kül sõ
meg pe csé te lé se”, el is me ré se volt a cí mer ado má nyo zá sa.
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Ak kor és ott, 501 esz ten dõ vel ez elõtt a kö zös sor sát és
ér té ke it egy aránt vál la ló so mo gyi kö zös ség mi nõ sé gi leg új
ki hí vást ka pott. Az ön azo nos ság nak és a kö zös ér ték te -
rem tés nek jo gi, szim bo li kus és em be ri el kö te le zett sé gét. A
szó za tos kö te le zés sod ró ere jé vel: „Áld jon vagy ver jen sors
ke ze, itt él ned, hal nod kell”, és Ta má si Áron jó zan, bib li -
kus élet böl cses sé gé vel: „Avég re va gyunk a vi lá gon, hogy
valahol ott hon le gyünk ben ne.”

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Itt és ma, 501 esz ten dõ tá vo lá ból a je len hez, a mai

Somogyországhoz szól a cí mer ado má nyo zás té nye. Az ado -
má nyo zó ok le vél ta nú sá ga sze rint az el is me rés ként aján dé -
ko zott szim bó lum és kö te le zett ség nem csak a ko ra be li köz -
jo gi kö zös sé gé lett, ha nem va la men  nyi utó dé is, te hát a mi -
énk is! A kö te le zett ség gel együtt a hû ség nek, az ál do zat vál -
la lás nak és a gyõ ze lem esé lyé nek is ben ne kell len nie az
ös  sze tar to zás és a kö zös ér ték rend mai vál la lá sá ban!

A mos ta ni je len 10 esz ten dõ óta tart, a rend szer vál toz -
ta tás ered mé nye i ben és kín ja i ban ölt tes tet. Eb ben a fo lya -
mat ban a me gyék nek ki tün te tõ, ám rend kí vül el lent mon -
dá sos sze rep ju tott. Érez zük mind an  nyi an a di lem mát:
pusz tán tech ni kai jel le gû, szol gál ta tó, in téz mény fenn tar tó
me gyét aka runk avagy a köz élet leg ter mé sze te sebb, még
át te kint he tõ te rét: a pol gá rok és a te le pü lé sek me gyé jét? A
me gye nem pusz tán „kö zép szint” kér dé se, nem pusz tán
köz igaz ga tá si kér dés, ha nem kul tú ra és gaz da ság – gaz da -
ság és kul tú ra is! Mond hat nánk úgy is: test és lé lek el vá -
laszt ha tat lan egy sé ge! A me gye va ló sá gos és je len ko ri tra -
dí ci ó i hoz nem csak a pro jek tek meg ha tá ro zó vi lá ga tar to -
zik, ha nem a hét köz na pi so mo gyi em ber is sze mé lyi sé gé -
vel és szor gal má val, hû sé gé vel és ál do zat vál la lá sá val, ott -
ho ná val és te le pü lé sé vel együtt!

So mogy me gye kö zös sé ge az el múlt 10 esz ten dõ so rán
so kat tett az élet min den te rü le tén a fel zár kó zás, a si ker, a
gyõ ze lem ér de ké ben. Az ön kor mány za ti szfé rá ban, a köz -
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igaz ga tás ban, a te rü let fej lesz tés te rén, a gaz da ság, a kul tú -
ra, a sport, az ok ta tás, az egész ség ügy te rü le tén, az egy há -
zak, a ki sebb sé gek, a ci vil szer ve ze tek fe le lõs ség vál la lá sa
mind-mind meg an  nyi jel zés, amely azt bi zo nyít ja: az õsi
kö te le zett ség vál la lá sát, az ér té kek õr zé sét és új ér té kek te -
rem té sét a mai utó dok is egy re in kább fon tos nak ér zik!
Azt, hogy Somogyország meg úju ló és meg erõ sö dõ me gye -
ként a ma gyar tár sa da lom erõs bás tyá ja le gyen, mint aho -
gyan az volt év szá zad okon át.

Ked ves Höl gye im és Ura im!
Ma a nagy ki hí vá sok kel lõs kö ze pén va gyunk, sõt a jö võ

ma ga a nagy ki hí vás mindannyiónk szá má ra! Az elõt tünk ál -
ló idõ szak leg na gyobb fel ada ta az Eu ró pai Unió in téz mény -
rend sze ré hez va ló csat la ko zá sunk elõ ké szí té se. Ez – kül sõ
kény sze rí tõ kö rül mény ként – együtt jár a ré gi ók ki ala kí tá sá -
val, amely szük sé ges sé te szi a me gyei és ré gi ós fel adat- és
ha tás kö rök új ra gon do lá sát is. Szük sé ges és fon tos a cél ori -
en tált, az együtt mû kö dé sen és kö zös fej lesz té si fel ada to kon
ala pu ló ré gi ók ki ala kí tá sa, ám mind ez nem kér dõ je lez he ti
meg az év ez re des ma gyar me gye rend szert. A kö zös ér té kek
és a kö zös jö võ kép vál la lá sát és to váb bi épí té sét.

De nem sza bad meg fe led kez nünk a bel sõ kény sze rí tõ
kö rül mé nye ink rõl sem: pes  szi miz mu sunk, re mény te len sé -
günk és ön bi za lom hi á nyunk le gyõ zé sé nek fon tos sá gá ról.
Aho gyan egy har cos vagy egy spor to ló csak a gyõ ze lem, a
si ker hi té vel és re mé nyé ben in dul hat a küz de lem be,
ugyan úgy mai so mo gyi ak mi is,  csak ezt te het jük! A meg -
újult és sze re pü ket vég le ge sen meg ta lált me gyék nek nem -
csak a ré gi ó ban kell együtt mû köd ni ük, ha nem a me gyén
be lül is egy re szo ro sab bá és har mo ni ku sab bá kell vál nia a
me gye, a kis tér ség és a te le pü lés kap cso lat rend sze ré nek.
Az „él ni és él ni hagy ni” gon do la ta he lyett az „él ni és él ni
se gí te ni” ve zér elv le het a jö võ me gyé jé nek alap prin cí pi u -
ma. A te le pü lé sek nek meg kell érez ni ük, hogy az Eu ró pai
Unió és a glo ba li zá ló dó vi lág megaprojektjei kö zött a sa ját
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"ki csiny" prog ram jai is ugyan olyan fon to sak: a jár da, az út,
a ke rék pár út épí té se, a köz épü let-fel újí tás, az inf rast ruk tú -
ra fej lesz té se, a mun ka hely te rem tés, mert ez te szi em be rib -
bé az ott la kók éle tét. Az elõt tünk ál ló nagy ki hí vá sok kö -
zött: az eu ró pai uni ós csat la ko zás, a regionalizmus, a me -
gyén be lü li együtt mû kö dés fel ada tai kö zött csak úgy áll ha -
tunk meg, ha õriz zük ér té ke in ket, ha vál lal juk az õsi kö te -
le zett ség ma is ak tu á lis üze ne tét: a hû ség, az ál do zat vál la -
lás és gyõz ni aka rás eré nyét.

A mai nap em lé ke és az elõt tünk ál ló Ma gyar Mil len ni -
um mind eh hez erõ for rás: a cí mer ado má nyo zás ból fa ka dó
kö te le zett ség, a ma gyar ál la mi ság meg te rem té se és ke resz -
tény sé günk fel vé te le olyan er köl csi erõ, amely nél kül
nincs je len és nincs jö ven dõ.

Hi szem és tu dom, hogy Somogyországnak, ne künk ma -
gunk nak van jö võ ké pünk! Tud juk, hogy mit sze ret nénk. Van -
nak el ha tá ro zott cél ja ink! S ha így van, ak kor – te kin tet nél kül
más el kö te le zett sé ge ink re – tud nunk kell ér té ke ink meg õr zé -
sé ért és jö võn kért ös  sze fog ni és együtt cse le ked ni! E mai ün -
nep na pon ezt a jö võn kért vál lalt fe le lõs sé get és kö zös mun -
kál ko dást kí vá nom So mogy me gye min den pol gá rá nak, a me -
gyei köz gyû lés tag ja i nak és ve ze té sé nek. Te szem ezt nem csak
a ma gam ne vé ben, ha nem Csur gó vá ros ön kor mány za ta ne -
vé ben is, amely te le pü lés eb ben az év ben ün nep li el sõ írá sos
em lé ké nek 980. és vá ros sá vá lá sá nak 10. év for du ló ját.

Az egy kor Csur gón „ta nít ga tó, ver sel ge tõ” Cso ko nai Vi -
téz Mi hály fo há szá val fe je zem be ün ne pi gon do la ta i mat
Somogyország egé szé re ért ve a köl tõ gon do la tát: „De tán jõ
/ Olly idõ, / mellyben né künk / A vi dé künk / Új Hélikon
lesz.” En nek az új so mo gyi, „tes ti-lel ki” Hélikonnak meg va -
ló su lá sá ban re mény ke dünk. Ezért õriz zük ér té ke in ket,
ezért épí tünk új jö võt és ezért kell mun kál kod nunk to vább
kö zös aka rat tal!

Kö szö nöm tü rel mes és meg tisz te lõ fi gyel mü ket!
(El hang zott Ka pos vá ron, a so mo gyi me gye na pon, 1999. ja nu ár 6.)
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A CSUR GÓI RE FOR MÁ TUS 
GIM NÁ ZI UM RÉ GI KÖNY VE I RÕL

Mé lyen tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves ér dek lõ dõ so -
mo gyi Kö zön ség!

Van va la mi mé lyen rej lõ ti tok za tos ság ab ban a fel- és
meg is me ré sünk ben, hogy nem csak egy-egy te le pü lés nek,
nem csak az em ber nek van sor sa és tör té nel me. Nem csak
egy-egy in téz mény, az institució, a szer ve zet hor doz za a
szû kebb vagy tá gabb tör té nel mi sor sot ön ma gá ban, ha -
nem oly kor a tár gyak vál nak, vál hat nak az élet, a tör té ne -
lem hor do zó i vá, sõt meg tar tó i vá és köz ve tí tõ i vé.

Ami kor most a Csur gói Re for má tus Gim ná zi um ré gi
köny ve i bõl ren de zett ki ál lí tás meg nyi tó ján nagy tisz te let -
tel és õszin te ba rát ság gal kö szön töm Önö ket, ak kor ar ra
sze ret ném rá irá nyí ta ni ked ves Mindannyiójuk fi gyel mét:
a köny vek, Somogyország „el sõ os ko lá ja” el sõ is ko lai
könyv tá rá nak ré gi köny vei élõ tár gyak. A va ló sá gos eu -
ró pai és ma gyar élet hor do zói, tör té ne lem- és sors köz ve -
tí tõk, ér ték hor do zók és meg tar tók. A Csur gói Re for má tus
Gim ná zi um Nagy könyv tá rá nak ál lo má nyát har minc ezer
kö tet könyv, nyolc ezer fo lyó irat, több száz tér kép, érem,
pe csét- és kéz irat gyûj te mény, õs nyom tat vány ok, gradu-
álok, kódexlaptöredékek al kot ják, ame lyek bõl most né -
hány ki emelt ér de kes sé get te kint het nek meg a ked ves
lá to ga tók.

Te kin tet tel ar ra, hogy e cso dá la tos ki ál lí tás anya gát ér tõ
ke zek vá lo gat ták, és ki vá ló szak mai sze mek és szí vek ren -
dez ték, nem sze ret nék is mét lé sek be bo csát koz ni, sok kal
in kább ar ra a kér dés re ke res ni és meg ad ni a vá laszt: Mi a
je len tõ sé ge en nek a könyv tár nak? Mi az üze ne te ma, 2000
ja nu ár já ban ezek nek az élõ tár gyak nak: a Csur gói Re for -
má tus Gim ná zi um ré gi köny ve i nek? Mi rõl tesz nek bi zony -
sá got a Ma gyar Mil len ni um kez de tén?
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Elõ ször is e köny vek és a be lõ lük, raj tuk ke resz tül köz -
ve tí tett kul tú ra vá rost te rem tõ ér ték hor do zók vol tak. Ki su -
gár zá suk az egész vár me gyé re, Somogyország egé szé re
néz ve jó té kony ha tás sal bírt. Ta lán túl nagy sza vak nak
hall juk a gon do la to kat, ám ha vis  sza te kin tünk Csur gó tör -
té nel mé re, ak kor azt lát hat juk, hogy va ló ság az!

A fel vi lá go sult, a kul tú ra iránt el kö te le zett gróf Fes te -
tics György csur gói re for má tus gim ná zi u mot ala pít, az
el sõ os ko lát So mogy ban és ez a szel le mi, kul tu rá lis köz -
pont vá rost te remt, el in dít ja a vá ro si a so dás és pol gá ro -
so dás fo lya ma tát is. Csur gó és az is ko la: az is ko la és
Csur gó el vá laszt ha tat la nok egy más tól az óta is. Csur gót
az is ko lá ja tet te: az os ko la könyv tá ra, köny vei, szel le mi -
sé ge és kul tú rá ja.

Ép pen két száz esz ten de je an nak, hogy Cso ko nai Vi téz
Mi hály itt ta ní tott Csur gón, tud juk azt is, hogy a könyv -
tár alap ja it ab ban az idõ ben tet ték le több pat ró nus se -
gít sé gé vel.

Ha fi gyel me sen te kint jük meg e ki ál lí tás anya gát, lát hat -
juk, hogy az õs nyom tat vány ok tól kezd ve, a Calepinus szó -
tá ron ke resz tül, 20. szá za di ki ad vány okig e köny vek ta nú -
sá got tesz nek az el múlt év szá zad ok élõ va ló sá gá ban ar ról,
hogy az eu ró pai és ma gyar kul tú ra szer ve sen ös  sze tar toz -
tak min dig. A vi lág leg ter mé sze te sebb mód ján van je len a
csur gói könyv tár köny ve in ke resz tül Eu ró pa és a ma gyar -
ság, a ma gyar ság és Eu ró pa. Ha olyan uni ku mok ra te kin -
tünk, mint a csur gói és kálmáncsai graduálé, ame lyek ere -
de ti ma gyar sá guk ban fenn költ eu ró pai szel le met hor da -
nak, ám meg for dít va is igaz: ami kor a Calepinus szó tár
nyel ve it bön gés  szük, ak kor ab ban meg döb ben ve, de még
va la hol az Eu ró pá hoz va ló tar to zá sunk ter mé sze tes sé gé vel
ve het jük ész re a ma gyar nyel vet is.

Nos mind ezek ékes bi zony sá gai an nak, hogy egy ki -
csiny somogyországi vá ros ká ban a szel lem vi lá ga fény lett
má ig ha tó mó don: eu ró pai és ma gyar szel lem mé cse se -
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ként. S vi lá gí tott Csur gó nak, Somogyországnak és az egész
ma gyar Ha zá nak.

Vé gül nem csak a je len tõ sé gé rõl, ha nem a mai mil len -
ni u mi üze ne té rõl hadd szól jak né hány szót az õr zés rõl,
az õr zõk fe le lõs sé gé rõl! Mi ne künk, mai csur gó i ak nak,
so mo gyi ak nak, ma gya rok nak ez a ki ál lí tás? Ady Endre
fáj dal ma san ak tu á lis fi gyel mez te té sé vel: „Õr zõk. vi gyáz -
za tok a strá zsán”. 

A kul tú ra meg tar tó erõ. Ezt a kul tú rát: en nek szel le mét,
élõ és él te tõ tár gya it: a köny ve in ket, a könyv tá ra in kat
ápol nunk, meg õriz nünk, meg újí ta nunk il lõ és mél tó min -
den na pi szent kö te les sé günk! A kul tú ra: te hát az élet és a
jö võ õr zõ i nek és hor do zó i nak a sa ját he lyü kön kell strá -
zsál ni. A sa ját he lyü kön, a sa ját kör nye ze tük ben kell meg -
har col ni uk har ca i kat.

Itt kell meg em lé kez nünk azok ról a ne ves és név te len
õr zõk rõl, akik vi gyáz ván áll tak a strá zsán: Mátéffy Bé lá ról,
Bodó Je nõ igaz ga tó ról, Ecsy Ödön Ist ván igaz ga tó ról, Pó -
kos Fe renc ta nár úr ról. Tisz te let a mai fi a ta labb és idõ sebb
õr zõk nek, akik el kö te le zett hû ség gel áll nak a vár tán. Tud -
ván, hogy a köny vek, a könyv tár szun  nya dó, de az éle tün -
ket át- és át já ró szel lem ként és erõ ként min dig a kul tú ra
jö võ jét és a jö võ kul tú rá ját hor doz za, mint a hó alatt meg -
bú vó csí ra szem. Csur gó Vá ros Ön kor mány za ta ta nul va a
múlt örök sé gé bõl, ki emel ten tá mo gat ja a kul tú rát és az ok -
ta tást. Hogy csak né hány, az el múlt évek kul tu rá lis, ok ta -
tá si be ru há zá sa it em lít sem, me lyek szû kebb vagy tá gabb
ér te lem ben di ák vá ros jel le gün ket kí ván ja erõ sí te ni: gim ná -
zi u mi, kol lé gi u mi fel újí tá sok, Vá ro si Mú ze um lét re ho zá sa,
fe dett uszo da-épí tés, új Kö zös sé gi Ház meg va ló sí tá sa, me -
lyek mind-mind te ret kí ván nak ad ni a kul tú rá nak, a kép -
zés nek, az egész sé ges élet ki bon ta koz ta tá sá nak a so mo gyi
jö võ ér de ké ben!

Há lás kö szö ne te met fe je zem ki a ki ál lí tás ren de zõ i nek:
Köpflerné Szalai Ju dit igaz ga tó he lyet tes nek, Violáné Ba ko -
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nyi Ibo lya és Vi o la Er nõ csur gói könyv tá ros ok nak, hogy
ilyen mó don, és Var ga Ró bert igaz ga tó úr nak, hogy itt, a
Me gyei Könyv tár épü le té ben mu tat hat juk be Csur gó,
Somogyország és az or szág fel be csül he tet len ér té ke it, kul -
tu rá lis kin cse it!

Az ezer éves Csur gó sa já tos ér té ke i vel, év szá za do kat hor -
do zó kin cse i vel kö szön ti a tá gabb pát ri át: Somogyországot
a mil len ni u mi Me gye na pon! Ab ban a re mény ben és hit -
ben nyi tom meg e ki ál lí tást és aján lom fi gyel mük be, hogy
va ló ság gá vált Cso ko nai jö ven dö lé se és eh hez Csur gó is
hoz zá já rult!

(El hang zott a So mogy Me gyei Könyv tár ban, Ka pos vá ron 

2000. ja nu ár 7.)
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A BETH LEN-DÍ JAS KO VÁCS AN DOR
KÖ SZÖN TÉ SE

„Iszo nyod ja tok a go nosz tól, 

ra gasz kod ja tok a jóhoz…

Ne gyõz zön le té ged a rossz, 

Ha nem te gyõzd le a ros  szat jó val.”

(Ró mai le vél 12,9. 2l.) 

„Mert va la mi kép pen a ha zá nak ár ta ni 

nem sza bad, azon kép pen an nak nem hasz nál ni, 

mi kor le het ne, nagy vé tek.”

(Bod Pé ter)

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ün nep lõ Kö zön ség! Ked ves
Ün ne pel tek! Tisz telt Ban di Bá tyám! 

A szü lõ föld rõl jö vök. Ho zom a szü lõ föld le ve gõ jét és
üd vöz le tét. S kö szön töm ba rát ság gal, tisz te let tel mind any  -
nyi unk ne vé ben a Beth len Gá bor Ala pít vány idei dí ja zott -
ját, Ko vács An dort, az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad -
egye tem volt el nö két, a Ma gya rok Vi lág szö vet ség ének volt
el nök sé gi tag ját, Csur gó Vá ros dísz pol gá rát.

Meg tisz tel te tés szá mom ra, hogy a szü lõ föld ne vé ben is
mél tat ha tom élet mû vét s eköz ben nem pusz tán „az Ér tõl
ju tunk az Óce á nig”, ha nem – ami ta lán na gyobb pró ba –
vissza, ha za, a gyö ke re kig: az Óce án tól az Érig is! 

Ez élet mû az élet úton ala pul, az Ér Csur gón, a csor gó
tisz ta for rá sá nál ered. Ko vács An dor 1920 au gusz tu sá ban
Csur gón, jó mó dú gaz da csa lád ban szü le tett. A he lyi re for -
má tus ele mi is ko la után a Csur gói Re for má tus Gim ná zi um
di ák ja lett, majd ti zen hét éve sen - kény sze rû ség bõl - már
át ve szi gaz da sá guk ve ze té sét. A há bo rú alatt MÁV-al kal ma -
zott, a há bo rú vé gén még sem ke rül he ti el a vi lág há bo rús
ka tak liz mát: há rom és fél éves szov jet ha di fog ság gyöt rel -
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mei és ta pasz ta la tai te szik „éber ré” a „ter ror, bûn tény és
meg tor lás” ide o ló gi á já val szem ben. 1948 ok tó be ré ben ke -
rül ha za, s is mét a MÁV-nál he lyez ke dik el. 1956 ok tó be -
ré ben a csur gói já rás For ra dal mi Nem ze ti Bi zott sá ga el nö -
ké vé vá lasz tot ták. 1957. feb ru ár 19-én a le tar tóz ta tá sa és a
biz tos meg tor lás és ha lál elõl Ju go szlá vi á ba me ne kül, majd
Svájc ban él.

A sok ré tû és szí nes élet út szin te fel so rol ha tat lan ese -
mény ben, szer ve zet ben tá rul elénk. Rend kí vül ak tív sze re -
pet vál lalt a Bá ze li Ma gyar Egye sü let, il let ve a sváj ci Ma -
gyar Egye sü le tek Szö vet sé gé ben. Meg ha tá ro zó sze mé lyi -
ség gé lett az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem
éle té ben: ala pí tó, el nök sé gi tag , al el nök, majd el nök, ké -
sõbb mint tit kár és könyv ter jesz tõ vál lal sze re pet, szol gá la -
tot az egyik leg szí ne sebb és leg ér té ke sebb nyu gat-eu ró pai
szer ve zet ben. Mind ezek mel lett a Ma gyar Öku me ni kus
Moz ga lom ban, a ma gyar nyel vû könyv ki adás ban, a Sza -
bad Eu ró pa Rá di ó ban, il let ve a Sváj ci Ke resz tény Szak szer -
ve zet ben, a Sváj ci Ma gyar Iro dal mi és Kép zõ mû vé sze ti
Kör ben (SMIKK), a Be csü let adó Ala pít vány ban, a Ma gya -
rok Vi lág szö vet sé ge el nök sé gé ben vál lalt mis  szi ós kül de -
tést, fel ada tot az összmagyarság ügyé ben, a ma gyar di asz -
pó ra ér de ké ben, el eset te kért, „meg alá zot ta kért és meg szo -
mo rí tot ta kért”, ki csi nye kért és te het sé ge se kért, egyé ne kért
és kö zös sé ge kért, in téz mé nye kért! Ér tõl az Óce á nig ju tott,
de so ha sem sza kadt el az Ér tõl, so ha sem fe lej tet te, s mi dig
ab ból táp lál ko zott, on nan tá jé ko zó dott.

Er rõl ta nús kod nak mû vei, köny vei:
– For ra da lom So mogy ban – Az 1956-os for ra da lom és

elõz mé nyei a csur gói já rás ban (1988)
– Ho mok pad (1996)
– A Vi lág Ma gyar sá ga – Eu ró pa I. kö tet (1999)
– A Vi lág Ma gyar sá ga – Eu ró pa II. kö tet (2000)
– Év ez re des ág sor sok Dél-So mogy ban – Új Csur gói

Könyv tár I. kö tet (2000)
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Ko vács An dor jó zan sá gá val, mér ték tar tá sá val, de el kö -
te le zett lel ke sült sé gé vel tá ma sza volt el nyo más ban, pró ba -
té te lek ben és szük ség ben a Kár pát-me den cei ma gyar ság -
nak és föl di je i nek, szü lõ föld jé nek. Ná la az ügyek, a gon -
dok, a meg old ha tat la nul tor nyo su ló prob lé mák min dig
nyi tott fü lek re és nyi tott szív re ta lál tak, aki azt a ké pes sé -
get, azt a ka riz mát kap ta Is ten tõl, hogy tu dott oda hall gat -
ni. Tu dott oda fi gyel ni! Tu dott a szó leg ne me sebb és leg -
szo ro sabb ér tel mé ben egy-ügyû éle tet vál lal ni és él ni Már -
most mi ben rej lik ezen élet „mû ve”? Mi re ala po zó dik Ko -
vács An dor ne mes, egy-ügyet vál la ló mis  szi ó ja, a ma gyar -
ság ügyé ben vál lalt sá fár sá ga?

1. A szét esés, a szét bom lás re mény te len vi lá gá ban és
év ti ze de i ben Ko vács An dor élet mû vé nek el sõ pil lé re a jó -
ság ba ve tett ren dít he tet len, szét sza kít ha tat lan re mény sé ge.
Ady End re jaj ki ál tá sá val jel le mez he tõ a szel le mi kör nye zet,
a ma gyar bal sors: „Min den egész el tö rött, min den rész da -
ra bok ban, min den láng csak ré szek ben lob ban, min den
egész el tö rött”. S még is Ban di bá tyánk éle te, élet út ja mint -
egy ko nok „csakazértis”, ös  sze te re lõ ka na li zá ló ere je min -
den jó ság nak. Hogy túl le het ha lad nunk a szét esést és a
dé mo ni kus erõ ket is. Hogy di a dal mas kod hat a jó min den
fe lett, még a rossz és a go nosz fe lett is. Sõt: a rossz és a
go nosz fe lett csak a jó gyõ ze del mes ked het. Az egy-ügy a
jó ság nak, a jó nak az ügye! A szü lõ föld csor gó já nak és a
lel ki szü lõ föld csor gó já nak tisz ta for rá sa, a Szent írás így
iga zí tot ta lé pé se it: „Iszo nyod ja tok a go nosz tól, ra gasz kod -
ja tok a jóhoz… Ne gyõz zön le té ged a rossz, ha nem te
gyõzd le a ros  szat jó val!” (Ró mai le vél 12,9.21.) Nem erõ -
szak, nem bos  szú, ha nem a jó ság ere je arat gyõ zel met!

2. Ko vács An dor élet út já nak má so dik szi lárd fun da men -
tu ma is ten hi te. Is ten hi te, amely rõl nem sze re tett so ha sem
be szél ni, in kább csak érez het jük – akik kö rül ves  szük –,
akik ta lál koz tak ve le, hogy ez az is ten hit su gár zik. Ezt a hi -
tet va la ki mély bõl fa ka dó an, hi te le sen meg éli, oda éli a
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kör nye ze te elé. Ez az is ten hit tar tot ta, õriz te „a ha lál ár nyé -
ká nak völ gyét jár va”: a ha di fog ság mély sé gé ben, a ha lál fé -
lel mek ben, a me ne kü lés ben, a ki szol gál ta tott ság ban és re -
mény te len ség ben, de ez az is ten hit len dí tet te, moz gó sí tot -
ta, tü ze sí tet te a ki hí vá sok ban, az el esett sé get, a szük sé get
lát va, az örö mök ben, a se gít ség utá ni há la kön  nyek ben, a
ki csiny ügyek si ke ré ben és a nagy tör té nel mi gyõ zel mek -
ben. Mi ben áll e hit? Ta lán Áprily La jos ad hat ja a leg pon -
to sabb meg fo gal ma zást Me ne dék cí mû ver sé ben:

„S mi kor völ gyünk re tört az ára dat
s már hegy se volt, mely men tõ csúc  csal int sen,
egyet len egy kõ szik la meg ma radt,
egyet len tor nyos szik la szál: az Is ten.” 
A ke resz tyén hit koc ká za tos bi zal má nak mély sé ge és

ma gas sá ga egy szer re volt je len éle té nek út ján, amit na -
gyon ked ves re for má tus éne ke zen dít meg: 

„Is ten re bí zom ma ga mat, ma gam ban nem bíz ha tom; 
Õ for mált s tud ja dol go mat, Lel kem ez zel bíz ta tom. 
E vi lág szép for má ja az Õ ke ze mun ká ja. 
Mit fé lek? – mon dom me ré szen: Is te nem és Atyám

lészen!!” 
(Re for má tus éne kes könyv 269. di csé ret 1. ver se) 

3. De „a hit cse le ke de tek nél kül ha lott” (Ja kab apos tol).
Ko vács An dor is ten hi te má sok szá má ra „só vá és ko vás  szá”
lett. „Orando et laborando” kül de té se együt te sen ad ta a má -
so kért vál lalt élet ere jét. A hit nek kö vet kez mé nye, hû sé ges
vá la sza a cse lek vés: a má sik em be rért, a má so kért: test vér -
ért, ma gyar sá gért, ba rá tért, szü lõ föld ért vál lalt szol gá la tot.  

A má so kért élt élet. A má sok hasz ná ra létel! Az éle tem
hasz nos sá té te le a ha za ja vá ra, a köz jó szá má ra: Bod Pé -
ter rel szól va: „Mert va la mi kép pen a ha zá nak ár ta ni nem
sza bad, azon kép pen an nak nem hasz nál ni, mi kor le het ne,
nagy vé tek.”

Ko vács An dor so ha sem volt gaz dag em ber, de so ka kat,
so kun kat meg gaz da gí tott, gaz dag gá tett. Mert a jó ság min -
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dent le gyõ zõ ere jé vel, Is ten hi té nek tor nyos szi la szá lá val
és hi té bõl fa ka dó há lás cse le ke de te i vel ad ta, amit ka pott.
Jó sá fár nak bi zo nyult, „már pe dig a sá fá rok tól egyet kö ve -
tel nek, hogy hû sé ges nek bi zo nyul ja nak.” Õ hû volt a ke -
vé sen és hû nek bi zo nyult a „töb bön” is!

4. Vé gül az élet mû ne gye dik pil lé re a temp lom és is ko la
gon do la tá nak õr zé se, épí té se és meg va ló sí tá sa. Ta nú ja le -
het tem, hogy mi lyen hit tel és mi lyen bi zo nyos jö võ lá tás sal
fek te tett a jö võ be: köny vek és szel lem ál tal. Könyv tá rak, is -
ko lák, tu do má nyos mû he lyek jöt tek lét re lel kes se gít sé ge és
tá mo ga tá sa ál tal. Kis is ko lák – mint Beregsomban –, vagy
nagy is ko lák – Pá pa és Csur gó – vi rá goz tak ki új ra. Is ko lák,
könyv tá rak, szak kép zõ in téz mé nyek, ala pít vá nyok: ki csiny,
el du gott te le pü lé se ken még is jó ta laj ba hul lott ma gok vol -
tak, me lyek má ra szár ba szök tek és ter més re for dul tak!

Na gyon bol dog va gyok, hogy Ko vács An dor meg él het -
te, hogy Csur gón az öt ven öt év vel ez elõt ti temp lom rob -
ban tás, majd a gim ná zi um ál la mo sí tá sa után: a le épü lé si, a
szét esé si fo lya mat után az el múlt hét év ben új ra in dul ha tott
a Csur gói Re for má tus Gim ná zi um és az el múlt szom ba ton
fel avat hat tuk az új csur gói temp lo mot. Ko vács An dor szí -
vé nek vá gya új ra va ló ság lett: az Õ óri á si anya gi és lel ki
se gít sé gé vel a Drá va-par ti pro tes táns bás tya: a csur gói tem-
p lom és is ko la új ra áll! Új ra él! S most már az õ aj kán szól
fe lénk a „Reményik Sándor-os” in tés: „Ne hagy já tok a tem-
p lo mot, a temp lo mot s az is ko lát!” 

Õ ma ga így lát ta ezt az élet utat sze mé lyes hit val lás ban
a 80. Szü le tés nap já ra hí vo ga tó ver sé ben: 

„Sor so mat a Nagy Úr szab ta, For du ló in ke zem fog ta, 
Mes  sze so dort a ha zá tól, A csur gói dom bos táj tól, 
Utak göd re hasz nom ra vált, Az zá let tem mi re Õ szánt.”
Is ten ál dá sa le gyen to váb bi éle tén, ad jon Ne ki erõt to -

váb bi ma gyar-mis  szi ó já hoz és kí vá nom, hogy élet út ja le -
gyen élõ pél da a ké sõb bi csur gói és ma gyar nem ze dé -
kek elõtt.
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Há lá sak va gyunk Is ten nek, hogy Ko vács An dor az zá
lett, ami re Is ten szán ta, mert ál ta la gyógy ult, szé pült és
gya ra po dott a ma gyar ság ügye. Gra tu lá lok a Beth len Gá -
bor-díj hoz, amely tisz tel gés élet mû ve és sze mé lye elõtt! 

Kö szö nöm tü rel mes fi gyel mü ket!
(El hang zott Ko vács An dor köz gaz da, Csur gó vá ros dísz pol gá ra 

mél ta tá sá ra a Beth len Gá bor meg osz tott díj át adá sa al kal má ból 

2000. no vem ber 3-án Bu da pes ten, a Ma gya rok Há zá ban.)
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Helyi szolgálat
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RÉ GI HE LYÜN KÖN, DE ÚJULT 
ERÕ VEL, ÚJ CÉ LO KÉRT

Ked ves Csur gó i ak! Höl gye im és Ura im!
Nagy tisz te let tel és öröm mel kö szön töm Önö ket, a vá ros
min den la kó ját, csa lád ját, sze ret te it ez új esz ten dõ kü szö bén.

Ami kor bol dog új esz ten dõt kí vá nunk egy más nak, ak kor
hi szem, hogy leg elõ ször – min den tõl füg get le nül – az em -
be ri kap cso la ta ink jut nak eszünk be. Amit csú nya szó val
szok tunk em be ri té nye zõ nek is mon da ni. Szá mom ra –
min den kül sõ és bel sõ ne héz ség tõl, prob lé má tól füg get le -
nül – az új esz ten dõ kez de tén ez a leg fon to sabb. Az el múlt
évek ben sok min de nen ke resz tül men tünk, idõ seb bek és
fi a ta lab bak egy aránt. Sok vi tát, konf lik tust, gaz da sá gi és
lel ki ki hí vást kel lett mindannyiónknak el vi sel ni, gyó gyí tó
mó don ke zel ni vagy te vé keny mó don ben ne él ni. Még is
úgy ér zem, hogy mind ezek tõl men te sí te nünk kell ma gun -
kat, és a va ló ság azt mutatja, hogy men te sí te ni is tud juk
ma gun kat ün ne pek ide jén – ka rá csony kor és az új év kö -
szön té se kor – ezek tõl. Ilyen kor ta lán sok kal töb bet je len -
te nek ne künk ezek a fo gal ma ink: sze re tet, bé kes ség, tü re -
lem, nyu ga lom – jó kí ván ság ok, új mun ka kedv, új lel ke se -
dés, új ter vek és cé lok. Az ün ne pek ben sõ sé gé ben eszünk -
be jut, hogy va la ha tud tunk egy más nak mint em ber tár sa -
ink nak örül ni, tud tunk egy más ról, tud tunk mo so lyog ni,
be szél get ni, ta lál koz ni is!

Ma mind ezek ta lán csak ré gi szép em lé kek nek tûn nek!
Az új esz ten dõ kez de te még is azt a le he tõ sé get kí nál ja

ne künk, hogy a ré gi he lyün kön, de újult erõ vel, új el vá rá -
sok kal pró bál juk új cél ki tû zé se in ket meg va ló sí ta ni. Ám eh -
hez alap ve tõ en szük sé ges, hogy ren de zett em be ri kap cso -
la ta ink le gye nek. Hogy töb bet ál doz zunk er re is az új esz -
ten dõ ben. Mindarra, ami ta lán csak a ré gi szép em lé ke ink -
ben lé te zik: öröm, mo soly, be szél ge tés, ta lál ko zás, bel sõ

187SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: MAGYAR ÜNNEP



és egy más kö zöt ti bé kes ség. Azt gon do lom, hogy ezek az
em be ri ér té ke ink és egy más kö zöt ti em be ri kap cso la ta ink
min den nél fon to sab bak. Mert mit ér ne künk, ha min dent
meg nye rünk ugyan az egyik ol da lon és a má sik ol da lon
pe dig Egy-MÁST, ma gát az éle tet el ve szít jük? Mit ér, ha
meg nyer jük a nagy csa tá kat, ugyan ak kor a hét köz nap ja ink
örö me it, bol dog sá ga it, ba rát sá ga it: te hát az élet tel jes sé gét
el ve szít jük vég ze te sen?

Ma gam azt kí vá nom mindannyiónknak, mindannyiójuk-
nak, hogy ez az új év, 1995 ez zel a két do log gal le gyen
jobb és több, mint az elõ zõk: egy részt meg pró bál junk töb -
bet ál doz ni, job ban oda fi gyel ni az em be ri kapcsolatainkra,
pol gá ri éle tünk re: barátságainkra, csa lá di éle tünk re, örö me -
ink re, ta lál ko zá sa ink ra. Pró bál juk meg nem csak a ros  szat,
a prob lé má kat, a szo mo rú sá go kat és ku dar ca in kat ész re -
ven ni, ha nem a csen des örö mö ket, a jót és ki csiny, hét -
köz na pi ered mé nye in ket is. Más részt pró bál juk meg jó kí -
ván sá ga in kat min den na pos sá ten ni, ame lye ket nem csak
ilyen kor az új  esz ten dõ el sõ nap ja i ban szin te li tur gi a sze rû -
en ba rát nak és el len ség nek, min den ki nek is mé tel ge tünk, s
az tán a hét köz nap ok ban ta lán egé szen más kép pen gon -
dol ko zunk és cse lek szünk.

Most van még le he tõ sé günk az elhatározásra, hogy
meg pró bál juk jó kí ván sá ga in kat, új ter ve in ket és cél ja in kat,
új vi szo nyu lá sun kat, em be ri kap cso la ta ink ban min den na -
pos sá ten ni!

Mind ezek hoz zá se gít het nek ben nün ket ah hoz, hogy a
na gyon ne héz gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött meg tud junk
ma rad ni, meg tud juk õriz ni ön ma gun kat és egy mást. Hogy
az em ber te len vagy el em ber te le ne dõ vi lág ban em be rek
ma rad has sunk egy más szá má ra is.

Most, ami kor jó kí ván sá ga i mat sze ret ném Önök nek át -
ad ni, itt van az ide je, hogy azt is el mond jam: Csur gó vá ros
ön kor mány za ta nem csak az el múlt négy évet, de ezen be -
lül az utol só, 1994-es évet is adós ság nél kül zár ta. Sõt
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pénz ma rad vá nyunk és cél tar ta lé kunk: 22.319.508 fo rint és
20 fil lér (1994. de cem ber 29-i adat). Ha mind eh hez hoz zá -
te szem: ezt az ered ményt úgy ér tük el, hogy a vá ros költ -
ség ve tés ében a be vé te li ol da lon a be ter ve zett 10.000.000
Ft-os köt vény el adás és 17.000.000 Ft-os be ru há zá si hi tel fel -
vé tel nem va ló sult meg: te hát 27 MFt be vé tel nem tel je sül -
he tett, ak kor mél tán ér he ti di csé ret a Pol gár mes te ri Hi va tal
pénz ügyi iro dá ját és a volt kép vi se lõ-tes tü le tet na gyon
ügyes és jó sá fár ként va ló gaz dál ko dá sá ért, a si ke res ön -
kor mány za ti cik lus zá rá sért.

Azt hi szem, aki jár tas pénz ügyi-költ ség ve té si ügyek ben,
egyet ért ve lem! Ezért kü lö nö sen meg döb ben tõ szá mom ra,
hogy ab ban a vá ros ban, amely nek ön kor mány za ti mun ká já -
ban az el múlt négy év ben egy ál ta lán nem volt je len a párt po -
li ti ka, most az új kép vi se lõ-tes tü let új fel ál lá sá val, mû kö dé sé -
vel kap cso lat ban – az MSZP-frak ció jó vol tá ból – az egyik ol -
da lon na gyon ke mény párt po li ti ka ér vé nye sül, amely már az
ön kor mány zat és az ön kor mány za ti in téz mé nyek és fo lya -
mat ban lé võ be ru há zá sok mû kö dõ ké pes sé gét ve szé lyez te ti.

Ter mé sze tes, hogy jó ma gam csak té nyek köz lé sé re szo -
rít koz ha tom és fen ti tény meg ál la pí tá som nem je lent ér ték -
íté le tet, hi szen eh hez jo ga és le he tõ sé ge van az em lí tett
frak ci ó nak és a hoz zá kap cso ló dó kép vi se lõk nek. Ám
még is kell ró la be szél nem, hi szen most az új esz ten dõ egy -
re ne he ze dõ pénz ügyi-gaz da sá gi hely ze té ben vá lasz tó ink
az zal bíz tak meg min ket, hogy az ön kor mány za ti in téz mé -
nye in ket, ma gát a vá rost mû köd tes sük, üze mel tes sük és a
szük sé ges be ru há zá so kat, inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se ket a
vá ros la kók és gyer me ke ink számára, örö mé re, jó lé té re
meg va ló sít suk. Eh hez mi e lõbb költ ség ve tés re, dön té sek re
van szük ség, amely nek feltétele az al pol gár mes ter és a bi -
zott sá gok meg vá lasz tá sa.

Hi szem azt, hogy Csur gó vá ro sá nak ez az ér de ke és bí -
zom ab ban, hogy a szük sé ges együtt mû kö dés elõbb-utóbb
ki ala kul, és be tud juk töl te ni vál lalt fel ada ta in kat.
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Ma gam ilyen ös  sze füg gés ben 1995 kez de tén mû kö dõ -
ké pes csur gói ön kor mány za tot, és jö võ kép pel bí ró vá rost
kí vá nok. Amely fi gye lem be ve szi a gaz da sá gi-pénz ügyi
kény szer pá lyá kat és ter he ket, még is min den ener gi á já val,
ere jé vel, le he tõ sé gé vel meg pró bál ja óv ni, vé de ni ed di gi
ered mé nye it és meg pró bál új ér té ke ket és újabb jö võt te -
rem te ni kö zös sé ge: a vá ros la kók szá má ra! Ezt kí vá nom e
vá ros nak, ön kor mány za tá nak: óv juk és véd jük meg ma -
gun kat és egy mást. Csur gó múlt ját, je le nét és jö ven dõ jét.
Hi szem, hogy a ci va ko dás he lyett ilyen meg ér tés sel és
együtt mû kö dés sel min den gaz da sá gi kény szer és az ön -
kor mány zat ra ne he ze dõ ob jek tív ki hí vás el le né re meg ma -
rad ha tunk, e vá ros fej lõd het, nö ve ked het szel le mi és anya -
gi ér te lem ben egy aránt.

Mind eze ket a fel ada to kat, mun ká kat, fe le lõs sé get ma -
gunk he lyett sen ki más nem fog ja sem ma gá ra vál lal ni,
sem el vé gez ni. Sen ki más ra nem szá mít ha tunk, csak ma -
gunk ra és egy más ra!

Ezért szük sé günk van meg újult em be ri kap cso la tok ra:
ba rát ság ra, öröm re, egy más kö zöt ti ta lál ko zás ra ez év min -
den nap ja i ban és szük sé günk van az új ön kor mány zat ban -
ta lán sok vi ta, be szél ge tés ered mé nye kép pen – egy mû kö -
dõ ké pes, erõs, ha té kony és to le ráns kép vi se lõ-tes tü let re,
amely al kal mas vá ro sunk mél tó ve ze té sé re.

Ezen gon do la tok kal kí vá nok ma gam, csa lá dom, a kép -
vi se lõ-tes tü let és a Pol gár mes te ri Hi va tal ne vé ben Csur gó
vá ros min den la kó já nak, sze ret te i nek bol dog, bé kés és
ered mé nyes új esz ten dõt Is ten ál dá sá val. Kí vá nom, hogy
ez a kí ván ság – amely mindannyiónk kí ván sá ga – az év
min den nap ján, meg va ló su ló bol dog ság, bé kes ség és ered -
mény le gyen ma gunk és egy más szá má ra, vá ro sunk gaz -
da go dá sá ra!

Kö szö nöm fi gyel mü ket!
(El hang zott a Csur gói Te le ví zi ó ban, 1995. ja nu ár 2.)
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LE GYEN AZ ÚJ ÉV EZ RED 
AZ ÉR TEL MES SZE RE TET ÉV EZ RE DE

Ked ves csur gói Pol gá rok és Csa lá dok!
Ba rát ság gal és tisz te let tel kö szön töm Önö ket ezen ün ne pi
pil la na tok ban, ami kor egy új esz ten dõt kez dünk. Olyan új
esz ten dõt kez dünk meg – jól le het ugyan olyan a pil la na tok
és per cek rit mu sa te kin te té ben –, amely rõl még is érez zük,
hogy más is egy ben: mi nõ sé gi idõ, ke gyel mi idõ mindan-
nyiónk szá má ra.

Öröm te li va ló ság, hogy mi és ép pen mi s a mi nem -
ze dé ke ink, akik meg él het tük ezt az al kal mat: im már az
1900-as évek után 2000-rel kezd jük a nap tárt, 2000-rel
dá tu mo zunk.

A ke resz tény-ke resz tyén vi lág szá má ra Szent Év a 2000,
hi szen a vi lág Meg vál tó já nak, Jé zus Krisz tus szü le té sé nek
ke rek év for du ló já ra em lé ke zünk: hit tel, cse lek vés sel és re -
mény ség gel. A ma gyar ál lam és a ma gyar ke resz tyén ség
szá má ra ugyan olyan fon tos és ki emelt esz ten dõ: a ma gyar
ál la mi sá gunk nak és a ke resz tyén ség fel vé tel ének ez re dik
év for du ló ja, a Ma gyar Mil len ni um!

E két ke rek év for du ló fe le lõs szám ve tés re kész tet ben -
nün ket: a 2000. év a glo bá lis vi lág nagy ki hí vá sa i ra, öko ló -
gi ai vál ság ra, a ci vi li zá ci ós pusz tu lás je gye i re hív ja fel a fi -
gyel mün ket, de úgy, hogy vis  sza mu tat a Vi lág Re mény sé gé -
re, Ar ra a ka rá cso nyi, bet le he mi Kis ded re, Aki ben a Test té
lett Ige, a Test té lett sze re tet jött el er re a vé res boly gó ra.

Az em ber vi lág vál sá gá ra, ön ma gunk vál sá gá ra 2000-ben
és a 3. év ez red ben sincs újabb és na gyobb gyógy ulás, gyó -
gyí tó Erõ, mint az eb ben a sze re tet ben meg va ló su ló jó zan
ér te lem. A Ma gyar Mil len ni um a Kár pát-me den cé ben élõ
nép zi va ta ros év szá za da i ról, év ez re dé rõl szól, de még is a
meg ma ra dás, a Meg tar ta tás há lá já val, örö mé vel és er köl csi
tar tá sá val. Ma gya rok vol tunk és ma gya rok va gyunk el sõ -
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sor ban az ide tar to zás dön té sé vel és il  lyé si gon do lat szel le -
mé ben: „a ma gyar ság el sõ sor ban vál la lás kér dé se”. S mert
meg ma rad tunk ma gyar nak, ezért az el múlt 1000 esz ten dõ
tel jes sé gé ben a mi énk. Nem kimazsolázottan, ki vá lo gat va,
ki sze mez get ve: ha nem tel jes ség gel!

Örö kö sök va gyunk és ígé re tet hor doz ha tunk te hát, ket -
tõs ér te lem ben:

Egy részt a krisz tu si sze re tet ben meg va ló su ló jó zan ér te -
lem örö kö sei, amely re eb ben az új esz ten dõ ben és egy új
év ez red ben az em ber vi lág nak a leg na gyobb szük sé ge van.
És nem csak a leg na gyobb szük ség, ha nem az egye dü li re -
mény sé ge is. A vi lág új rend jé nek, az em ber vi lág meg úju -
lá sá nak és meg ma ra dá sá nak egyet len ígé re tes ga ran ci á ja.
Ha ez az ér te lem mel pá ro su ló sze re tet erõ nem di a dal mas -
ko dik rajtunk, ben nünk és kö zöt tünk, ak kor a pusz tu lá sá -
ba ro han a vi lág, fel fal ja ön ma gát, fel emész ti kör nye ze tét.

Más részt örö kö sök va gyunk és ezért fe le lõ sök ma gyar -
sá gunk te kin te té ben. Fe le lõ sök va gyunk ha gyo má nya in -
kért, ér té ke in kért. Mi ma gya rul va gyunk eu ró pa i ak és ke -
resz tyé nek. Ez a Ma gyar Mil len ni um, az el telt ezer esz ten -
dõ, ha nem is büsz ké vé te het min ket, de még is olyan
fundámentumot je lent az el kö vet ke zõ ki hí vá sok meg ol dá -
sá ra, amely a meg ma ra dást, a tisz tes sé ges éle tet és bol do -
gu lást je lent he ti ma gyar né pünk szá má ra. Nem kell egyet -
len nép elõtt vagy nép mel lett szé gyen kez nünk, nem is
aka runk ri va li zál ni. Mi ezen az ezer éves ala pon szer vez -
het jük to vább az éle tün ket min den más nép pel egyen ran -
gú nép ként ezer esz ten dõ vé res és fel eme lõ ta pasz ta la tá -
val, bor zal mas meg aláz ta tás és el nyo más, meg hur col ta tás
és sok-sok vi lág ra szó ló di a dal, gyõ zel mes épít ke zés ide jé -
vel, iszo nya tos em be ri pusz tu lás sal és gya ra po dó élet tel
ma gunk mö gött. Le gyen en nek a ki tar tó, épít ke zõ élet nek
mi elõb bi kö vet kez mé nye ál ta lá nos, na gyon sok ma gyar
csa lád és sze mély ál tal át élt anya gi, szel le mi és lel ki gya ra -
po dás, ér tel mes mun ka és öröm te li bol do gu lás!
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Né künk – nyu godt szív vel je lent he tem ki –, csur gó i ak -
nak mind két ke rek év for du ló egy aránt szól. Mind ket tõ
fel eme lõ és fi gyel mez te tõ je len tõ sé gét egy szer re érez zük.
Hi szen Csur gó ha gyo má nyo san ke resz tyén köz pont nak
szá mí tott és nyu god tan ál lít hat juk, hogy ezer esz ten dõs
te le pü lés!

Ke resz tyén sé ge és ma gyar sá ga pár hu za mo san je len
volt, át- meg át szõt te tör té nel mün ket e két örök ség meg -
tar tó és meg újí tó ere je. Ha az egyik meg lan kadt – se gí tett
a má sik, és vi szont. Nem sza bad meg fe led kez nünk eb ben
az esz ten dõ ben ezért a he lyi ér té ke ink rõl és a he lyi örök -
sé günk rõl sem, amely fe le lõs ség re, õr zés re kö te lez ben -
nün ket. Ál do zat ra, aho gyan ezer esz ten dõn át oly sok ál -
do zat árán épült fel, épült új ra, tá madt fel ha lot ta i ból ez a
vá ros! Hi szem, hogy a kö zel múlt tíz esz ten de jé ben egy
ilyen fel épü lés nek, fel tá ma dás nak va gyunk ta núi, ami kor
mind an  nyi an a ma gunk he lyén te het tünk és te he tünk
azért, hogy Csur gó ne csak ezer éves te le pü lés, ha nem az
új év ez red ott ho na is le gyen szá munk ra és utód nem ze dé -
kek szá má ra. Az el múlt esz ten dõ szá mos, cso dá la tos kö -
zös sé get je len tõ ün ne pi ren dez vé nye már er rõl ta nús ko -
dott: a meg ka pott Hild-érem, a sok fé le vá ro si és gaz da sá -
gi be ru há zás meg va ló su lá sa, ér ték õr zõ ren dez vé nye ink,
ün nep sé ge ink és új ér té ke ket te rem tõ al kal ma ink, kü lön -
bö zõ köz éle ti és szak mai lá to ga tá sok, a vá ro sunk egyen -
ran gú, part ne ri el is mert sé ge.

De tud juk azt is, hogy még na gyon sok és ki tar tó mun -
ká ra van szük ség ah hoz, hogy va ló ság le gyen az ál munk:
Csur gó ezer éves vá ros „õr zõk kel a strá zsán”, de az új év -
ez red mél tó ott ho na is mind azok szá má ra, akik itt sze ret -
nék meg ta lál ni bol do gu lá su kat. Ezért bí zom ab ban, hogy
a 2000. esz ten dõ vá ro sunk szá má ra az át tö rés, a nö ve ke -
dés éve lesz. Ké szen ál ló ter ve ink meg in dul nak a meg va -
ló su lás út ján, a csur gói gaz dál ko dó és tár sa dal mi szer ve ze -
tek gya ra pod nak és to vább erõ söd nek, a csur gói csa lá dok
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mind in kább, ér zé kel he tõ en job ban él het nek és re mény sé -
gem sze rint mind ezek hez, en nek az év nek ün ne pi vé eme -
lé sé hez hoz zá já rul nak a mil len ni u mi ren dez vé nye ink, ün -
ne pe ink is: a Nagyváthy Em lék nap, az Or szá gos Cso ko nai
Di ák szín ját szó Fesz ti vál, a Csur gói Vi rág fesz ti vál és eh hez
kap cso lód va Csur gó Mil len ni u mi Nap ja, az au gusz tu si
Szent Ist ván Na pi ün nep sé gek és az Õszi Csur gói Na pok
ren dez vény so ro za ta is.

Tisz telt Csur gó i ak!
Mit kí ván ha tok mind eh hez? Elõ ször is a Jó is ten ál dá sát.

Kí vá nok mindannyiónknak jó egész sé get a kö zös örök ség
meg óvá sá hoz és a kö zös mun ká hoz. Kí vá nom azt, hogy ta -
lál juk meg mind an  nyi an a he lyün ket a kö zös ség egé szé ben,
le gyünk a he lyün kön fe le lõs ség gel! Te gyük mind an  nyi an
azt, ami re ánk bí za tott a ma gunk ki csiny he lyén: a csa lád -
ban, a mun ka he lyen, a köz élet ben egy má sért! S vé gül kí vá -
nom, hogy tud junk job ban egy más ra ha gyat koz ni, egy más -
ban meg bíz ni, mert ez az év és a kö vet ke zõ év ez red az em -
be ri ös  sze fo gás, az egy más ra ha gyat ko zás, ér tel mes sze re tet
év ez re de lesz, ha nem, ak kor nem lesz év ez red!

Kí vá nom, hogy ez az Új esz ten dõ: a 2000. Szent Év és
a Ma gyar Mil len ni um esz ten de je csen des, nyu godt, bé kés,
épí tõ, épít ke zõ mun ká val tel jen el, amely nek mind an  nyi an
lát juk és érez zük az öröm te li va ló sá gát, gyü möl cse it.

Is ten él tes sen ben nün ket a Ma gyar Mil len ni um esz ten -
de jé ben a csur gói jö võ re mény sé gé ben!

(El hang zott a Csur gói Te le ví zi ó ban, 2000. ja nu ár 3.)
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GYÁSZ BE SZÉD 
CSUR GÓI MÁ TÉ LA JOS TE ME TÉ SÉN

Gyá szo ló Csa lád! Vég tisz tes sé get té võ, gyá szo ló Gyü le ke zet!
A szü lõ föld, a vá ros fáj dal mát, szo mo rú sá gát, gyá szát, együt-
t ér zé sét ho zom.

A mû vész em ber ér zé keny, nyi tott, fi gye lõ em ber. A ma -
gyar mû vész em ber sok szo ro san ér zé keny lé lek: a ma gyar
föld bõl vé te tett, erõs gyö kér zet tel áll ja a vi hart, de fel fe lé
te kint. Ke re si és kém le li az éle tet, a jö võt, a sor sot, a ren -
det, a tör vény sze rût.

Csur gói Má té La jos mû vész em ber volt, ilyen. A ma gyar
föld bõl vé te tett és fel fe lé is te kin tõ, jö võt kém le lõ mû vész -
em ber volt! Éle te, élet mû ve el lip szi sé nek két fó ku sza volt:
a szü lõ föld és a ter mé szet, az em ber vi lá gá nak el tép he tet -
len, szét tép he tet len ös  sze- és egy be kap cso ló dá sa.

A szü lõ föld; lo kál pat ri ó ta volt. Be le gyö ke re zett a szü lõ -
föld jé be. Ál lan dó élõ kap cso la ta volt csa lád dal, ro kon ság gal,
ba rá tok kal, a vá ros sal, in téz mé nyek kel és ön kor mány zat tal.
Sze ret te vá ro sát, a tá jat, a kör nye ze tet, ez su gár zott min den
sza vá ból és min den al ko tá sá ból. Nem csak sze ret te, ha nem
adott szü lõ föld jé nek. Na gyon sok ké pe meg ta lál ha tó a vá -
ros há zán, in téz mé nyek nél, üze mek nél, ma gán sze mé lyek nél.

Ta valy óta együtt ké szül tünk a 70. szü le tés nap ja al kal -
má ból ter ve zett áp ri li si csur gói gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá ra.
Csur gó Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te 2001. feb ru ár 7-i ha tá ro -
za tá ban úgy ha tá ro zott, hogy Csur gói Má té La jos nak élet -
mû vé ért, Csur gó ért-szü lõ vá ro sá ért vég zett mun ká já ért,
Csur gó kul tu rá lis nagy kö ve ti szol gá la tá ért Csur gó Vá ros
Dísz pol gá ra cí met ado má nyoz. Még tu dott a hír rõl, de saj -
nos az ün ne pi dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sát, a gyûj te -
mé nyes ki ál lí tás sal, már nem él het te meg.

A má sik fó kusz: a ter mé szet és az em ber vi lá gá nak
egy sé ge. Ab ban a vi lág ban, ben nün ket kö rül ve võ kör -
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nye zet ben, mely ben Ady End re sza vá val: „Min den egész
el tö rött” vagy ame lyet Fukuyamával úgy jel le mez he -
tünk: A Nagy Szét bom lás, ab ban a vi lág ban üdí tõ, re -
ményt kel tõ, az egyet len jö võ pers pek tí vát hor do zó gon -
dol ko dás, ma ga tar tás és mû vé szet az, mely az em ber vi -
lá gá nak és a ter mé szet nek vég ze tes és vég le tes egy más -
ra utalt sá gá ról be szél. Aho gyan egyik mél ta tó ja ír ja: „A
mû vé szet té lép ke dõ élet.” A va ló vi lág és a koz mosz, a
kéz zel fog ha tó ter mé szet szét tép he tet len, har mo ni kus
egy sé ge és egy más ra utalt sá ga. Õ ezt ér tet te és  szel, és
ezt érez te szív vel!

Mi jel le mez te em be ri leg? A de rûs ag go da lom és az ag -
gó dó de rû! Min dig de rûs volt, vi dám volt, má so kat nem
le lom bo zó, ha nem fel do bó, nem rom bo ló, ha nem épí tõ,
de e de rû és vi dám ság mö gött ott volt az ag go da lom: Mi
lesz ve lünk? Mi lesz sze re tett szü lõ vá ro sá val? Meg va ló -
sul nak-e szép sé ges épí tõ ter ve ink? Mi a jö võ? Mer re ve -
zet az út? Mit kell ten nünk és mit kell ne kem, sze mé lye -
sen ten nem eh hez? Nem csak szólt, de cse le ke dett Csur -
gó ért, szü lõ föld jé ért, a szak má ért, szû kebb és tá gabb
kör nye ze té ért de rûs ag gó dás sal és ag gó dó de rû vel!

Sze mé lyes em lé kek: ami kor a fel rob ban tott re for má tus
temp lom új ra é pí té sé rõl leg elõ ször be szél tem ve le, azon nal
öt le te ket adott és el ké szí tet te a ré gi temp lom réz kar cát,
amely nek be vé te le a temp lom épí tést szol gál ta. Nem fe lej -
tem el azt az éj sza kai rá di ós be szél ge tést sem, amely nek
kü lön le ges at mosz fé rá já hoz Õ is hoz zá já rult.

Bú csú zom, bú csú zunk Tõ le mi csur gó i ak, a csur gói
Óvá ros, a szü lõ föld, az Õ ver sé nek, a Vá ra ko zás cí mû ver -
sé nek sza va i val:

„A ré gi kert ben, s az ud va ron, hol éles va sa tok an  nyit 
csen gett

fé nyes szép na po kon, most vál lig érõ gaz ki ált, egy re csak
vár va va la ki re... Ki re vár tok? Gaz dá tok is meg öre ge dett...
Fá rad tan dõl a ko pott ház fa lá nak, Re meg ve cso szog a
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kis ka pu hoz, s ka pasz kod va a pud vás lé cek be mes  szi re néz, 
egy re

csak vár va va la ki re vagy va la mi re...”
His  szük, hogy Csur gói Má té La jos már nem csak vár va -

la ki re, ha nem ta lál ko zott is a nagy be tûs Va la ki vel, Is ten nel.
Drá ga Ha lot tunk! Ked ves La jos Bá tyám! Kö szö net tel és

tisz te let tel bú csú zunk Tõ led. Is ten ad jon Ne ked örök nyu -
go dal mat, az itt ma ra dók nak pe dig vi gasz ta lást a gyász ban!

(El hang zott az Óbu dai te me tõ ben, 2001. már ci us 9.)
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RÁSKÓ JÓZSEFNÉ RA VA TA LÁ NÁL
(Textus: XC. zsoltár)

Gyá szo ló Csa lád! Vég tisz tes sé get té võ, gyá szo ló Gyü le ke zet!
Mó zes nek, Is ten em be ré nek imád sá ga zsol tá ros him nusz  -
szá, a re for má ci ós hit igaz ság ok új ra fel fe de zé se után re for -
má tus him nus  szá lett. De sok-sok nem ze dék nek sze mé -
lyes hit val lá sá vá, meg tar tó ere jé vé, a meg ma ra dás re mény -
sé gé nek táp lá ló já vá vált. Ez az igaz, tisz ta re for má tus ke -
gyes ség nek az iga zi lé nye ge, amely ma gyar re for má tus né -
pün ket ha tá ron be lül és kí vül, zi va ta ros szá za do kon át
meg tar tot ta: az örök ké va ló, te rem tõ és gond vi se lõ, élõ Is -
ten be ve tett sze mé lyes hit!

Sze mé lyes, ren dít he tet len hit az egye dü li, az élõ, az ön ma -
gát éle tünk ben ha tal ma san meg mu ta tó Is ten ben! Ez a sze mé -
lyes hit   Is tent di csõ í tõ hit, meg tar tó erõ, ka pasz ko dó, amely
min den, a vi lá go kat meg ren dí tõ vi ha rok kö zött is biz tos pont!

El köl tö zött test vé rünk ra va ta la mel lett most úgy áll ha tunk
meg, mint aki gyer mek ko rá tól kezd ve kö zel volt Is ten hez.
Cso dá la to san szép em lé kek kel gon dolt kis gyer mek ko rá ra is,
ami kor szü lei és nagy szü lõ je rend sze re sen el vit ték temp lom -
ba. Olyan ro kon ság ban, is me rõ sök kö zött nõtt fel, ahol nem
szo kás ból, ha nem hit tel, zsol tá ros vá gyó dás sal vált va ló ság gá
az Úr há zá nak sze re te te és ez éle te vé gé ig meg ma radt, míg
egész sé ge meg en ged te. Jó, vagy bal sor sa bár ho vá so dor ta,
nem ke rül te el Is ten nek há zát. Ked ves, so kat adó té li es ték
bib lia órá i ra, es ti is ten tisz te le te i re em lék szem, me lye ken el ma -
rad ha tat la nul je len volt Ka ti ca né ni tö ré keny alak ja, hû sé ges
jel le me, csen des, de hit tel, re mény ség gel te li hang ja.

Gyer mek ko rom em lé ke idé zi elénk a la ká sunk egyik fa -
lán füg gõ ké pet: ha tal mas vi hart áb rá zol a ten ge ren, s a
ha jó tö rött em ber, a ver gõ dõ em ber egy ha tal mas, ren dít he -
tet le nül ál ló kõ ke reszt ben: az élõ Is ten ben, a ve lünk élõ,
ve lünk szen ve dõ Jé zus Krisz tus ban ka pasz ko dik meg. 
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MEG MA RAD! – Va la ho gyan így volt el köl tö zött test vé -
rünk éle té ben az Is ten há za: biz tos pont, ahol vi gaszt és új
erõt me rít he tett, aho vá oda vi het te fáj dal mát és örö mét!

S jöt tek az éle té ben a va ló sá gos, min dent ma guk alá
gyû rõ és min dent el sod ró vi ha rok: a tör té ne lem. A zsol tá -
ros cso dá la tos tö mör ség gel fe je zi ki azt, hogy a hí võ em -
ber nek, az Is ten em be ré nek nem ada tik meg az so ha,
hogy el vo nul va, el me ne kül ve a vi lág tól, egy ké nyel mes és
él ve ze tek ben tob zó dó „ele fánt csont to rony ban” él je vé gig a
ki sza bott esz ten dõ ket.

„Uram…nemzedékrõl nem ze dék re.” – A bé kés évek
után jöt tek a há bo rús esz ten dõk. Fér jét 1943 feb ru ár já ban
az orosz front ra ve zény lik, ‘44-ben fog ság ba esik, és ször -
nyû szen ve dé sek után 1948-ban sza ba dul hat meg. Itt hon
el köl tö zött test vé rünk nek kel lett a na gyon ne héz éle tet át -
men te ni. Volt ere je és bá tor sá ga, hogy még ek kor is má so -
kon se gít sen: a kö ze li zsi dó csa lá don, majd a front át vo nu -
lá sa alatt az ak ko ri lel ki pász tor pa lást ját õriz te. 1951 a rém -
sé gek idõ sza ka, a ször nyû ki te le pí tés éj sza ká ja, ami kor a
ri a da lom ban õ is mer te fel leg gyor sab ban, leg job ban, mit is
kell cso ma gol ni, mit is kell cse le ked ni. A ki te le pí tés ször -
nyû idõ sza ka alatt is a hit tar tot ta meg. S koc ká za tot vál lal -
va is több ször hos  szú ki lo mé te re ket gya lo gol va ju tott,
ment el Is ten há zá ba Haj dú szo bosz ló ra úr va cso ráz ni! Köd
ta kar ta õket, mi kor el in dul tak, de Is ten há zá hoz ér ve már
cso dá la tos nap fény fo gad ta õket, s vis  sza is mét a köd ta -
kar ta el õket az el len sé ges fi gye lõ sze mek elõl. Áprily La -
jos oly gyö nyö rû en fo gal maz Me ne dék cí mû ver sé ben:

„S mi kor völ gyünk re tört az ára dat
s már hegy se volt, mely men tõ csúc  csal int sen,
egyet len egy kõ szik la meg ma radt,
egyet len tor nyos szik la szál: az Is ten!”
A Hor to bágy ró na sá gán egyet len men tõ csúcs ma radt,

egy ren dít he tet len tor nyos szik la szál: az Is ten, aki mint
Mó zes né pét, õt is a sza ba du lás fe lé ve zet te. Ször nyû fáj -
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da lom volt szá má ra is és e meg alá zó, po rig rom bo ló ki te -
le pí té se ket át élõk szá má ra, hogy az ak ko ri hi va ta los re for -
má tus egy há zi ve ze tõk nem emel ték fel sza vu kat, nem tet -
tek sem mit a ki te le pí tet tek ér de ké ben. De há la Is ten nek,
hogy adott egy sze rû lel ki pász to ro kat, tár sa kat, akik tud tak
leg alább vi gasz tal ni és re ményt ad ni! – Sza ba du lás után 11
év Belegben és a belegi gyü le ke zet ben meg be csü lés ben és
bé kes ség ben: „ör ven dez tess meg an  nyi na pon át, ahá nyon
át meg aláz tál!”, majd 1964. ok tó ber 31-étõl új ra itt hon-ott -
hon, Alsokban!

Vé gül így mond ja a zsol tá ros: „Uram Te vol tál haj lé kunk
nem ze dék rõl nem ze dék re!” Bár nincs itt ma ra dan dó vá ro -
sunk, mert mi a jö ven dõt ke res sük, de az ir gal mas Is ten haj -
lé kot, ott hont ad ne künk. El köl tö zöt tünk ezt is meg él het te,
sõt az õ mun ká ja, sze re te te ezt elõ se gí tet te. A mun ka sze re -
te té vel és a sze re tet mun ká já val – szol gá la tá val ott hont, haj -
lé kot épí tett: hit be lit, lel kit, olyat, amely el nem mú lik!

Ad jon Is te nünk ne ki a sok-sok szen ve dés után vég sõ
nyu go dal mat! Nék tek, ne künk ittmaradottaknak igaz vi -
gaszt és pél dát éle té bõl!

Ked ves Ha lot tunk! Bú csú zik Tõ led fér jed, fi a id, me nyed,
uno ká id, unokavõd, déd uno ká id, ko ma as  szo nyod, ke reszt -
lá nya id, ke reszt fi a id, kö ze li és tá vo li ro ko nok, jó szom szé -
dok, is me rõ sök és az egész gyá szo ló gyü le ke zet! Ámen!

(El hang zott az Alsok-Csentei te me tõ ben, 2000. ja nu ár 7.)

200 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



KÖ SZÖN TÕ A CSUR GÓI SZO CI Á LIS
KON FE REN CI ÁN

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Ma az esély egyen lõ ség rõl be szél ni egy részt di vat, s ta lán
né ha „üres szó zu ha tag”, más részt na gyon is ak tu á lis, „he -
lyén mon dott Ige”, fe le lõs szó és el kö te le zõ fel adat. A
Csur gói Szo ci á lis Kon fe ren cia lel kes és el kö te le zett szer ve -
zõi - fel buz dul va az elõ zõ évi kon fe ren cia va ló ban min den
részt ve võ szá má ra él ményt je len tõ ta pasz ta la tán - e fe le lõs
em be ri szó és cse lek vés szel le mé ben ké szí tik elõ min den
ked ves ven dé günk szá má ra az idõ-tér-lélek har mó ni á já ban
az ez évi kon fe ren ci át. Hogy idõt, te ret biz to sít son azok
szá má ra, kik nek szí ve együtt dob ban, akik el kö te le zet tek
a tár sa da lom szé lé re sod ró dott em be ri éle tek, csa lá dok,
gyer me kek ügye iránt. Akik ta lán csend ben, „né ma si koly  -
lyal” ki ált ják: „Uram, nincs em be rem!”

Mi re van szük ség eb ben a né ha át lát ha tat lan nak és meg -
old ha tat lan nak tû nõ „ügy ben”? El sõ pil la nat ban na gyon so -
kan azt vá la szol nánk: pénz re, pénz re, pénzre… Ám azt hi -
szem, hogy ezen túl me nõ en még na gyon sok min den más -
ra is. Leg elõ ször a tár sa da lom szem lé le té nek meg vál toz ta -
tá sá ra. Per sze nem csak Ma gyar or szá gon, ha nem szin te
min de nütt a vi lá gon. A fo gyasz tói tö meg tár sa dal mak ko rá -
ban rá éb resz te nünk egy mást az iga zi ér té kek je len tõ sé gé re,
a sze mé lyes ség fon tos sá gá ra az em be ri kap cso la tok ban, il -
let ve az egy más irán ti fe le lõs ség vál la lás ra, mint a kö zös sé -
gi lét fundámentumára. A szem lé let vál to zá son túl óri á si je -
len tõ sé ge van az ös  sze fo gás nak. Be kell lát nunk, hogy má -
ra egy-egy sze mély vagy ha tó ság, in téz mény szá má ra ön -
ma gá ban meg old ha tat lan a va ló sá gos és nem szlo gen sze rû
esély egyen lõ ség meg te rem té se. Interszektorális, in ter disz -
cip li ná ris és interkonfesszionális ös  sze fo gás ra és együtt mû -
kö dés re van szük ség az egyes em be rért és csa lád já ért. Er re
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az új tí pu sú együtt gon dol ko dás ra és együttcselekvésre ér -
zé ke nyek nek kell len nünk, és ké pes sé kell ten nünk ön ma -
gun kat. Hogy kor mány zat, ön kor mány zat, in téz mé nyek,
szak em be rek, ci vil szer ve ze tek, egy há zak, jó szán dé kú ön -
kén te sek és po li ti ku sok kö zött a leg fon to sabb: az em ber el
ne ves  szen és az em be ri élet össze ne omol jon!

Ezért van rend kí vü li je len tõ sé ge a kép zés nek, ez évi
kon fe ren ci ánk nak is. Ami kor az „egy-ügyû ek” kö zös sé ge
fel töl tõd het az új fel ada tok elõtt. Test ben-lé lek ben ki kap -
cso lód hat, új erõ ket és öt le te ket kap hat. Kon fe ren ci ánk te -
hát nem l'art pour l'art együtt lét kí ván len ni, ha nem olyan
szak mai-em be ri kö zös ség, amely egy pil la nat ra sem té -
vesz ti szem elõl azt, aki ért ezt a to vább kép zést, e kon fe -
ren ci át meg szer vez ték: ma gát az em bert! Ám ez zel együtt
ez a re mény sé gem sze rint im már tra di ci o ná lis csur gói kon -
fe ren cia egy kö tet len ta lál ko zás is, ami kor le het együtt ki -
csit la zí ta ni, be szél get ni, szó ra koz ni.

Kö szö net a szer ve zõk nek a hos  szú elõ ké szí tõ mun ká -
ért, az idõ ért és az ál do za tért.

Kí vá nom, hogy a kon fe ren cia tar tal ma san tölt se be hi -
va tá sát és mind szak ma i lag, mind pe dig em be ri leg a részt -
ve võk fe lejt he tet len él mé nyek kel tér je nek ha za, hogy ki-ki
a sa ját he lyén, mint „õr zõ”, „vi gyáz zon a strá zsán”!

(El hang zott Csur gón, 2003. szep tem ber 12.)
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MER JÜNK MA GYA ROK LENNI…
Ked ves Höl gye im és Ura im!
Mint azt a meg hí vó tar tal maz za, viseletkiállítás és fa fa ra gó -
tár lat meg nyi tó já ra jöt tünk ös  sze.

Kér dés, mi ért ép pen ma, a Ma gyar Kul tú ra Nap ján, an -
nak mél ta tó ün nep sé ge után né hány perc cel ke rül sor az
itt lát ha tó mû vé sze ti al ko tá sok és al ko tó ik be mu ta tá sá ra. A
mai éle tünk – saj nos – ön ként be hó dol ni lát szik a ma gyar -
sá got kö rül ve võ ide gen ci vi li zá ci ó nak. Szin te min den, ami
kö rülvesz ben nün ket, más né pek, or szá gok ér té ke i nek,
szo ká sa i nak el is me ré se, di csõ í té se. Mi ért jobb, szebb más
né pek mû vé sze te, gon do la ta, ész já rá sa? Mi ért tû nik meg -
alá zó nak, ha va la ki a ha gyo mány õr zést, a ma gyar sá gun kat
tün te tõ en vál lal ja? Meg an  nyi kér dés, ame lyek re el sõ sor ban
min den ki nek ma gá nak kell vá la szol nia.

A kér dé sek ben egy ki csit a vá la szok is meg ta lál ha tó ak.
A min den nap ok so rán ke vés a ma gyar em ber ál tal ki gon -
dolt, hasz nált tár gyi esz köz, ru ha ne mû, s ha akad is, nem
be csül jük. Nem tart juk fon tos nak azt, ami ben nünk la ko -
zik, ami va ló ban a mi énk, amit mi ma gunk nak meg tu -
dunk te rem te ni. Az em ber ma gán hord ja tu laj don ság je -
gye it, így a ru há it is. A ru ha rend kí vül so kat el árul vi se lõ -
jé rõl. A di vat pe dig el sõ sor ban az adott kor, il let ve tár sa -
da lom tük re. Az ut cá kon egyen-szí ne ket, egyen-for má kat,
jel te len, nem te len ru ha da ra bo kat lát ha tunk. Dí szí tés he -
lyett ide gen szö ve gek, szlo ge nek rikítanak kü lön bö zõ
test ré sze in ken. Vi lá gunk uni for mi zá ló dik, egy sé ges pénz,
egy sé ges Eu ró pa, egy sé ges ru ha, ha úgy tet szik, „egyen -
ru ha”. A sok szí nû ci vil tár sa da lom el szür kü lé sé nek ve szé -
lye, nem ze ti sa já tos sá ga ink, szép sé ge ink el vesz té sét jó sol -
ja. Hol van hát egyé ni sé günk, hol van a sa ját kul tú ránk?

Az itt ki ál lí tott ru hák a múl tat idé zik, de ma is vi sel -
he tõ da ra bok. Eh hez a vi se let hez egyé ni vi sel ke dés is
kell, et tõl lesz iga zi vi se let. A raj tuk lé võ je lek, dí szí té sek
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több ezer éves ma gyar szel le mi ség bõl fa ka dó cso dá la tos
for ma vi lá got tük röz nek. Ezek a ru hák nem ön cé lú an
csak a test igé nye it igye kez nek ki elé gí te ni, ha nem vi se -
lõ jük gon do lat vi lá gá val har mo ni zál va a lé lek igé nyét is.
Az el szür kü lés, az uni for mi zá ló dás ko rá ban en nek az
„Eme se ál ma” cí mû ki ál lí tás nak most az ez red for du lón.
csak nem olyan fel szó lí tó, õsi ér té ke ket meg õr zõ, moz gó -
sí tó sze re pe le het, mint l823-ban Köl csey Him nu szá nak.

Az uniformizációs ára dat nak pró bál gá tat vet ni a ki -
ál lí tás al ko tó ja, Csörsz Klá ra ipar mû vész, mi köz ben a
lé lek ki elé gí té sét tû zi cél já ul. A ter mé sze tes alap anyag -
ok ból, jó részt ha gyo má nyos min ták kal és tech ni kák kal
dí szí tett, ma is vi sel he tõ ru ha ne mûk a ma guk szép sé gé -
vel a vi se lõ jük lel ki szép sé gét is meg je le ní tik. A szép -
ség és tisz te le te, mint örök em be ri ér ték meg je le nik a
dí szí tõ ösz tön mû kö dé se so rán, amely ösz tön az em ber
õs lel ki szük ség le te. El sõ sor ban nem gon do lat köz ve tí -
tõ, köz lõ sze re pe, ha nem a „tisz ta-szép” meg je le ní té se,
a kel le mes lát vány, a hasz nos ság, a cél sze rû ség és a rit -
mus együt tes meg je le ní té se a cél. A hon fog la lás és az
azt meg elõ zõ ko rok ból meg õr zött min ta vi lág in tel lek tu -
á lis üze ne te most a mil len ni um tá ján se gít a hely ke re sõ
nem ze tünk nek új ra ma gá ra ta lál ni.

Jó pá ro sí tás a viseletkiállításhoz Jerausek Gyu la fa -
fa ra gó ki ál lí tá sa. A tál to sok vi lá gá ból meg örö kí ti, új ra
elénk hoz za az õsi ma gyar hit vi lág, a hon fog la lás ko -
rá nak dí szí tõ mo tí vu ma it, je le it, jel ké pe it. Hor do zó ju -
kul a nép mû vé szet ben ha gyo má nyo san is mert tár gya -
kat, esz kö zö ket hasz nál ja. A ma gyar ság Eu ró pa né pe i -
nek ten ge ré ben azért nem ol dó dott fel úgy, mint a töb -
bi el tûnt nép, mert ha gyo má nya it, tra dí ci ó it meg újul va
is min dig meg tud ta tar ta ni, mert a meg tar tá suk ban
min dig ál lí tott a tör té ne lem né hány sze mélyt, akik a
kel lõ idõ ben fel tud ták hív ni a be ol va dás, az el szür kü -
lés ve szé lyé re a fi gyel met.
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Ilyen sze mély most ko runk ban Jerausek Gyu la, aki éle -
té ben volt ru ha fes tõ, ki fu tó fiú, gim na zis ta, be ta ní tott mû -
sze rész, kar ban tar tó, tech ni kus. 1984-tõl búj ta tott stá tusz -
ban fa fa ra gó 1992-ig, majd a sze me meg rom lott, utá na
portáskodott, rak tá ros volt és 1996-ban nyug díj ba en ged -
ték. S az óta új ra a fa fa ra gás nak él, õr zi nem ze ti ér té ke in -
ket. Gra tu lá lok a ma gam és mindannyiónk ne vé ben al ko -
tá sa i hoz.

Csörsz Klá ri ipar mû vész, a mi Klá ri kánk, a má sik
ki ál lí tó az, aki félt ve õr zi nem ze ti öl töz kö dé si tra dí ci -
ó in kat, a ha gyo mányt fel fris sí ti, le po rol ja és új ra be -
ve ze ti a min den nap ok for gal má ba. Klá ri nép mû ve lõ
ta ná ri dip lo mát szer zett, évek óta kis te le pü lé sek szo -
ci á lis prog ram ja i nak ké szí té sén, fej lesz té sén dol go zik
a PHA RE pá lyá zat se gít sé gé vel. Ne ki kö szön he ti rész -
ben Csur gó a Csa lád se gí tõ Szol gá lat, Somogycsicsó a
Fa lu gond no ki Szol gá lat lét re jöt tét. Je len leg is egy
Csur gó tér sé gi fej lesz tõ pro jek ten mun kál ko dik,
amely pro jekt meg va ló su lá sa tér sé günk hát rá nyos
vol tát cé loz za meg szün tet ni.

Mind ezt csak azért em lí tem, hogy a tisz telt je len lé -
võk nek le gyen fo gal muk ar ról, mit je lent Csörsz Klá ri -
nak egy so mo gyi kis ta nyán, egy kis pa raszt ház ban, az
ide gen nem ze tek ha tá sá tól men tes ipar mû vész te vé -
keny sé get ki gon dol ni, el kez de ni és foly tat ni. Az évek
so rán ös  sze gyûj tött anya go kat, bõ rö ket, tex ti le ket,
csip ké ket gon do la ta i ban har mo ni zál ta, sa ját kéz zel tra -
di ci o ná lis, ma gyar ér té ke ket õr zõ vi se let be for mál ta.
Len, bõr, fa gyöngy és sze rel me a var rás, olyan öl tö zé -
kek ké szí té sé re ins pi rál ta, hogy az egyi ket, a „szar va -
sos” ka bá tot a nem zet kö zi lovasszövetség fran cia és ar -
gen tin el nö ke i nek fe le sé ge is meg ren del te, s egyi kük
eb ben is je lent meg a díj át adá son. Me leg szív vel kí vá -
nom, hogy a ma gyar di vat lap ok ban is mi ha ma rabb vi -
szont lát has suk mun ká it.
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Mind két mû vész nek to váb bi sok si kert kí vá nok, kö -
szön jük, hogy el hoz ták kö rünk be al ko tá sa i kat!

A ki ál lí tást ezen nel meg nyi tom.
(El hang zott az Eme se ál ma cí mû ki ál lí tás meg nyi tó ján,

a csur gói Cso ko nai Vi téz Mi hály Kö zös sé gi Ház ban, 1999. ja nu ár 22.)
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MIN DEN IDÕS EM BER RE 
SZÜK SÉG VAN

Me leg sze re tet tel és nagy tisz te let tel kö szön töm ked ves
Mind nyá ju kat! Az idén a szo kott nál ha ma rabb jött meg a
hû vös, hi deg idõ szak, az õsz és a tél kel le met len sé ge. Úgy
lát szik, a ter mé szet meg fe led ke zett a nyár utó ról, ha úgy
tet szik, az in di án nyár ról.

Az em be rek is ko rán vis  sza hú zód nak la ká suk ba. Ilyen -
kor a hi deg, a be zárt ság és az egye dül lét el len a leg jobb
or vos ság, ha egy más kö zel sé gét ke res ve ös  sze gyû lünk, de -
rûs, vi dám han gu la tot va rá zso lunk egy más szí vé be.

Bár a nap tár a mai nap ra nem je lez ün ne pet, még is azt
sze ret ném, ha a mai dél után, a mai es te szív me len ge tõ, vi -
dám ese mény len ne mind an  nyi unk szá má ra. Ezt az ese -
ményt ün ne pé lyes sé te szi az Önök ér dek lõ dé se, je len lé te
és az a szán dé kunk, amel  lyel ezt az al kal mat tisz te le tük re,
kö szön té sük re meg ren dez tük.

Sü tõ And rás fi gyel mez te tõ gon do la ta sze rint: „Ön ma gát be -
csü li meg min den nem ze dék az ál tal, hogy tu do má sul ve szi: a
vi lág nem ve le kez dõ dött.” A mi vi lá gunk apá ink, nagy apá ink
éle té vel, szor gos te vé keny sé gé vel, az az Önök kel kez dõ dött.

Ah hoz, hogy mi, a fi a ta labb nem ze dék egy újabb ge ne -
rá ció jö võ jét meg ala poz zuk, nél kü löz he tet le nül szük ség
van az Önök ál tal meg te rem tett je len re. A min den na pi
küz del me ink hez az elõ dök, az idõ sebb ge ne rá ció pél dá já -
ból me rí tünk hi tet, erõt és bá tor sá got. Kö szön jük a pél dát,
a lel ke sí tést, amit Önök tõl kap tunk úgy a csa lád ban, mint
az élet min den te rü le tén.

Kö szön töm vá ro sunk két leg idõ sebb em be rét, mint
akik az élet küz del me i bõl leg ré gebb óta ré sze sül nek. Ké -
rem, fo gad ják el ezt a cso kor vi rá got, amit nagy tisz te let -
tel nyúj tok át vá ro sunk la kói, ön kor mány za tunk és a ma -
gam ne vé ben
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– Czippán Lajosnénak, Kert u. 7. sz. alat ti la kos nak, aki
95 éves, egy le ány any ja, egy fiú uno ka nagy any ja és egy
déd uno ká ja van; és

– Póznik Ist ván nak, Eöt vös u. 18. sz. alat ti la kos nak, aki
a 96.évét kezd te meg, s aki nek két le á nya, há rom uno ká -
ja és négy déd uno ká ja biz to sít ják a me leg csa lá di lég kört.

Kí vá nom, hogy még so ká ig kö szönt hes sük õket így
együtt ün ne pel ve.

Az idõs kor – tud juk mind an  nyi an – akár vár juk, akár
nem, las san, de biz to san el jön. Az Önök élet böl cses ség é-
nek pél dá ján ké szül ve, Ba bits Mi hály köl tõ sza vai jut nak
az eszem be:

„Es te van már, si et nek az es ték
ál no kul, mint a tol vaj öreg ség
mely láb he gyen kö ze le dik, hal kan,
míg egyszercsak ug rik egyet, s itt van!”
Ne hagy juk, hogy raj tunk üs sön a mú ló idõ. Ha el fo gad -

juk a tényt, ak kor egy nyu godt, bol dog ál la po tot nyer he -
tünk, mint re mél he tõ leg Önök is. Gyak ran hall juk idõs ba -
rá ta ink tól, me get ték ke nye rük ja vát. Én úgy gon do lom, he -
lye sebb, ha azt mond juk, meg tet ték, amit el várt tõ lük a
csa lád, a nem zet, s most már a jo gos pi he nés éve it töl tik.
Ak tí van és ke vés bé ak tí van, gyak ran anya gi gon dok kal,
rom ló egész ség gel, az uno kák nyúj tot ta örö mök kel, bo rú -
val-de rû vel, akár csak mi, a fi a ta labb ge ne rá ció, mor zsol ják
a las sú dó tem pó jú na po kat.

Fi gyel nünk kell rá, hogy sen ki se érez ze ma gát fe les le -
ges nek, min den idõs em ber re szük ség van, az Önök je len -
lé té re is még hos  szú-hos  szú éve kig. Cso dá la tos az em be ri
el me. Csak a szép re em lé ke zik. S ha most meg kér dez zük
az idõs em bert, biz to san azt mon da ná az el múlt év ti ze dek
fá ra dal ma i ról, hogy min den gond el le né re szép volt, meg -
ta lál ta a na pok ér tel mét.

Ne künk, fi a ta lab bak nak az a dol gunk, hogy fi gye lem -
mel le gyünk re á juk, és te gyünk meg min dent azért, hogy
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az idõs em be rek most is ta lál ják meg nap ja ik ér tel mét.
Ahogy vé gig né zek so ra i kon, a sok ked ves is me rõs arc lát -
tán azt kell mon da nom, hogy ta lán nem is öreg je in ket ün -
ne pel jük most, ha nem azo kat, akik egy ki csit „ré gebb óta
fi a ta lok”, akik most is tett re ké szek, lan ka dat lan szor ga -
lom mal tesz nek meg sok min dent kör nye ze tük szeb bé for -
má lá sá ért, a kö ze lük ben élõk bol do gí tá sá ért.

Kí vá nom Önök nek to vább ra is a fi a ta los ten ni aka rást,
a de rûs nyu gal mat, böl cses sé get, élet örö möt, s le gyen
meg hoz zá lel ki bé ké jük és jó egész sé gük. Jus son min dig
sok a leg drá gább kin csük, a gyer me ke ik, uno ká ik mo so -
lyá ból, mun ka si ke re ik fe lett ér zett bol dog ság ból. Kí vá -
nom, érez zék jól ma gu kat kö rünk ben és egy-egy fá rasz tó
nap után, vagy az es ti csend órá i ban a mai nap em lé ke is
me le gít se szí vü ket.

(El hang zott az Idõ sek Nap ja csur gói meg nyi tó ján, 2002. ok tó ber 10.)
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RÉ GI-ÚJ IS KO LA CSUR GÓN
Nagy tisz te le tû Es pe res Úr, El nök Úr, Igaz ga tó Úr, Pol gár -
mes ter As  szony! Ked ves Di á kok, Ta ná rok és Szü lõk! Ün -
nep lõ Gyü le ke zet!

Tör té nel mi ese mény részt ve või va gyunk mind an  nyi an.
Tör té nel mi je len tõ sé gû ese mény a mai, mert Is ko lát ala -

pí ta ni min dig kor sza kos, tör té nel mi ese mény.
Tör té nel mi je len tõ sé gû ese mény a mai azért is, mert is ko -

lát új ra in dí ta ni is rend kí vü li, kor sza kos ese mény. S most új -
ra in dí tunk – egy a kom mu niz mus idõ sza ká ban év ti ze dek kel
ez elõtt be zárt – csur gói re for má tus, egy há zi ele mi is ko lát.

De tör té nel mi je len tõ sé gû ez ese mény har mad szor azért
is, mert mi nem be zá runk, ha nem in dí tunk. Nem be zár juk
a ta nu lás, a mû ve lõ dés, a ta ní tás és a ne ve lés út jai elõtt a
ka put, ha nem meg nyit juk azt ma. Nem sza vak, ha nem a
tet tek hi te le sí te nek min den szán dé kot és min den em be ri
aka ra tot. E tör té nel mi je len tõ sé gû pil la nat ta nú ság té tel ab -
ban az idõ ben, ami kor eb ben az or szág ban szá zá val zár ják
be az is ko lá kat, óvo dá kat, kü lö nö sen azo kon a kis te le pü -
lé se ken, ame lyek egyéb ként is sok szo ro san hát rá nyos
hely zet ben van nak.

Nem sza vak te hát, ha nem tet tek.
Nem rom bol ni, ha nem épí te ni.
Ez, s csak is ez ha tá roz hat ja meg a ke resz tyén em ber,

a ke resz tyén anya szent egy ház gon dol ko dá sát, ami kor
szé les ér te lem ben vé ve a köz jó ér de ké ben: gyer me ke ink
lel ki és szel le mi nö ve ke dé se, a jö ven dõ ér de ké ben cse -
le ked ni kí ván.

„Az is ko la az Anya szent egy ház ve te mé nyes kert je!” S ha
ez va ló ban így van, ak kor ad va van a fel adat, a ki hí vás, ad -
va van a mun ka ke mény sé ge és a re mény ség bol dog sá ga,
de az ered mény, a ter més az Úr is ten ke zé ben van. A kér -
dés szá munk ra min dig, min den kor ban így hang zik: Meg -
tet tem-e min dent jó lel ki is me ret tel Is ten és em ber elõtt a
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jö ven dõ ért? Tud tam-e épí te ni jó lel ki is me ret tel és ki tar tó
mun kál ko dás sal, ami kor a kor szel le me, a kór szel le me in -
kább rom bolt? Akar tam-e jö ven dõt gyer me ke kért, csa lá do -
kért, szü lõ föld ért, nem ze tért és ha zá ért, táv la tos ki te kin -
tés sel az em ber vi lá gért egy szel le mi leg si vár vi lág ban is?
Hû sé ges ma rad tam-e a nagy hût len sé gek és áru lá sok idõ -
sza ká ban? Mer tem-e vál lal ni a „leg fõbb jót” (Szenci Mol -
nár Al bert), Jé zus Krisz tus evan gé li u mát az üres és ször -
nyen vul gá ris ate iz mus ide jén? Íme, ün nep lõ Gyü le ke zet,
egy ilyen tör té nel mi je len tõ sé gû ese mény - egy is ko la új -
ra fun dá lá sa – en  nyi, s még több kér dést, né ha ün nep ron -
tó kér dést is tesz fel szá munk ra! Ezek a kér dé sek egé szen
sze mé lyes jel le gû ek, tel jes eg zisz ten ci ánk ban szó lí ta nak
meg ben nün ket: ta ná ro kat, di á ko kat, szü lõ ket, lel ki pász -
to ro kat és gyü le ke ze tek tag ja it, he lyi és or szá gos po li ti ku -
so kat! – Meg tet tem-e min dent a jö võ ért? Min dent jó lel ki -
is me ret tel tet tem-e? Meg tu dok-e áll ni Is ten íté lõ szé ke
elõtt? Min dent az épí té sért tet tem-e vagy alan tas és hát só
szán dé kok ér de ké ben, vagy ami még ros  szabb: to tá lis kö -
zöm bös ség gel a jö ven dõ vel és az élet tel szem ben. Ám „az
élet él és él ni akar!”

E mai nap az élet di a da la a ha lál lal szem ben. A mai nap
az élet vi har zó ere jé nek gyõ ze del me min den le hú zó és
vis  sza hú zó sá tá ni erõ vel szem ben. Az élet itt Csur gón is él
és él ni akar – ezt hir de ti a mai nap min den ki és min den
idõ szá má ra.

Az is ko la ala pí tá sa és fenn tar tá sa min den kö rül mé nyek
kö zött üze net. Üzen Is ten rõl, ha zá ról, nem zet rõl és üzen
az em ber rõl. Szól az élet rõl, a jö ven dõ rõl, az Is ten ál tal jó -
nak te rem tett, de az em ber ál tal meg ron tott vi lág ról, szól
a még is ke gye lem rõl, el hi va tá sunk, ki vá lasz tá sunk fel ada -
tá ról és esé lyé rõl, s szól a re mény te len vi lág ban is a re -
mény ség rõl. Ez az üze net szól jon és zeng jen egy re erõ -
seb ben ta ní tók ban, di á kok ban, szü lõk ben, egy há zi és
gyü le ke ze ti, vi lá gi ve ze tõk ben, me cé ná sok ban és öreg di -
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ák ok ban, ami kor ma meg nyit juk eme ve te mé nyes kert ka -
pu it, ha el vet jük az el sõ ma go kat, s ami kor új ra és új ra el
kell in dul nunk. Zeng jen ez az üze net év ti ze de ken, év szá -
zad okon ke resz tül, a dol gos hét köz nap ok vagy a ke mény
po fo nok ide jén és min dig ad jon új re ményt, bá tor sá got és
hû sé get a hit hez, s ele gen dõ vi lá gos sá got. Az zal a re -
mény ség gel, aho gyan a gen fi re for má ció jel sza va fo gal -
maz ta meg majd fél év ez red del ez elõtt: „Post tenebras lux
– A sö tét ség után vi lá gos ság jõ”. Vagy ta lán úgy is igaz ez
a ta pasz ta la ton ala pu ló confessio-hitvallás, hogy „A sö tét -
ség után min dig jön a vi lá gos ság!” Az el múlt év ti ze dek ma
is ta pasz tal ha tó lel ki- és szel le mi pusz tí tá sa és sö tét sé ge
el le né re még is jön – mert Is ten ke gyel mé bõl jö het – a vi -
lá gos ság. A lel ki, tes ti és szel le mi ne ve lés har mó ni á já nak
vi lá gos sá ga, a ve te mé nyes kert ápo lá sa és gon do zá sa: a
mû ve lés és a mû ve lõ dés re ne ve lés szent, el kö te le zõ hi va -
tá sá nak gya kor lá sa.

Mi is a je len tõ sé ge az anya szent egy ház eme ve te mé -
nyes kert je i nek és mi a rend kí vü li je len tõ sé ge e csur gói
szent ve te mé nyes kert nek? E lét fon tos sá gú kér dés re áll jon
itt a leg au ten ti ku sabb pe da gó gus nak, a 17. szá zad leg kon -
cep ci ó zu sabb láng el mé jé nek, Apá czai Cse re Já nos nak ma
is ak tu á lis vá la sza Az is ko lák fö löt tébb szük sé ges vol tá ról
cí mû ko lozs vá ri igaz ga tói szék fog la ló be szé dé bõl: „De hig-
gyé tek meg, hall ga tó im, az egy ház nak, sõt az ál lam nak is
a kol lé gi u mok az alap jai. Ezek, bi zony ezek ama na gyon
ked ves fo lyók, me lyek meg ter mé ke nyí tik az ál la mot és az
egy há zat. Ezek azok a for rá sok, me lyek bõl min den jó fa -
kad az egy ház szá má ra és az em be ri élet ben min den más
szer ve zet szá má ra is. Csak ad dig áll nak szi lár dan az egy -
há zak és nem to vább, míg szív ügy ük nek te kin tik jól szer -
ve zett is ko lák fenn tar tá sát. Ha az is ko lák bom la doz nak és
el pusz tul nak, az egy há zak és az ál lam is szük ség kép pen
ös  sze om la nak és el sor vad nak. Ezért, aki a di csõ sé ges Is ten
di csõ sé gé nek elõ moz dí tá sá ra bölcs és gyü möl csö zõ gon -
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do la tot igyek szik ápol ni ma gá ban, an nak éj jel-nap pal el sõ -
sor ban az is ko lák ról va ló gon dos ko dás jár jon az eszé ben.”

Egy ház és ál lam alap ja ma is az is ko la, a kol lé gi um, a
szel le mi ve te mé nyes kert. Aki ezt az ala pot tu da to san  üres
és a ni hil be ve ze tõ li be rá lis esz mék kel avagy bu ta ság tól és
fe lü le tes kö zöm bös ség tõl ve zé rel tet ve rom bol ja le, az bûnt
kö vet el a ha zá val, a nem zet tel, az egy há zak kal és ál lam -
mal szem ben, de leg fõ kép pen gyer me ke ink kel, uno ká ink -
kal és ve lünk: szü lõk kel és nagy szü lõk kel szem ben. 

E mai tör té nel mi ese mény: a ré gi-új csur gói re for má tus
ele mi is ko la lé te, el in du lá sa pro tes tá lás a szó ere de ti ket -
tõs ér tel mé ben. Pro tes tá lás, az az hit val lás té tel, meg szó la lás
és iga zi tett az Egyet len Alap, az egy ház Ura mel lett, aki -
nek ke gyel mé bõl ez is ko la is egy ház és ál lam, egy ház és
nem zet fundamentoma le het. S pro tes tá lás, az az til ta ko zás
ez is ko la lé te a rom bo lás szel le mi sé gé vel, a li be rá lis bom -
lasz tás ál hi té vel szem ben!

Mi te hát ezek után a mi te en dõnk? Ho gyan tud juk szol -
gál ni e ve te mé nyes kert szent ügyét, s per sze raj ta ke resz -
tül, mint esz kö zön ke resz tül az Is ten ügyét? Megint hadd
hív jam se gít sé gül Apá czai Cse re Já nos val lo má sát, aki így
fo gal maz ta meg sa ját kül de té sé nek lé nye gét: „azok kö zül,
akik ta nul má nya ik ban elõ tud ják se gí te ni a ma gyar if jú sá -
got, én a leg ki sebb, de azok kö zül, akik elõ akar ják se gí -
te ni, a leg na gyobb va gyok!” Mi jel lem zi e mon da tot? A
rend kí vü li alá zat és az el szánt, el kö te le zett aka rás! – Ne -
künk sincs más te en dõnk: ta ná rok nak, di á kok nak, szü lõk -
nek, lel ki pász tor ok nak, iskolai-egyházi-gyülekezeti ve ze -
tõk nek, öreg di ák ok nak, gyü le ke ze ti ta gok nak és mindan-
nyiónknak mély alá zat tal és sze rény ség gel kell vé gez nünk
a re ánk bí zot ta kat ez is ko la ügyé ben, a gyer me ke ink éle -
té ért és jö ven dõ jé ért, de ugyan csak el kö te le zett aka rás sal,
ha kell ki tar tó küz de lem mel és el kö te le zett harc cal meg vé -
de ni fel is mert igaz sá ga in kat, ér té ke in ket. Óv ni és vé de ni a
lé lek és szel lem ve te mé nyes kert jét. Alá zat és ret tent he tet -
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len aka rás, e ket tõ, mely Is ten szí ne elõtt áll ván jó elõ me -
ne telt ad hat most és a jö võ ben ez Al ma Ma ter nek, e ré gi-
új csur gói re for má tus ál ta lá nos is ko lá nak. 2000. ok tó ber
28-án, az új csur gói re for má tus temp lom fel szen te lõ ün -
nep sé gén azt mond tam, hogy új ra épül he tett az õsi, Drá va-
par ti pro tes táns bás tya: temp lom és is ko la egy sé ge. Ma azt
mond hat juk, hogy ez a bás tya to vább épül he tett, meg erõ -
söd he tett, s ez a tény biz ta tó és bá to rí tó jö võt ígér. Ám tõ -
lünk ké ri, kö ve te li, hogy mély alá zat tal és ki tar tó, lel kes
aka rás sal, orando et laborando – imád koz va és dol goz va
véd jük és épít sük to vább az anya szent egy ház csur gói ve -
te mé nyes kert jét, egy ház nak és nem zet nek szel le mi funda-
mentomát. Kí vá nom, hogy to váb bi, hû sé ges mun kál ko dá -
sunk ered mé nye kép pen ki épül jön a Csur gói Re for má tus
Kol lé gi um, amely min den igényt ki elé gí tõ re gi o ná lis
oktatási-képzési-nevelési- és lelkigondozói köz pont ként
tud ja be töl te ni hi va tá sát itt Csur gón.

Is ten ál dá sa ad jon eh hez erõt, alá za tot és ha tá ro zott
aka rást, mert „Post tenebras lux,” az az a sö tét ség után vi -
lá gos ság jõ. Ad ja Is ten ne künk: ta ná rok nak, di á kok nak,
szü lõk nek és mindannyiónknak az Õ vi lá gos sá gát!

Kö szö nöm ki tar tó és meg tisz te lõ fi gyel mü ket!
(El hang zott Csur gón a re for má tus temp lom ban, 2003. au gusz tus 31.)
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HA DIK MAG DA HA ZA TÉRT
Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Csur gó i ak!
Ha dik Mag da ha za tért. A ma gyar szob rá szat je les kép vi se -
lõ je, Csur gó dísz pol gá ra ha za tért az ál ta la ra jong va sze re -
tett vá ros ká ba. Ha za tért gon do la ta i val, al ko tá sa i val, üze ne -
té vel, élet mû vé vel és má tól – míg vi lág a vi lág, míg Csur -
gó Csur gó lesz –, má tól ve lünk is ma rad. Má tól raj tunk mú -
lik, hogy tu dunk-e Tõ le ta nul ni, tu dunk-e Tõ le im pul zu so -
kat, élet ked vet és élet erõt ven ni!

Ha dik Mag da min dig azért jött Csur gó ra, hogy te gyen
va la mit. Sõt, min dig azért jött, hogy vál toz tas son raj tunk,
hogy el gon dol koz tas son min ket, hogy friss le ve gõt, öt le te -
ket hoz zon, hogy fel nyis sa sze mün ket a lá tás ra, hogy tá -
gabb ra nyis sa ho ri zon tun kat!

Nos – tisz telt höl gye im és ura im, ked ves csur gó i ak –,
má tól vég leg ve lünk lesz, hogy min dig te gyen va la mit a
lel künk kel, a szí vünk kel és az eszünk kel, ha itt má tól ve -
le ket tes ben vé gig jár juk ez ál lan dó ki ál lí tást. Vég leg ve lünk
lesz, hogy vál toz tas son raj tunk, hogy új gon do la to kat ad -
jon, hogy tá gít sa szel le mi-lel ki ho ri zon tun kat.

Ha dik Mag da éle te a 20. szá za dot át élt élet volt.
Mind kro no ló gi a i lag, mind eg zisz ten ci á li san, mind pe -
dig lel ki-szel le mi ér te lem ben. A 20. szá za dot át élt élet:
an nak min den új don sá gá val, de min den bor zal má val,
min den szép sé gé vel, de min den ki hí vá sá val és kér dé -
sé vel együtt.

Gyer mek éve it mé lyen át hat ja ma gyar sá gunk 20. szá za di
leg na gyobb tra u má ja, az igaz ság ta lan tri a no ni dön tés. Az
idõ tájt ma gyar tiszt vi se lõk ez rei kény sze rül tek el hagy ni
szü lõ föld jü ket. Így vet te a ván dor bo tot édes ap ja, az ópécs-
kai ál lo más fõ nök, hogy azu tán csa lád já val Ma kón te le ped -
jen meg, ahol az tán Ha dik Mag da gyer mek éve it töl töt te és
a gim ná zi u mot vé gez te. Éle te kö vet ke zõ fon tos ál lo má sa
Csur gó volt, hol fér je, Bódi Fe renc a Re for má tus Gim ná zi -
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um ban ka pott tör té ne lem ta ná ri ál lást. A csur gói évek em -
lé ke vé gig kí sér te egész éle tét.

Itt kez dõ dött mû vé szi pá lyá ja, itt cso dál ko zik rá a ter -
mé szet is te ni cso dá já ra.

Vis  sza em lé ke zé sé ben így ír Csur gó ról: „Egy szó val
sem mi dol gom nem volt, csak öröm és a bol dog ság. A
fér jem azon nal mu tat ni akar ta Csur gót, meg cso dál ta a
gesz te nye fa sor nak szin te a temp lom sze rû ös  sze haj lá sát.
Cso dál tam ezt a han gu la tot, azo kat a gyö nyö rû fá kat,
mind-mind a múlt ról be szélt. Csak a ma da rak csi cser gé -
se volt a je len.”

Itt Csur gón min táz ta el sõ agyag szob ra it, és má tól eb ben
az ál lan dó ki ál lí tás ban itt lel ott hon ra sok-sok szép és ki -
emel ke dõ al ko tá sa és mun ká ja.

1952-ben dip lo má zott a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán.
Pátzay Pál, Bar csay Je nõ és Ferenczi Bé ni ta nít vá nyá ra ne -
héz idõk kö vet kez tek. A szo ci a lis ta re a liz mus kor sza ká ban
nem ta lál ta a he lyét, így sa ját örö mé re dol go zott. Ké szí tett
port ré kat, ér mé ket, kõ, bronz, fa és kis plasz ti ká kat. Nem
meg fe lel ni akart az ak tu á lis po li ti kai igé nyek nek, ha nem
al kot ni, te rem te ni, gon dol kod ni, ten ni és ten ni a ni hil, a
sem mi val lá sa el len.

Ady End rét idé zem kö zénk, aki nek a port ré ját ké szí tet -
te és aján dé koz ta gim ná zi u ma szá má ra:

„A Mind egy, mi ma min dent ös  sze tör,
A lágy uj ja kat ös  sze fon ja,
Hogy nem szo rul ös  sze az ököl.
S, hogy itt még va la mi te rem jen,
Gyer tek, men jünk a Mind egy el len.
Igen is: kell a bá tor lob ba nás
S nem élet, hogy ha nem ki ált juk,
Hogy min den vannál min dig jobb a más.
Gyújt suk ki jól a szí ve in ket:
Csak azért se gyõz het a Mind egy.”

(Ady E.: A Mind egy át ka, 1913)
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Al ko tá sa i ban tük rö zõ dik a ke resz tyén em ber ki egyen sú -
lyo zott per szo na lis ta szem lé le te. Szob ra i nak té mái az élet,
a vi lág nagy kér dé sei.

Dr. Dá vid Ka ta lin mû vé szet tör té nész így vall mû vé sze -
té rõl: „Al ko tói vi lá gá nak kö zép pont já ban az em ber áll, ró -
la be szél min den mû vé ben: örö mök és szen ve dé sek, bol -
dog ság és el ha gya tott ság, vi dám ság és szo mo rú ság for má -
ló dik kép pé a mû vek ben. A tánc mel lett a gyász, a ma gány
mel lett a sze re lem egy aránt té má ja szob ra i nak.”

So kat dol go zott al ko tó tá bo rok ban, mû vész te le pe ken.
Szá mos vá ro sun kat gaz da gít ják és szé pí tik köz té ri szob rai:
Haj dú bö ször mény, Tiszaluc, Ma kó, Bu da pest, Szom bat -
hely, Nyír egy há za. S per sze Csur gó.

Te me té sén an nak a Ju hász Gyu lá nak a so ra i val bú csúz -
tam Tõ le, aki nek arc má sa volt az el sõ al ko tá sa vá ro sunk -
ban, s hi tem sze rint ez a né hány sor Ha dik Mag da mû vé -
szi-em be ri ars po e ti cá ját is meg fo gal maz za:

„Egy hang szer vol tam az Is ten ke zé ben,
Ki ját szott raj tam né hány dal la mot.”
Meg tisz tel te tés, hogy én nyit ha tom meg Ha dik Mag da

ál lan dó csur gói ki ál lí tá sát, a Ma kó ról Csur gó ra ér ke zõ ét, a
Ma kó ról Csur gó ra ér ke zõ!

Ha dik Mag da ha za ér ke zett hoz zánk és kö zénk, hogy vég -
leg Csur gón le gyen, hogy vég leg ve lünk le gyen. Õ egy
hang szer volt Is ten ke zé ben, ki né hány dal la mot ját szott raj -
ta. Ezek a dal la mok most már itt szól nak kö zöt tünk Csur gón.

Le gyen fü lünk e cso dá la tos, fel eme lõ dal la mok meg hal -
lá sá ra!

E gon do la tok je gyé ben a ki ál lí tást meg nyi tom. Kö szö -
nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket.

(El hang zott Ha dik Mag da csur gói ál lan dó ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ján,

a Csur gói Vá ro si Mú ze um ban, 2005. feb ru ár 26.)
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BÚ CSÚ ZÓ
Langfelder Vil mos, egy igaz em ber

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Em lé ke zõk!
Jó zsef At ti la: A Du ná nál cí mû cso dá la tos ver sé ben így ki -
ált fel fáj dal mas-õszin tén: 

„Ele gen dõ harc, hogy a mul tat be kell val la ni.”
Ma val la ni jöt tünk ös  sze itt. Val la ni egy kor ról, val la ni egy

vi lág ról, és val lo mást ten ni egy em ber rõl. Val la ni a múlt ról
és egy olyan kor ról, amely nek nyo mai és se bei még itt van -
nak kö rü löt tünk, mel let tünk és ben nünk. S ta nú sá got ten ni
egy olyan élet tör té net rõl, amely nek ma sincs vé ge.

Langfelder Vil mos gé pész mér nök re em lé ke zünk, a két
nap hí ján 90 esz ten dõs em ber men tõ Raoul Wal len berg
egyik leg kö ze leb bi mun ka társ ára. 1912-ben szü le tett Bu da -
pes ten. Szü lei ko rán meg hal tak, így õt és hú gát nõ vé re ne -
vel te. A bu da pes ti Pi a ris ta Gim ná zi um ban érett sé gi zett, ahol
vé gig je les ta nu ló volt. Ap ja pél dá ját kö vet ve gé pész mér nö -
ki dip lo mát szer zett. Ked venc idõ töl té se az eve zés és az ol -
va sás volt. Szár ma zá sa mi att lett mun ka szol gá la tos, és így ta -
lál ko zott az em ber men tõ svéd kö vet sé gi tit kár ral, Raoul
Wal len berg gel, aki nek egyik leg köz vet le nebb mun ka tár sá -
vá, se gít sé gé vé vált. El sõ sor ban ki vá ló né met nyelv-tu dá sá -
val, jo go sít vá nyá val vált hasz ná ra Wal len berg em ber men tõ
ak ci ó i nak. A csen des, de meg bíz ha tó; a szo lid, de egy-
ügyû sé gé ben ko nok és áll ha ta tos Langfelder Vil mos egy -
idõs volt Wal len berg gel: ki tû nõ en meg ér tet ték egy mást,
Wal len berg ma gán tit ká rá vá lett. Éle tük koc káz ta tá sá val
együtt men tet ték az em be re ket, de együtt fog ták el õket a
be vo nu ló szov jet csa pa tok is! Több mint szim bo li kus ez az
együtt! Együtt min den ben! Bi zo nyá ra mond hat juk, hogy
együtt a jó ban is, de sok kal-sok kal töb bet együtt a rossz -
ban. Együtt a buj ká lás ban, a fáj dal mak és se bek hor do zá -
sá ban, együtt a mél tat lan meg aláz ta tás ban, együtt a fog -
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ság ban, s bár nem tud juk, de sejt jük, hogy együtt a ször -
nyû-ször nyû ha lál ban.

Re mél jük, hogy együtt a túl na ni ban is! Ez a tes ti-lel ki-szel -
le mi együtt, ez a tel jes eg zisz ten ci á lis sors- és kö zös ség vál la -
lás, amely ezt az éle tet jel lem zi! S amely élet pél dá ról, mo rá -
lis és el kö te le zett élet min tá ról ma egy em lé kez te tõ je let itt
örök idõk re szó ló an el he lye zünk. Langfelder Vil most csa lád -
ja ke res tet te a szov jet nagy kö vet ség se gít sé gét kér ve. Csak
1957-ben kap tak – meg bíz ha tat lan – vá laszt a szov jet kül ügy -
mi nisz té ri um tól, mi sze rint Wal len berg 1947-ben, Langfelder
pe dig 1948. már ci us 2-án a bör tön ben szív ro ham kö vet kez -
té ben el hunyt. Az utób bi év ti zed ben nyil vá nos ság ra ke rült,
hoz zánk el ju tott do ku men tu mok sze rint csak az bi zo nyos,
hogy Moszk vá ba szál lí tá suk után azon nal el vá lasz tot ták õket
egy más tól, s mind ket ten kü lön bö zõ bör tö nök, így a hír hedt
Lubjanka rab jai vol tak. Jel lem zõ, hogy a bör tön nap ló ból ki -
tö röl ték a ne vü ket, amit má ra si ke rült új ra lát ha tó vá ten ni.
2000 vé gén Orosz or szág mind ket tõ jü ket re ha bi li tál ta, ugyan -
ak kor to vább ra is a hi va ta los ver zió az ese mé nyek rõl az oro -
szok ré szé rõl ugyan az, amely 1957-ben volt. A re ha bi li tá lá si
ira to kat dip lo má ci ai úton jut tat ták el Ma gyar or szág ra, amit a
csa lád ne vé ben uno ka hú ga, Lente Istvánné vett át, aki szív -
ügy ének te kin tet te az em lék táb la el ké szül tét.

Tisz telt Em lé ke zõk! Ked ves Höl gye im és Ura im! 
Ma úgy, aho gyan Langfelder Vil mos élt: csen de sen, szo -

li dan, de ko nok és ha tá ro zott el kö te le zett ség gel em lé ke -
zünk rá! Nem csak em lé ke zünk, ha nem em lé kez te tünk is!
Fi gye lünk rá és e most fel ava tan dó em lék táb la azt a hi va -
tást töl ti be, hogy fi gyel mez tes sen: fi gyel mez tes sen ben -
nün ket, gyer me ke in ket, az utód nem ze dé ke ket egy mo rá -
lis tar tá sú élet pél dá ra, s raj ta ke resz tül egy kor ra, egy vi -
lág ra. Ar ra, hogy ho gyan le het és kell tar tás sal meg áll ni és
meg ma rad ni em ber ként az em ber te len ség ide jén. Nem ön -
rek lám mal és mel let ver ve, de szo lid, csen des-ko nok el kö -
te le zett ség gel. A jó cse lek vé sé vel. A „fa sisz ta-kom mu niz -
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mus ban”, ahogy a vé res 20. szá zad érin tett idõ sza kát egy
vi lág hí rû tör té nész jel lem zi! Aho gyan az írás fo gal maz:
„Aki te hát tud na jót ten ni, de nem te szi: bû ne az an nak.”
(Ja kab 4, 17).

Langfelder Vil mos éle te s már tír sor sa bi zo nyí ték és ta -
nú ság té tel ar ra vo nat ko zó an, hogy ezt meg le het cse le ked -
ni. Hogy az em ber még is ké pes ar ra, hogy min den vi har,
bor za lom vagy ki csiny hi tû gyen ge ség el le né re ké pes a jót
ten ni vál lal va an nak min den kon zek ven ci á ját!

Ma olyan vi lág ban élünk, hogy már a kér dé se ink sem
tisz ták és ért he tõ ek vagy – ami a leg ros  szabb – már nin cse -
nek is kér dé se ink! Langfelder Vil mos éle té nek-sor sá nak pél -
dá ja katarktikusan le egy sze rû sí ti az ér tel met len né tett em -
ber lé tet és fel tá maszt ja a ma is és min den idõ ben új ra mai
fun da men tá lis kér dést: Mi dol gom van és mi dol gunk van a
vi lá gon? S er re a langfelderi élet bõl kö vet ke zõ mo rá lis kér -
dés re csak mo rá lis vá lasz ad ha tó: Az em be ri élet és az em -
be ri mél tó ság vég te len tisz te le te, a jó – min den kö rül mé -
nyek kö zöt ti – cse lek vé se, az em ber tar tá sá nak meg õr zé se!

Tzvetan Todorov Az em lé ke zet vis  szás sá gai cí mû írá sá -
ban ír ja: „Az élet ve re sé get szen ved a ha lál tól, de az em lé -
ke zet  meg nye ri csa tá ját a sem mi el len. Az em lé ke zet min -
dig gyõz, min dig meg nye ri csa tá ját az el hall ga tás kény sze -
re el len is!”

Langfelder Vil mos em lé ke ze te íme meg nyer te csa tá ját a
sem mi, a ni hil, az el hall ga tás kény sze re el len is. De kí vá -
nom, hogy nyer je meg csa tá ját a mai em lé kez te té sünk is,
hogy az elõt tünk ál ló is me ret len idõ ben mi és utó da ink
tud junk ele gen dõ erõt, hi tet, sze líd el ha tá ro zott sá got és
csen des el kö te le zett sé get kap ni és min dig tud junk olyan
hi te les vá laszt ad ni a mi dol gom, mi dol gunk van a vi lá -
gon? alap kér dés re, mint tet te ezt Langfelder Vil mos! 

Tisz telt Meg em lé ke zõk!
Ne künk ma gya rok nak nem sza bad so ha meg fe led kez -

nünk Raoul Wal len berg rõl és hû sé ges mun ka tár sá ról,
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Langfelder Vil mos ról, akik nek 90. szü le tés nap ján em lé ke -
zünk most! 

Kö szö ne te met sze ret ném ki fe jez ni min den ki nek: a le szár -
ma zot tak nak, a Raoul Wal len berg Egye sü let nek, Czinder An -
tal Mun kácsy-dí jas szob rász mû vész nek, az em lék táb la al ko -
tó já nak és min den ki más nak, akik va la mi lyen mó don hoz zá -
já rul tak ah hoz, hogy ma itt mél tó és il lõ mó don em lé kez he -
tünk meg Langfelder Vil mos ról. Hogy meg vív ták „ele gen dõ”
bel sõ és kül sõ har cu kat, hogy ma itt val lo mást te het tünk! Le -
gyen ál dás em lé kén, az ada ko zó kon, tá mo ga tó kon és a min -
den ko ri em lé ke zõ kön és em lé kez te tõ kön! 

E gon do la tok kal ava tom fel Langfelder Vil mos gé pész -
mér nök, Raoul Wal len berg mun ka tár sa em lék táb lá ját.

Kö szö nöm meg tisz te lõ és ki tar tó fi gyel mü ket!
(El hang zott Langfelder Vil mos em lék táb lá já nak ava tá sán Bu da pes ten,

az Andrássy út. 36. szá mú ház nál, 2002. au gusz tus 2.)
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WASS AL BERT EM LÉ KE ZE TE
„Mert csak az igaz ság az élet. Ami nem igaz ság, az pusz tu lás.”

(Wass Al bert: El vész a nyom)

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves Je len lé võk és Ün nep lõk!
Nagy tisz te let tel kö szön töm Önö ket ezen az ün nep na pon,
ami kor Wass Al bert vég re ha za tér het emig rá ci ó já ból! Meg -
tisz tel te tés szá mom ra a fel ké rés Turcsány Pé ter ré szé rõl és
meg tisz tel te tés Wass Al bert re em lé kez ni a nyil vá nos ság elõtt.

Wass Al bert rõl be szél ni egy szer re rend kí vül ne héz és
ugyan ak kor kön  nyû. Rend kí vül ne héz, mert egy ha tal mas
élet és szer te ága zó élet mû van elõt tünk. Rend kí vül köny  -
nyû, mert ez az élet tisz ta és át te kint he tõ: igaz élet. Kö vet -
he tõ és kö ve ten dõ élet!

Ma itt egy cso dá nak va gyunk ta núi. Mert jól le het Wass
Al ber tet és mû ve it az el múlt év ti ze dek ben tu da to san és
koncepciózusan el tit kol ták és el til tot ták a fel nö vek võ nem -
ze dé kek elõtt és az újabb ge ne rá ci ók tól, ma még is az
egyik leg szen tebb és kéz zel fog ha tó nem zet stra té gi ai szel -
le mi fo lya mat, hogy a Krá ter Mû hely Egye sü let ál dá sos te -
vé keny sé ge kö vet kez té ben Wass Al bert mû vei egy re is -
mer teb bek és egy re nép sze rûb bek, egy re több he lyen le -
het lát ni fi a ta lo kat, akik öröm mel, ki pi rult arc cal és büsz -
kén ol vas sák Wass Al ber tet.

Wass Al bert ha tal mas élet mû vét né hány perc ben nem
le het át fog ni és mél tat ni, de meg le het pen dí te ni az ér zést:
ho gyan ha tott rám Wass Al bert a mû ve in ke resz tül? Mi az,
ami meg fo gott en gem be lõ le?

Ked ves Hall ga tó im!
Wass Al bert, a 20. szá zad nagy me se mon dó ja ként egy

kü lön vi lág ba, egy me se vi lág ba, egy sa já tos Wass Albert-i
vi lág ba re pít ben nün ket. Ám ez a vi lág nem egy vir tu á lis,
ha zug és el ér he tet len vi lág. Ez a me se vi lág a va ló vi lág, a
va ló sá gos em be ri ér té kek vi lá ga! Az em ber szá má ra egy
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meg va ló sít ha tó és egy meg él he tõ vi lág. Mert ma gyar, er dé -
lyi por ból vé te tett min den so ra, min den be tû je, ezért ma is
ma gyar, er dé lyi élet té le het.

Több ször hall ha tó, ol vas ha tó: Wass Al bert cso dá la tos
élet mû ve egy le tûnt vi lág szép em lé ke! Nagy sze rû élet mû,
de a múlt le zá rá sát je len ti. Nem szak em ber ként, ha nem ol -
va só ként ez zel nem ért he tek egyet. Wass Al bert me se vi lá -
ga, élet mû ve ró lunk szól! Ró lad és ró lam! Az éle tünk rõl, a
vi lá gunk ról, a ma gyar sá gunk ról, az em ber sé günk rõl, a lel -
künk rõl, a meg ma ra dá sunk ról, a jö võnk rõl! Ez az élet mû
va ló sá go san meg tisz tít, ki tisz tít ben nün ket, éle tün ket min -
den kül sõ és bel sõ mo csok tól. Azo no su lunk ve le és tisz tá -
ra mos min ket! Tisz ta és tisz tí tó élet mû!

Wass Al bert élet mû ve egy szer re je le ní ti meg és ál lít ja
kö zép pont ba az egye te mes em be ri ér té ke ket és a ma gyar
nem ze ti sors kér dé se ket. Egye te mes em be ri ér té kek és ma -
gyar nem ze ti sors kér dé se ink együtt van nak je len re gé nye -
i ben, gon do la ta i ban, tör té ne te i ben, ame lyek nek es  szen ci á -
ja egy ko he rens, tu da tos transzilvanizmus meg hir de té se.
Em ber nek len ni, hi te les em ber ként él ni egye te mes fel adat
és ke reszt! Ám ma gyar ként, er dé lyi ma gyar ként meg áll ni
és meg ma rad ni még en nél is töb bet je lent. Élet hi va tást,
élet prog ra mot.

„Gond em ber nek len ni, igaz em ber nek len ni meg ket -
tõ zött gond ép pen. Igaz ma gyar em ber nek len ni pe dig ak -
ko ra te her, hogy aki so kat vi se li, meg erõ sö dik!” (Wass Al -
bert: Csa ba) A te her meg erõ sít! Te her alatt nõ a pál ma -
mond hat nánk a re for má tus ta pasz ta lat jel sza vá val.

Wass Al bert élet mû ve ta nú ság té tel bib li kus hi te mel lett
is! Ta lán nem erõs, ha úgy fo gal ma zok: élet mû ve pro tes tá -
lás a szó ere de ti és ne mes ér tel mé ben! Val lás té tel a jó, a
ne mes, a tisz ta, az igaz, az iga zán em be ri és ma gyar mel -
lett. S pro tes tá lás, az az til ta ko zás min den nel szem ben, ami
en nek el len ke zõ je. Til ta ko zás min den nel szem ben, ami
pusz tít, ami rom bol, ami öl és gyil kol, min den nel szem -
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ben, ami sá tá ni in du lat és gyû lö let! „Mert a bé két nem le -
het csi nál ni. Az van, s azt csu pán meg ta lál ni le het.” (Wass
Al bert: Far kas ve rem.)

Is ten gond vi se lé sé rõl szól a cso dá la tos nagy re gény, az
El vész a nyom. Is ten gond vi se lõ sze re te té nek kö vet kez mé -
nye: az em ber nek kül de té se van – míg él – ezen a vi lá gon.

Tisz telt Ün nep lõk! Ked ves Hall ga tó im!
Még ren ge teg az adós sá gunk Wass Al bert tel szem ben.

Gra tu lá lok és kö szö nöm Turcsány Pé ter nek és mun ka tár -
sa i nak ál do za tos mun ká ját. Turcsány Pé ter és mun ka tár sai,
a Krá ter Mû hely Egye sü let – nyu god tan mond hat juk – mis-
szi ót vég zett és vé gez, ami kor Wass Al bert élet mû so ro za -
tá nak ki adá sá ra vál lal ko zott.

A mai ün nep nap, a Krá ter köny ves ház és a Wass Al bert
te rem fel ava tá sa és meg nyi tá sa, az író fe je de lem élet mû vé -
nek ki adá sa és a re ha bi li tá ci ós el já rás fel vál la lá sa már egy
je len tõs lé pés ah hoz, hogy tör les  szünk adós sá gunk ból. Ez
ma ga a mis  szió. Kö szö nöm Turcsány Pé ter nek, fe le sé gé -
nek és mun ka tár sa ik nak e mis  szi ós lel kü le tet!

Kí vá nom, hogy vál lal ko zá suk le gyen egy si ke res ma -
gyar vál lal ko zás (mi lyen rit ka is az!), és ne csak pro fit ban
mér he tõ, si ke res vál lal ko zás le gyen, ha nem szel le mi-lel ki
örö mö ket ho zó, il let ve a Wass Al bert élet mû vét tisz te lõ és
sze re tõ ma gya rok kö zös lel ki rez dü lé sét elõ moz dí tó vál lal -
ko zás is le gyen.

(El hang zott a Wass Al bert te rem ava tá sán, 2004. feb ru ár 23.)
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