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1. KEZ DE TEK
Az 1994-es or szág gyû lé si vá lasz tá sok más nap ján döb be net
ült az em be rek ar cán az or vo si ren de lõm ben ugyan úgy,
mint Gyõr vá ros sé tá ló ut cá ján. Ért he tet len volt a vá ros ban
ál ta lá no san ész lelt nyo mott han gu lat; még a szo ci a lis ták
sem ün ne pel tek.

Fáj dal mas volt so kunk szá má ra az zal a tén  nyel szem be -
sül ni, hogy a ma gyar vá lasz tó pol gár ok vis  sza sza vaz ták a
ha ta lom ba ugyan azo kat, akik a szo ci a lis ta dik ta tú ra fenn -
tar tói és ha szon él ve zõi vol tak, aki ket 1990-ben, az el sõ
sza bad vá lasz tá so kon még eu fó ri kus han gu lat ban ta ná -
csol tak el a po li ti kai ha ta lom él vo na lá ból. Gyer mek ként
él tem át a csa lá dun kat is el érõ szo ci a lis ta dik ta tú ra el sõ év -
ti zed ét. A hit val ló csa lád ban ka pott szü lõi ne ve lés mel lett
a gyer mek ko rom ban meg szen ve dett „él mény” is hoz zá já -
rult ah hoz, hogy fel nõtt ko rom ra ki kris tá lyo sod ja nak ben -
nem a szo ci a liz mus hoz kö tõ dõ el len ér zé sek. 

Hat éves vol tam, ami kor öt ta gú csa lá dunk nak édes apám
né met anya nyel vû sé ge mi att kel lett bûn hõd nie. Édes apám
õse it Ba jor or szág ból a tö rök ura lom alatt el nép te le ne dett
Ma gyar or szág ra Má ria Te ré zia te le pí tet te a XVIII. szá zad -
ban. A hat száz lel kes ba ko nyi szü lõ fa lum ban, Romándon,
édes anyá mon kí vül min den ki né met anya nyel vû volt.
Még is – szü lõ föld jük höz ra gasz kod va – ma gyar nak tar tot -
ták ma gu kat, oly an  nyi ra, hogy a ma gyar ság nem ze ti ün ne -
pe it ün ne pel ték. Már ci us 15-én kis lá nya i kat is ma gyar ru -
há ba öl töz tet ték, és „nem ze ti büsz ke ség gel” éne kel ték a
Kos suth-nó tát. 

A né met anya nyel vû ek ki te le pí té se 1947-ben zaj lott,
csa lá dun kat ak kor a ma gyar kor mány men te sí tet te, mi vel
édes anyám és mi, a há rom gyer mek, ma gyar anya nyel vû -
ek vol tunk. 1948-ban azon ban 48 óra alatt, rend kí vü li ha -
tál  lyal ben nün ket is ki köl töz tet tek a fa lu kö ze pén ál ló mó -
dos pa raszt há zunk ból. Új ott ho nunk a kis fa lu tá vo labb
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esõ ré szén, az ere de ti tu laj do nos ál tal el ha gyott, rossz ál la -
pot ban le võ ház egyik szo bá ja lett. A ház má sik szo bá já ba
egy má sik, négy ta gú „sváb” csa lá dot te le pí tet tek. Azt a há -
zat vet ték el tõ lünk, s azt a gaz da sá got tet ték tönk re, ame-
ly nek anya gi fe de ze tét nagy apám a XIX. szá zad vé gén
Ame ri ká ban ko vács mes ter ként – ke mény mun ká val – te -
rem tet te meg. Nagy apám 1947. ja nu ár 16-án meg halt, így
nem kel lett meg ér nie szor gal mas mun ká ja gyü möl csé nek
ki sa já tí tá sát.

Nyo masz tó gyer mek ko ri él mé nyem volt a ci vi li zá ció
min den ne mû ál dá sá tól men tes la kó kör nye zet, kezd ve az
út nak ne ve zett sár ten ger tõl a dön gölt föl des pad lón át a
pet ró le um lám pás vi lá gí tá sig. Em lék szem, hogy még gim -
na zis ta ként is pet ró le um lám pá nál ta nul tam. Az tán a szo ci -
a liz mus ha tal ma sai nagy lel kû en en ge dé lyez ték, hogy 16
év után – ad dig ra le pusz tult – há zun kat sa ját pén zün kön
vis  sza vá sá rol has suk. 

Nem ke vés bé volt ne héz, ami kor egész évi fá rad sá gos
mun kánk ered mé nyét be kel lett szol gál tat nunk az ál lam -
nak, hogy az tán egész év ben bolt ból vá sá rol juk a ke nye -
ret, mert ke nyér sü tés re sem ma radt liszt a „be szol gál ta tás”
után. Gyer mek fej jel néz tem, mint dúl ják föl pad lá sun kat az
„eset le ge sen el rej tett ga bo na fel ku ta tá sa cél já ból”. 

Ne ga tív gyer mek ko ri él mény ként ma radt meg ben nem
a tsz erõ sza kos szer ve zé se is. He te ken ke resz tül éj jel-nap -
pal agi tál tak az „elv tár sak”, hogy ír jon alá édes apám, és
ön ként ad ja oda meg ma radt föld jét. Édes apám biz tat ta
õket, ve gyék csak el, hi szen ami kor há zun kat, ál la ta in kat,
szõ lõn ket el vet ték, ak kor sem kér tek alá írást. Ami kor az
„elv tár sak” szá má ra vi lá gos sá vált, hogy édes apá mat nem
tud ják meg gyõz ni, be ren del ték a veszprémvarsányi rend -
õr ség re. So ha sem be szélt ar ról, mi vel pró bál ta õt meg -
gyõz ni a rend õr ség, tény, hogy a rend õr ség rõl vis  sza fe lé
jö vet nem ha za jött elõ ször, ha nem egye ne sen a ta nács há-
 zára ment, hogy alá ír ja a tsz-be va ló „ön kén tes” be lé pést.
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Ezt kö ve tõ en az agi tá lók édes apám alá írá sát vé res kard -
ként hor doz ták vé gig a ma kacs, alá ír ni nem aka ró pa raszt -
em be rek nek. Egy óra múl va az il le té ke sek je lent het ték fe -
let te se ik nek, hogy Románd tsz-köz ség lett. Édes apám alá -
írá sa lát tán min den ki alá ír ta a tsz-be va ló be lé pé si nyi lat -
ko za tot, hi szen az õ tet tei min dig is pél da ér té kû ek vol tak
a fa lu ban, és ezt a tsz-szer ve zõk is tud ták.

Csa lá dunk több év ti ze des meg pró bál ta tá sa után hi tem
és csa lá di hát te rem nem tét len ség re, ha nem ak tív élet re
sar kallt és sar kall. En nek gya kor la ti for má ját a Ke resz tény
Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé ben ta lál tam meg.

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) né hai dr.
Csa nád Bé la te o ló gia pro fes  szor kez de mé nye zé sé re jött lét -
re 1989-ben az zal a cél lal, hogy részt ve gyen a ke resz tény -
ség és ma gyar ság új já a la kí tá sá ban. A rend szer vál to zás kez -
de tén vi lá gos sá vált, hogy a szo ci a lis ta dik ta tú ra a leg na -
gyobb pusz tí tást a ma gyar tár sa da lom ban az er kölcs te rén
haj tot ta vég re. Ez a tény ki je löl te a ke resz tény ér tel mi ség
fel ada tát. Ala pí tó el nö künk sza va i val: „Sem mi fé le po li ti kai
és gaz da sá gi re form nem le het iga zán ered mé nyes az em -
ber ben sõ lel ki-er köl csi át ala ku lá sa nél kül, még ke vés bé
hit nél kül”. 

A Bu da pes ten meg ala kult szer ve zet min tá já ra az or szág
vá ro sa i ban egy más után ala kul tak a KÉSZ vi dé ki szer ve ze -
tei. En nek ered mé nye ként rö vid idõ alatt az or szág leg na -
gyobb lét szá mú ci vil szer ve ze te lett. A spi ri tu á lis, kul tu rá -
lis és ka ri ta tív te vé keny sé gen kí vül a KÉSZ élén ken fi gye -
li a köz élet tör té né se it, és azok ra ál lás fog la lás ok ban re a gál.
Küzd az igaz sá gos ság ér vé nye sí té sé ért. Ér tel mi sé gi ek rõl lé -
vén szó egy részt ko moly ös  sze tar tó erõt kép vi sel a ma gyar
tár sa da lom ban, más részt stan dard mér cé hez iga zo dó ha la -
dó jö võ ké pet fo gal maz meg min den ki szá má ra.

A ke resz tény-nem ze ti, pol gá ri ér ték rend sze rint élõ em -
be rek vi lág né zet ük bõl adó dó an nem csak ma gu kért, ha nem
kö zös sé ge i kért, csa lád ju kért, la kó hely ükért és a nem zet
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egé szé ért is fe le lõs sé get érez tek, érez nek. Be szél ge té se ik,
ren dez vé nye ik so rán egy re gyak rab ban fel tet ték a kér dést:
„Le het-e va la mit ten ni? Mit le het ten ni?” A Ke resz tény Ér tel -
mi sé gi ek Szö vet sé ge gyõ ri el nö ke ként ma gam nak is egy re
tü rel met le neb bül tet tem fel eze ket a kér dé se ket.

Az 1994-es vá lasz tá sok után bõ egy év vel meg kel lett ta -
pasz tal nunk, hogy akik a szo ci a lis ta dik ta tú ra él vo na lá ból
vis  sza tér tek, is mét tönk re tet ték az or szá got, és is mét meg -
nyo mo rí tot ták az em be rek éle tét. Gyor san a nya kunk ba
zu hant a Bok ros-cso mag, min den em ber te len kö vet kez -
mé nyé vel. Be te ge im az or vo si ren de lõ ben nem a leg jobb,
ha nem a leg ol csóbb gyógy szert kér ték. A nyug dí ja sok a
bolt ban csirkeszárnyat és csir ke lá bat vet tek – csu pán er re
ju tott a szû kö sen be osz tott, ér té két vesz tett nyug díj ból. A
Nép sza va 1999. ok tó ber 11-ei szá má ban pub li kált gra fi kon
sze rint 1995–1996-ban 23,8 szá za lék kal csök kent a nyug dí -
jak vá sár ló ér té ke, kö szön he tõ en az 1995-ös 28,2 szá za lé -
kos és az 1996-os 23,6 szá za lé kos inf lá ci ó nak. Az em ber -
köz pon tú ke resz tény po li ti ka sze rint a nyo mor nem mél tó
az Is ten ké pé re te rem tett em ber hez; a tisz tes sze gény ség,
a szük sé gest nem nél kü lö zõ élet min den kit meg il let. Az el -
sõ balliberális kor mány zás alatt is mil li ók nél kü löz ték a
„szük sé gest”, a saj tó hí rek sze rint a KSH két száz ezer éhe zõ
gyer me ket tar tott szá mon. A tár sa da lom el sze gé nye dé sé vel
pár hu za mo san a tár sa da lom de pres  szi ó ja is mé lyült. Tud -
tam, hogy a meg ol dás nem az antidepresszánsok fel írá sa.
De ak kor mi? Nem hogy fény, de pis lá ko ló de ren gés sem
lát szott az alag út vé gén, ami be is mét be le ve zet tek min ket
a szo ci a lis ta dik ta tú ra em be rei.

Es tén ként be kap csol tam a TV-t, és hal vány re mény ke -
dés sel fi gyel tem a hí re ket. Az An tall-kor mány alatt na gyon
ha ra gud tam a Fi desz re, egy ház el le nes nek tar tot tam, és ezt
a vé le mé nye met nyil vá nos ság elõtt sem rej tet tem vé ka alá.
Az a tény, hogy 1994-ben nem lép tek be a balliberális ko -
a lí ci ó ba, eny hí tet te ha ra go mat, és el kezd tem fi gyel ni a
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meg nyil vá nu lá sa i kat. Jól em lék szem ar ra a TV-mû sor ra,
amely ben a ri por ter töb bek kö zött azt kér dez te Or bán Vik -
tor tól, hogy a szü lei mit szól tak ah hoz, hogy a Fi desz nem
csat la ko zott a balliberális kor mány hoz. Or bán Vik tor azt
vá la szol ta, hogy „er re a hír re édes anyám nyu god tab ban
ke ver get te a pap ri kás krump lit”. Az tán a saj tó ból meg tud -
tam, hogy Or bán Vik tor fel ke res te az MDF-et és a KDNP-t
az zal a ja vas lat tal, hogy a há rom párt hoz zon lét re egy pol -
gá ri szö vet sé get. Ez a szö vet ség együtt in dult vol na az
1998-as vá lasz tá so kon, a man dá tu mo kat – har ma dol va –
egy más kö zött el osz tot ták vol na. En nek a for du lat nak ki -
fe je zet ten örül tem, mert a kor mány vál tás le he tõ sé gé nek
hal vány re mé nyét éb resz tet te ben nem. Ez a Fi desz iránt az
An tall-kor mány négy éve alatt ér zett ha ra go mat to vább
eny hí tet te. Köz ben azt is meg tud tam, hogy Or bán Viktorék
egy há zi is ko lá ba írat ták gyer me kü ket. Szá mom ra – aki nek
mind há rom gyer me ke egy há zi is ko lá ban érett sé gi zett – ez
a tény is von zó volt.

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) gyõ ri
szer ve ze te – mely nek elõ ször 1992-ben vá lasz tot tak el nö -
ké vé – An tall Jó zsef ha lá lát kö ve tõ en min den év ben a mi -
nisz ter el nök szü le tés nap ján, áp ri lis 8-án ün ne pi meg em lé -
ke zést tar tott. 1996-ban az zal ka cér kod tam, hogy az ün ne -
pi be széd meg tar tá sá ra Or bán Vik tort ké rem fel. An tall Jó -
zsef be szé de it elég gé is mer tem, és ezek ben ta lál tam olyan
részt, amely ben a mi nisz ter el nök ki fe je zet ten po zi tí van
nyi lat ko zott Or bán Vik tor ról, ugyan ak kor nem em lé kez -
tem olyan ra, amely el len ke zõ elõ je lû lett vol na.

Töp ren gé se im idõ sza ká ban – hogy meg hív jam-e Or bán
Vik tort elõ adó nak vagy sem – Bu da pes ten vé let le nül ta lál -
koz tam An tall Jó zsef fi á val, Pé ter rel, aki csa lá di ba rá tunk.
Vá rat la nul a kö vet ke zõ kér dést tet tem fel ne ki: 

– Te gyük fel, hogy új mi nisz ter el nök-je löl tet kel le ne ál -
lí ta ni, és ne ked kel le ne el dön te ni, hogy ki le gyen az. Kit
vá lasz ta nál? 
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– Jó kér dés! – mond ta Pé ter. 
– De most, azon nal adj vá laszt, nem le het órá kat gon -

dol kod ni! – erõs köd tem.
– Hát nem tu dom; Or bán Vik tor? – jött a kér dõ je les, de

szá mom ra még is meg erõ sí tõ vá lasz.
Ez után, azt is meg kér dez tem, hogy va ló ban po ten ci á lis

mi nisz ter el nök nek tar tot ta-e An tall Jó zsef Or bán Vik tort.
Igen lõ volt a vá lasz. Ezt kö ve tõ en per sze fel hív tam An tall
Józsefné Klá ra as  szonyt is, és meg kér dez tem, hogy mit
szól na ah hoz, ha Or bán Vik tort hív nám az An tall-em lék -
nap ra elõ adó nak. Õ is na gyon jó öt let nek tar tot ta.

„Va jú dá sa im” meg szûn tek, szer ve zé si te en dõ im zöld
lám pát kap tak. Fel hív tam a Fi desz köz pon ti iro dá ját, és
kér tem Or bán Vik tor el nök urat. A be szél ge tést a KÉSZ
mint or szá gos szer ve zet be mu ta tá sá val kezd tem (ak kor
még nem hal lott ró lunk), be szá mol tam a gyõ ri KÉSZ ha -
gyo má nyos sá vált An tall-em lék ün ne pé rõl, és meg kér tem
az elõ adás meg tar tá sá ra. Örö mét fe jez te ki, meg tisz tel te tés
szá má ra a meg hí vás, mond ta, de azt ja va sol ta, hogy An tall
Jó zsef ha gya té ká ról va la ki vel ket tes ben be szél je nek, pél -
dá ul Mádl Fe renc pro fes  szor úr ral. A pro fes  szor úr be szél -
ne An tall Jó zsef ha gya té ká ról a kul tú rá ban, õ pe dig az an -
tal li ha gya ték ról a kül po li ti ká ban. Pon to sí tot tunk: a ren -
dez vény áp ri lis 9-én 6 óra kor kez dõ dik az Apá czai Cse re
Já nos Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la nagy ter mé ben. Öt órá tól a la -
ká so mon vár tam az elõ adó kat. 

A meg hí vás hí ré re nem tört ki öröm uj jon gás az em be -
rek kö zött. Azt kér dez ték: mi tör tént a dok tor nõ vel, hogy
azt az Or bán Vik tort hív ja meg, aki re nem rég még an  nyi ra
ha ra gu dott. De az egy há zi ve ze tõk sem lel ke sed tek a Fi -
desz el nö ké ért. Egy mást kö ve tõ al kal mak kor eny he rosz  -
szal lás sal tu dat ták ve lem, hogy a Fi desz nem egy he lyen
aka dá lyoz ta a ka to li kus is ko la meg in dí tá sát. Ta lán a har -
ma dik ilyen al ka lom le he tett, ami kor az is mé telt – egyéb -
ként tel je sen jo gos – vád ra azt vá la szol tam: rend ben van,
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nya lo gas suk csak se be in ket, köz ben a szo ci a lis ták ren de -
zik so ra i kat, és 1998-ban úgy vis  sza nye rik ma gu kat, hogy
az tán ne künk so ha, so ha az élet ben már nem kell el men -
ni vá lasz ta ni. Azt is el mond tam, hogy a ren dez vé nyen ke -
zem ben lesz egy zöld könyv, ami bõl meg nyi tó be szé dem -
ben idéz ni fo gok; az idé ze tet sze re tet tel aján lom min den -
ki fi gyel mé be. (A könyv An tall Jó zsef par la men ti be szé de -
it tar tal maz ta.) A ren dez vény elõtt Pá pai La jos püs pök úr
oda lé pett hoz zám, és an  nyit mon dott:

– En gem nem kell ám sem mi rõl meg gyõz ni.
– Min den kit meg kell gyõz ni – mon dot tam.

2. AZ AN TALL-EM LÉK ÜLÉS

A ven dé gek és hall ga tó ság kö szön té se után az em lék ülést
meg nyi tó be szé dem így hang zott: 

„An tall Jó zsef mi nisz ter el nök be lé pett a tör té ne lem be,
a ma gyar tör té ne lem be, az 1100 éves Ma gyar or szág tör té -
nel mé be, és mi vel nem zet kö zi leg el is mert po li ti kus, ál -
lam fér fi és ha lá lá ig hû sé ges ha za fi volt, mél tó, hogy a
gyõ ri KÉSZ az 1100 éves Ma gyar or szág cí mû ren dez vény -
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so ro za tá nak ke re té ben em lé kez zen meg a mi nisz ter el -
nök rõl.

Ma An tall Jó zsef re szel le mi és po li ti kai ha gya té ká nak
fel idé zé sé vel em lé ke zünk. An tall Jó zsef szel le mi, po li ti kai
ha gya té ka el sõ sor ban az MDF-é, mond ta Or bán Vik tor ta -
valy õs  szel, mi kor még egy sé ges volt az MDF. Mi ugyan -
így gon dol tuk, s en nek el le né re a mai elõ adás meg tar tá -
sá ra Mádl Fe renc mel lett azt az Or bán Vik tort hív tuk meg,
aki nem csak, hogy nem volt tag ja az MDF-nek, nem csak,
hogy nem volt tag ja az An tall-kor mány nak, el len ke zõ leg,
el len zé ke volt, és ha jaj, mi lyen vit ri o los el len zé ke volt,
hogy An tall Jó zsef ked venc jel zõ jét hasz nál jam. Na most
meg kell áll junk egy perc re, mert szük sé ges, hogy kó vály -
gó in for má ci ó in kat, ér zé se in ket, gon do la ta in kat he lyes
me der be te rel jük.

Ter mé sze te sen én er re nem vál lal koz ha tom, eh hez An -
tall Jó zse fet fo gom se gít sé gül hív ni. Eh hez vi szont fel kell
idéz zem 1990 má ju sá ban az An tall-kor mány prog ram já nak
vi tá ját, és ben ne Or bán el nök úr szi go rú kri ti ká ját! Ter mé -
sze te sen el nök úr, ak kor mi nem ilyen sze líd jel zõ vel il let -
tük ezt a kri ti kát, más jel zõ ket hasz nál tunk, és el mond ha -
tom ön nek, hogy mind an  nyi an, akik sze ret tük An tall Jó -
zsef kor má nyát, vé rig sér tõd tünk, ha lá lo san meg bán tód -
tunk mind an  nyi an.

Ki vé telt ké pe zett egyet len em ber: An tall Jó zsef mi nisz -
ter el nök. An tall Jó zsef mi nisz ter el nök mint ha elõ zõ nap ült
vol na át va la me lyik fej lett nyu ga ti de mok rá cia par la ment -
jé bõl a ma gyar par la ment be, a pro fi po li ti kus tu dá sá val
hall gat ta és ér té kel te a kor mány prog ram vi tá ját, s ben ne
el nök úr szi go rú kri ti ká ját. S hogy mit gon dolt? Azt, amit
mon dott – mert õ min dig azt mond ta, amit gon dolt. En ge -
del mük kel én most fel ol va som önök nek:

Dr. An tall Jó zsef ki je lölt mi nisz ter el nök vá la sza a kor -
mány prog ram vi tá ja so rán el hang zot tak ra (Or szág gyû lés,
1990. má jus 23.)
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El nök Úr! Tisz telt Ház! Höl gye im és Ura im! Hon fi tár sa -
im! Vé gé re ér tünk e két na pos vi tá nak, ame lyet önök – a
be ter jesz tett kor mány prog ram rész le te i vel és egé szé vel
kap cso lat ban ál lás pont ju kat ki fejt ve – meg vi tat tak. Sok
min den el hang zott a Par la ment ben, sok min dent el mond -
tak mel let te és el le ne. Sze ret ném ki fe je zés re jut tat ni,
hogy en nek a vi tá nak a leg na gyobb je len tõ sé ge az – és
ezt egy ál ta lán nem va la mi fé le szó no ki fo gás ból mon dom
–, hogy önök el le ne szól tak. Ez a leg na gyobb tör té nel mi
tett és a leg na gyobb tör té nel mi él mény, hogy ezt a prog -
ra mot nem fej bó lin tás sal, nem di csé rõ sza vak kal fo gad -
ták, ha nem kri ti ká val, vit ri o los meg fo gal ma zá sok kal, o -
lyan meg jegy zé sek kel is, ame lyek so kak ban akár vis  sza -
tet szést is kel tet tek, vagy egye sek bõl akár fel há bo ro dást
vál tot tak ki. 

Én ma gam nem tar to zom ezek kö zé. Én õszin tén örül -
tem an nak, hogy vég re meg ér tük azt a na pot, ami kor egy
kor mány prog ra mot így vi tat tak meg és így szól tak le. A
po li ti ká ban az, hogy gaz em ber, csak an  nyit je lent, hogy el -
tér a véleményünk – mond ják a fran ci ák.

Ép pen ezért szá mom ra ke se rû sé get oko zott vol na, és
meg is ke res tem vol na Or bán Vik tor kép vi se lõ tár sa mat,
ha nem ilyen hoz zá szó lás sal fo gad ta vol na a prog ra mot,
ag gód tam vol na egész sé gi ál la po ta mi att, an nál in kább,
mert hó na po kon ke resz tül ül tünk egy más mel lett az El -
len zé ki Kerekasztal Al kot mány jo gi Bi zott sá gá ban, vagy
ül tünk akár egy más sal szem ben, és új ra ül tünk egy más
mel lett, ami kor a má sik ol dal lal tár gyal tunk, ame lyik nek
ugyan két ol da la volt. Ép pen ezért sem ak kor, sem most,
sem az óta so ha rossz né ven nem vet tem, és biz to sít ha tom
Or bán Vik tort, hogy sem mi kö rül mé nyek kö zött nem fo -
gom zo kon ven ni a kri ti ká ját, akár éle sen is fo gal maz za
meg, hi szen az el len zék nek va ló ban az a dol ga, hogy ki -
fejt se el len vé le mény ét, elem zé sét, kri ti ká ját ad ja, és a
par la men ta riz mus ban az a szép, hogy rész ben az elõ adó-
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mû vé szet kö ré be is tar to zik, és fon tos az, hogy eh hez
meg fe le lõ for mát is ta lál jon. Min den ki olyan for mát ta lál,
ami lyet gon dol ér vei alá tá masz tá sá ra, vagy egy sze rû en
egy ki ala kult stí lus nak, ki ala kult po li ti kai ma ga tar tás nak
kí ván ele get ten ni.

Azért kezd tem az ele jén, és ez zel a meg jegy zés sel, mert
a Fi desz tel jes kö vet ke ze tes ség gel szállt szem be min den
pont já val a prog ram nak, be le ért ve a for má ját, tar tal mát, és
úgy gon do lom, hogy er re a Fi desz nek fel tét le nül szük sé ge
volt és lesz is a jö võ ben, hi szen a szó ki mon dás po li ti kai
párt ja ként ala kult meg. A szó ki mon dás az az iden ti tás tu da -
ta a Fi desz nek, ami vel a ma gyar po li ti kai pa let tán he lyet
kí vánt sze rez ni, és a nem zet kö zi vi szony lat ban is kü lön le -
ges ma gyar pro duk ci ó ként, a fi a ta lok párt ja ként, de fel nõtt
párt ként kí ván ta ki fej te ni a mû kö dé sét. Winston Chur chill
mond ta azt, hogy »…nincs ko mi ku sabb, mint egy if jú kon -
zer va tív, vagy egy öreg radikális«. Örü lök, hogy mind ezt
el mond ták.”

Ed dig az idé zet. Azt gon do lom, hogy az Or bán Vik tor
kont ra vé rig sér tõ döt tek „pe ré ben” An tall Jó zsef nél ered -
mé nye sebb vé dõ ügy vé det még a jo gász Or bán Vik tor
sem ta lál ha tott vol na, és mély hit tel hi szem, hogy An tall
Jó zsef ér ve i nél meg gyõ zõbb ér vek re a je len le võk kö zül
sen ki nek sincs szük sé ge. En nek szel le mé ben fog juk ün -
ne pi meg em lé ke zé sün ket meg tar ta ni, és kö szö nöm, hogy
meg hall gat tak.”

Ilyen han gu lat ban kez dõ dött a vé gül nagy si ker rel zá -
rult meg em lé ke zés. Gyõr ben töb bé sen ki sem kér dez te
meg tõ lem, hogy mi ért hív tam meg Or bán Vik tort. Ak kor
még nem gon dol hat tuk, hogy rö vid idõn be lül Ma gyar or -
szág két köz jo gi mél tó sá gát tisz tel het jük a gyõ ri KÉSZ ven -
dé ge i ben. Pár év múl va, 2000. no vem ber 18-án – ami kor
Mádl Fe renc el nök úr dísz ven dég ként ér ke zett a Gyõ ri
Nem ze ti Szín ház ban tar tott ha gyo má nyos jó té kony cé lú
hang ver se nyünk re – mond tam is ne ki, hogy 1996-ban nem
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gon dol tuk, hogy a gyõ ri KÉSZ-ben Ma gyar or szág le en dõ
mi nisz ter el nö ke és köz tár sa sá gi el nö ke tart elõ adást.

– Mi sem – vá la szol ta az el nök úr.

3. OR SZÁG JÁ RÓ KE REK ASZ TAL-
BE SZÉL GE TÉ SEK 

A KON ZER VA TI VIZ MUS RÓL
Kon zer va tív al ter na tí va

Az An tall-em lék ülést kö ve tõ en 1996. má jus 11–12-re meg -
hí vót kap tam Tar Pál tól, az An tall Jó zsef kez de mé nye zé sé -
re lét re jött Bat thyá ny Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ké tõl
a „Kon zer va tív al ter na tí va” cí mû nem zet kö zi kon fe ren ci á -
ra. Tar An tall Jó zsef gim ná zi u mi osz tály tár sa volt, a rend -
szer vál to zás után ame ri kai, a pol gá ri kor mány alatt va ti ká -
ni nagy kö vet. A ta nács ko zá son a jobb kö zép po li ti kai pa -
let tán ál ló né met, an gol, fran cia és ma gyar po li ti ku sok be -
szél tek a kon zer va ti viz mus tör té nel mé rõl és je len le gi hely -
ze té rõl ha zá juk ban. 

Pierre Fauchon, fran cia sze ná tor be szá mo ló ját meg kü -
lön böz te tett ér dek lõ dés sel hall gat tam. Meg hök ken tõ új -
don ság volt szá mom ra, hogy a fran cia ke resz tény de mok -
rá ci á nak nem egy val lá si ha gyo má nyok kal bí ró tár sa dal mi
ré teg az alap ja, és nem fel tét len val lá su kat gya kor ló pol -
gá rok al kot ják a bá zi sát, mint Ma gyar or szá gon. Pierre
Fauchon úgy fo gal ma zott, hogy a fran cia ke resz tény de -
mok rá cia egy de mok ra ti kus moz ga lom, amely szo ci á lis,
eu ró pai, és amely ben a sze mé lyi fe le lõs ség a kulcs kér dés.
Meg ér tet tem, hogy a fran cia és a ma gyar ke resz tény de -
mok rá cia kö szö nõ vi szony ban sincs egy más sal; lehet,
hogy ennek is szerepe volt abban, hogy nem ke rült be le
az Eu ró pai Unió al kot má nyá nak praeambulumába az a
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tör té nel mi tény, hogy Eu ró pa né pe i nek kö zös esz mei
gyö  ke re a ke resz tény ség. 

A má sik ér de kes és ta nul sá gos be szá mo ló De Gaulle tá -
bor nok ról szólt. A fran cia ke resz tény de mok ra ták nem ér -
tet tek egyet a De Gaulle ál tal kez de mé nye zett po li ti kai re -
form mal, tud ni il lik, hogy a köz tár sa sá gi el nö köt nép sza va -
zás sal vá las  szák meg. Mint Fauchon sze ná tor mond ta: De
Gaulle „ez zel a lé pés sel kí ván ta meg ol da ni a több párt rend -
szer bõl adó dó im po ten ci át, ame lyet több eu ró pai or szág -
ban ta pasz tal ha tunk, ki vé ve azo kat, ame lyek az an gol szász
tra dí ci ók alap ján meg ér tet ték, hogy egy fut ball mec  cset
csak két csa pat tud ját sza ni, de saj nos Fran cia or szág ban és
más hol, ta lán önök nél is bi zo nyos mér té kig, ket tõ nél több
csa pat tal sze re tünk ját sza ni, ami komp li kál ja a hely ze tet”.
Igen, saj nos ez ná lunk is így volt, és még min dig így van. 

A töb bi elõ adás kö zös kö vet kez te té se volt az a meg ál -
la pí tás, hogy a kon zer va ti viz mus ér ték meg õr zés; po li ti kai
vo nat ko zás ban a kö zös ség ja vát, a köz jót szol gá ló em ber -
köz pon tú po li ti zá lást je len ti, va gyis az em bert cél nak, és
nem esz köz nek te kin ti.

A kon fe ren cia vé gén a hall ga tó ság kér dé se ket te he tett
fel, és én él tem is ez zel a le he tõ ség gel. El mond tam, hogy
az elõ adá sok vi lá gos sá tet ték egy részt azt, hogy em ber köz -
pon tú sá ga mi att min den em ber sze mé lyes ér de ké nek a ke -
resz tény de mok rá cia ér ték rend je fe lel meg, más részt egy ér -
tel mû konk lú zi ó ja volt az elõ adá sok nak, hogy ná lunk csak
az el len zé ki pár tok ös  sze fo gá sa te he ti le he tõ vé a jobb ol dal
gyõ zel mét. 

Meg kér dez tem O’sváth Györ gyöt (az Eu ró pai Unió Bi -
zott sá gá nak igaz ga tó ja):

– A ki egyen sú lyo zott nak nem mond ha tó mé dia rend szer
mel lett ho gyan le het el jut tat ni a ke resz tény de mok rá cia ér -
té ke it az em be rek hez? 

– A saj tó el le né ben is le het vá lasz tá so kat nyer ni, hi szen
a né met CDU és CSU is a II. vi lág há bo rú után 15 éven ke -
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resz tül bal ol da li saj tó el le né ben nyert meg min den vá lasz -
tást. Rö vid, vi lá gos prog ram, bel sõ vi szá lyok tól men tes,
egy sé ges párt és egy te kin té lyes, ka riz ma ti kus mi nisz ter el -
nök-je lölt szük sé ges – mond ta O’sváth György. 

A ren dez vény utá ni be szél ge tés ben egy ne gye dik fel -
té telt is meg fo gal ma zott: „Ha nincs mé dia – tes sék ki men -
ni a nép kö zé!” Ab ban a pil la nat ban tud tam, hogy ke rek -
asz tal-be szél ge té se ket fo gok szer vez ni, ame lye ken el jut -
ta tom az em be rek hez a kon zer va ti viz mus üze ne tét. En -
nek lé nye ge sze rint az Is ten ké pé re te rem tett em ber ér -
de ke az, hogy az em be ri mél tó sá got biz to sí tó, em ber köz -
pon tú po li ti kai te vé keny ség ér vé nye sül jön a köz élet ben,
a kon zer va tív-ke resz tény ér ték rend meg va ló sí tá sa ál tal.
Eh hez vi szont nél kü löz he tet len, hogy a szo ci a lis ta dik ta -
tú ra 40 éve alatt a csu pa ne ga tív jel zõ vel (re ak ci ós, öreg -
urak nosz tal gia-ide o ló gi á ja, hasz na ve he tet len, stb.) fel ru -
há zott kon zer va tív ér ték rend rõl el mond juk az igaz sá got.
Ugyan is fe le lõs ség gel vá lasz ta ni vagy fe le lõs ség gel el uta -
sí ta ni csak azt tud ja az em ber, ami rõl pon tos és igaz is -
me re te van. 

Szán dé kom he lyes sé gé ben meg erõ sí tett az az ál ta lam
meg ta pasz talt tény is, hogy nem csak a szo ci a lis ta múlt
je les ke dett a kon zer va ti viz mus fo gal má nak le já ra tá sá -
ban, ha nem nap ja ink írás tu dói is. 1996. jú ni us kö ze pe
tá ján egyik es te a té vé ben ke rek asz tal-be szél ge tés folyt,
ér ték ren dek rõl vi tat koz tak. És jött a meg döb ben tõ mon -
dat az egyik is mert írás tu dó szá já ból, így: „Ma gyar or szá -
gon a kon zer va ti viz mus el len té te ként a li be ra liz must
mond ják, pe dig a kon zer va ti viz mus el len té te az, hogy
ha la dó”.

Szí ve sen be kap cso lód tam vol na a be szél ge tés be, va la -
hogy így: „Tes sék mon da ni, mi az, hogy ha la dó? Ugye,
nem tet szik ös  sze ke ver ni a »haladó« és »modern« jel zõ ket.
Mert ami mo dern, egy ál ta lán nem biz tos, hogy ha la dó is.
Barankovics Ist ván év ti ze dek kel ez elõtt meg ír ta, hogy
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»Haladónak len ni an  nyit tesz, mint va la mi lyen ér ték esz mét
megvalósítani«. Egy esz me an nál ha la dóbb, mi nél ma ga -
sabb az ér ték, amely nek meg va ló sí tá sá ra fel szó lít. A bib li ai
ha la dás esz me min den ér ték tel jes meg va ló su lá sá nak, a tö -
ké le tes ség nek, va gyis Is ten nek a le min tá zá sá ra szó lít fel,
ez zel min dig a »jobb« fe lé hajt va az em ber ener gi á it. Ezt a
ke resz tény ha la dás esz mét még sen ki nek nem si ke rült fe -
lül múl ni – még a XX. szá zad vé gi írás tu dók nak sem. Jé -
zus ön ti sza vak ba: »Legyetek tö ké le te sek, mint Men  nyei
Atyá tok tökéletes«. A ke resz tény ha la dás esz me ter mé sze -
te sen nem csak az egyént szó lít ja fel a tö ké le te se dés re, ha -
nem a tár sa dal mat, az ál la mot is. Az ál lam ak kor ha la dó,
ha az em be ri sze mé lyek tö ké le te se dé sé nek szol gá la tá ban
áll, úgy, hogy a min den em bert meg il le tõ ter mé szet jo gok -
ból mi nél töb bet ala kít po zi tív jo gok ká, le he tõ sé gek ké,
va ló ság gá. A ha la dó ál lam ilyen mó don va ló sít ja meg a
ter mé sze tes köz jót.” Eze ket mond tam vol na el azok nak,
akik ott ül tek a kerekasztalnál, és rá bó lin tot tak a szo ci a -
liz mus ha zug és torz kon zer va ti viz mus-el mé le té re – a XX.
szá zad vé gén. 

Má sik meg döb ben tõ él mé nyem az egyik gyõ ri gim ná zi -
um ban ért, aho va ez idõ tá ján hív tak meg egy elõ adás
meg tar tá sá ra. Meg kér dez tem a 17-18 éves fi a ta lo kat, hogy
mit tar ta nak a kon zer va ti viz mus ról? Egyet len egy po zi tív
jel zõ sem hang zott el. 

Meg ret ten tem: mi ért vá lasz ta nák az em be rek 1998-ban
azt az ér ték ren det, ami rõl csak ha mis is me re tek bõl táp lál ko -
zó, ne ga tív ér zé se ik van nak, és ame lyek kon zer vá lá sá ban
mai „írás tu dó ink” ak tí van részt vesz nek. Mi e lõbb or szág gá
kell ki ál ta nom, il let ve ki ál tat nom fi a tal po li ti ku sok kal a kor -
társ an gol Scruton meg fo gal ma zá sát, mi sze rint: „A kon zer -
va ti viz mus az egyén rõl val lott né ze tek egyik mo dern vál to -
za ta”. Mo dern, va gyis nem csak ha la dó, ha nem kor sze rû is!

A köz vet len és egyet len cé lom – mint több mil lió ma -
gyar ál lam pol gár nak – az volt, hogy az 1998-as or szág gyû -
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lé si vá lasz tá so kon egy em ber köz pon tú po li ti kai ha ta lom
uta sít sa ma ga mö gé a balliberális kor mányt. 

A kerekasztal szü le té se

Vis  sza tér ve a „Kon zer va tív al ter na tí va” cí mû kon fe ren cia
be fe je zõ per ce i hez, szü net nél kül vissz hang zott a fü lem -
ben, hogy „Tes sék ki men ni a nép kö zé!” Csak ha mar oda -
lép tem Semjén Zsolt hoz, be mu tat koz tam, és el mond tam,
hogy „sze ret nék ki men ni a nép kö zé”, len ne-e egy ke rek -
asz tal-be szél ge tés ven dé ge. Kész sé ges „igen” volt a vá lasz.
Rö vi den azt is el mond tam, hogy az el len zé ki pár tok egy-
egy fi a tal kép vi se lõ jét fo gom meg hív ni, a Fi desz bõl Or bán
Vik tort. Az volt a cé lom a fi a tal po li ti ku sok fel ké ré sé vel,
hogy ven dé ge im élet ko rá val is iga zol jam: a kon zer va ti viz -
mus nem „öreg urak nosz tal gia-ide o ló gi á ja”. 

Ha za tér ve fel hív tam – most már nem tel je sen is me ret le -
nül – a Fi desz köz pont ját, és kér tem Or bán Vik tort. Nagy
An dor ka bi net fõ nö köt kap csol ták, mi vel az el nök úr há zon
kí vül volt. Rö vi den be szél tem a ter vem rõl. Pár nap múl va la -
ká so mon csen gett a te le fon, és a vo nal má sik vé gén Or bán
Vik tor mu tat ko zott be. Meg kö szön ve a vis  sza hí vást, kér dez -
tem, hogy to váb bí tot ták-e meg ke re sé sem cél ját. El nök úr azt
vá la szol ta, hogy õt ar ra kér ték, hív jon fel en gem. Ez után el -
mond tam a „Kon zer va tív al ter na tí va” cí mû kon fe ren ci á val
kap cso la tos él mé nye met és az ott meg fo gant or szá gos ke -
rek asz tal-be szél ge tés gon do la tát az el len zé ki pár tok fi a tal
kép vi se lõ i vel. Or bán Vik tor azon nal igent mon dott. 

A nyár fo lya mán meg ke res tem Nagy An dor ka bi net fõ -
nö köt, hogy a ke rek asz tal-be szél ge tés rész le te it, idõ pont -
ja it meg be szél jük. El mond tam, hogy el kép ze lé sem sze rint
a kö vet ke zõ év ben, 1997 ja nu ár já ban Gyõr ben kez de ném,
és min den hó nap ban tar ta nék egy ke rek asz tal-be szél ge -
tést az or szág va la me lyik vá ro sá ban. A ka bi net fõ nök fi no -
man és óva to san an  nyit mon dott, hogy „Tart suk csak meg
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elõ ször Gyõr ben, az tán majd meg lát juk”. Ért he tõ volt ez a
bi zal mat lan ság, nem le he tett elõ re tud ni, hogy po li ti kai,
mo de rá to ri gya kor lat hi á nyá ban mit tu dok kez de ni öt gya -
kor ló po li ti kus sal. A töb bi el len zé ki párt ban is meg ke res -
tem a ke rek asz tal-be szél ge tés szá má ra az elõ adó kat: az
MDF-bõl He ré nyi Kár oly szó vi võt, az MDNP-bõl Pusz tai
Er zsé bet al el nö köt, a FKGP-bõl a tö rök szent mik ló si pol -
gár mes tert, Sze gõ Já nost kér tem fel. Utób bi mind ös  sze két
vagy há rom al ka lom mal volt a ven dé gem, így négy részt -
ve võ vel jár tam az or szág vá ro sa it. A ren dez vény so ro zat -
nak „Mi lyen jö võt sze ret nénk? Fi a tal po li ti ku sok a kon zer -
va ti viz mus ról” cí met ad tam. 

Be jár tuk az or szá got

Az el sõ ke rek asz tal-be szél ge tés re 1997. ja nu ár 9-én ke rült
sor Gyõr ben. A ta ní tó kép zõ fõ is ko la ha tal mas elõ a dó ter -
mé ben mint egy öt szá zan zsú fo lód tak ös  sze. A fo lyo só kon,
a tan ter mek ben to váb bi két száz-két száz öt ve nen té vé lánc
se gít sé gé vel fi gyel het ték a he lyi saj tó ki tün te tõ ér dek lõ dé -
sé vel kí sért, há rom órás ra si ke re dett ren dez vényt. Sen ki
nem tar tot ta hos  szú nak, sen ki nem moz dult, a hall ga tó ság
az utol só per cig ki tar tott, és a vé gén vas taps sal ju tal maz ta
ven dé ge i met. 

A gyõ ri ren dez vény re töb ben el kí sér ték a Fi desz bõl Or -
bán Vik tort, és élén ken fi gyel tek. Te kin tet tel ar ra, hogy
Nagy An dor tól a nyá ron az zal bú csúz tam, hogy majd a
gyõ ri ren dez vény után meg lát juk a to váb bi ak szer ve zé sét,
je lent kez tem te le fo non. Meg kér dez tem, hogy mi lyen volt a
vissz hang ja a ke rek asz tal-be szél ge tés nek. Azt a vá laszt
kap tam, hogy „na gyon jó, le het szer vez ni a töb bit.” 1997
ja nu ár já tól az 1998-as vá lasz tá so kig a ke rek asz tal-be szél ge -
té sek hely szí ne a kö vet ke zõ ti zen hat vá ros volt: Gyõr, Ka -
pos vár, Sop ron, Mis kolc, Szol nok, Vác, Érd, Gyu la, Kecs -
ke mét, Deb re cen, Pécs, Szé kes fe hér vár, Ta ta, Eger, Paks,
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Bu da pest. Az ér dek lõ dés ha tal mas volt; a köz vé le mény-
for má lók min de nütt meg je len tek. Ren dez vé nyün ket a he -
lyi egy há zak pap jai, lel ké szei, he lyen ként püs pö kei is
meg tisz tel ték je len lét ük kel.

A be szél ge té sek elõt ti be ve ze tõm ben fon tos nak tar tot -
tam a KÉSZ-szel és a ke rek asz tal-be szél ge tés sel kap cso la -
tos alap ve tõ kér dé se ket tisz táz ni; ezt a ké sõb bi ek ben min -
den vá ros ban ugyan úgy el mond tam, ös  sze sen ti zen hat al -
ka lom mal. Elõ ször is vi lá gos sá kel lett ten ni, hogy egy
evan ge li zá ci ós tár sa dal mi szer ve zet mi ért szer vez po li ti ku -
sok kal ke rek asz tal-be szél ge tést. El mond tam, hogy a KÉSZ
egy po li ti kai pár tok fe lett ál ló, az ökumené irá nyá ban nyi -
tott, ka to li kus ala pí tá sú spi ri tu á lis és kul tu rá lis egye sü let,
evan ge li zá ci ós tár sa dal mi szer ve zet. Po li ti kai pár tok fe lett
áll, mert a po li ti kai ha ta lom ban nem vesz részt, hi szen vá -
lasz tá so kon nem in dul, nin cse nek KÉSZ-képviselõk sem
az Or szág gyû lés ben, sem az ön kor mány zat ok ban. Vé le -
mé nyünk vi szont van a po li ti kai ha ta lom ról, an nak te vé -
keny sé gét a két ezer éve be vált, Szent írás ban meg fo gal ma -
zott stan dard mér cé hez vi szo nyít juk, és az ered ményt tisz -
tá zó fó ru ma in kon el mond juk az em be rek nek. Fon tos nak
tar tot tam hang sú lyoz ni, hogy – mi vel a po li ti kai ha ta lom -
ban az ér ték ren de ket pár tok kép vi se lik – a KÉSZ olyan
pár tok mö gé so ra ko zik fel er köl csi tá mo ga tá sá val, ame -
lyek meg je le ní tik ér ték rend jét. 

A ke resz tény em ber „ket tõs ál lam pol gár”: egy szer re ál -
lam pol gá ra a ma gyar ha zá nak és tag ja egy há zá nak. Mint
egy há zá nak tag ja, kö te les an nak irány mu ta tá sa it be tar ta ni.
El mond tam to váb bá, hogy a vi lág – hit re, val lás ra, nem re,
bõr szín re stb. va ló te kin tet nél kül – er köl csi te kin tély ként
néz a Szent atyá ra, oda fi gyel a meg nyil vá nu lá sa i ra. A ke -
resz tény em ber köz éle ti sze rep vál la lá sá ról a Szent atya a
Christifideles laici cí mû en cik li ká ban vi lá go san fo gal maz:
„A vi lá gi hí võk a sze mély és tár sa da lom szol gá la tá nak már
elõ zõ leg jel zett irá nyát kö vet ve, az evi lá gi ügyek ke resz -
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tény szel le mû in té zé se so rán sem mi mó don nem mond -
hat nak le a »politikai életben« tör té nõ rész vé tel rõl, va gyis
ar ról a sok ré tû és szer te ága zó gaz da sá gi, tár sa dal mi, tör -
vény ho zói, irá nyí tá si és kul tu rá lis mun ká ról, amely nek cél -
ja szer ves és in téz mé nyes mó don a köz jó elõ moz dí tá sa.
Amint a szi nó du si atyák is több ször meg erõ sí tet ték, min -
den ki nek és min den egyes sze mély nek jo ga és kö te les sé -
ge részt ven ni a po li ti kai élet ben, bár ez kü lön bö zõ, egy -
mást köl csö nö sen ki egé szí tõ for mák ban, fo ko za tok ban,
fel ada tok ban és fe le lõs sé gek ben jut ki fe je zés re. (…) Az az
igen el ter jedt vé le mény, ami a po li ti kát az er köl csi ve szély
szük ség sze rû he lyé nek te kin ti, sem mi kép pen nem iga zol -
hat ja a ke resz té nyek köz ügyek kel szem be ni kö zöm bös sé -
gét vagy tar tóz ko dá sát.” 

Te hát a vi lá gi hí võk bõl ál ló Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö -
vet sé ge gyõ ri szer ve ze te nem csak jo got gya ko rol, ha nem kö -
te les sé get is tel je sít a ke rek asz tal-be szél ge té sek szer  ve zé sé -
vel, a „po li ti kai élet ben” (nem ha ta lom ban!) va ló rész vé te lé -
vel. El mond tam to váb bá min den al ka lom mal, hogy a KÉSZ
tag jai – az alap sza bály ban meg fo gal ma zot tak sze rint – tu da -
tos kö te le zett ség gel vál lal ják az evangelizációt az élet min -
den te rü le tén, te hát a köz élet te rü le tén is. Az evangelizáció
a krisz tu si élet gya kor lá sa, meg is mer te té se, ter jesz té se. A
krisz tu si élet alap ja a ke resz tény sze re tet, amely csak az igaz -
sá gos ság gal együtt ér vé nye sül het. A ke resz tény em ber nek
te hát hit bé li kö te les sé ge az igaz sá got kép vi sel ni min den idõ -
ben és az élet min den te rü le tén, így a köz élet ben is. 

Ho gyan kép vi sel jük az igaz sá got? Elõ ször is ki kell
mon da ni, mert „Vét ke sek közt cin kos, aki né ma”. Má sod -
szor: vi lá go san, egy ér tel mû en kell fo gal maz nunk, mint Ja -
kab apos tol ta nít ja: „Igenléstek le gyen: igen, ta ga dás tok:
nem! Kü lön ben íté let fog súj ta ni ti te ket” (Jak 5,12). Har -
mad sor ban bát ran kell kép vi sel nünk az igaz sá got, mert
VI. Pál pá pa meg fo gal ma zá sa sze rint „ke resz tény élet nem
kép zel he tõ el a bá tor ság sar ka la tos eré nye nél kül”.

26 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



A mo de rá lást meg ha tá ro zott rend sze rint vé gez tem, egy
elõ adó egy kér dés meg vá la szo lá sá ra 5 per cet ka pott, ami
nem kis ös  sze sze dett sé get kö ve telt meg elõ adó im tól. Ért -
he tõ en ezt az idõ tar ta mot rend sze rint túl lép ték ven dé ge im.
A hall ga tó ság kér dé se it írás ban kér tem, a vá lasz adás ra az
elõ adá sok el hang zá sa után ke rült sor. Egyet len okom volt
ar ra, hogy írás ban kér dez zen a kö zön ség: ily mó don sok -
kal töb ben tud tak kér dez ni és kér dé se ik re vá laszt kap ni.
Ké nyes kér dés nem volt. 

A sze re pün ket tisz tá zó be ve ze tõ után há rom kér dés kör
volt min den ren dez vé nyen. Az el sõ kér dés kör ben – szel -
le mi mû hel  lyé ala kul va – ar ra kér tem Semjén Zsol tot, He -
ré nyi Ká rolyt, és Pusz tai Er zsé be tet, hogy mond ják el, mit
je lent szá muk ra a kon zer va tív ér ték rend. Or bán Vik tor ak -
kor a Li be rá lis In ter na ci o ná lé al el nö ke volt, emi att az õ
vé le mé nyé re más né zõ pont ból volt kí ván csi a hall ga tó ság.
Ak ko ri ban ol vas tam ép pen ar ról, hogy van nak bal ol da li li -
be rá li sok (az én ol va sa tom ban az SZDSZ fe lelt meg en nek
a meg ha tá ro zás nak), és van nak a nem ze ti li be rá li sok. Az
em lí tett írás sze rint az eu ró pai gya kor lat ban ál ta lá ban csak
a nem ze ti li be rá li sok (sza bad el vû ek) jön nek szó ba kor -
mány té nye zõ ként. A Fi desz a De ák Ferenc-i nem ze ti sza -
bad el vû ség kö ve tõ jé nek ha tá roz ta meg ma gát, ezért Or -
bán Vik tor szá má ra a kér dés más kép pen hang zott: 

– A XIII. szá zad ban élt an gol fi lo zó fus, Roger Ba con a
kö vet ke zõ ket mond ta: „Nem kö ve tem Arisz to te lészt, és el -
jön az idõ, ami kor ön ma gam tól is el té rek: az em be ri ér te -
lem mû vei ál lan dó an tö ké le te sít he tõk.” El nök úr! – kér dez -
tem – Ön ben kez det tõl fog va szim bi ó zis ban él tek a kon -
zer va tív és a nem ze ti li be rá lis ér té kek, avagy a mai hit val -
lá sá hoz el kel lett-e tér nie elõ zõ ön ma gá tól? Lát-e kap cso -
ló dá si pon to kat a de á ki nem ze ti sza bad el vû ség és a
barankovicsi kon zer va tív-ke resz tény ér ték rend kö zött?

A má so dik és har ma dik kér dés kör ben köz éle ti té mák
ke rül tek meg be szé lés re, mint egy ház és ál lam, csa lád po li -
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ti ka, ok ta tás po li ti ka, ag rár po li ti ka, egész ség po li ti ka, bõs–
nagy  ma ro si vizierõmû, köz biz ton ság, Eu ró pai Unió, NA -
TO, el len zé ki pár tok ös  sze fo gá sá nak kér dé se.

Kerekasztalok kö zött

A he lyi saj tó min den vá ros ban tu dó sí tott a ren dez vény rõl. A
ren dez vé nyek utá ni – a Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ál -
tal fi nan szí ro zott – fo ga dá sok is iga zi han gu la tos kö zös sé gi
ös  sze jö ve te lek vol tak. A he lyi ek kö zül meg je len tek a KÉSZ
ve ze tõ sé gi tag jai, az egy há zak kép vi se lõi, a Fi desz, az MDF
és az MKDSZ ve ze tõi. Az egy há zi ak szá má ra a más ként is -
mert Or bán Vik tor ral le he tõ ség nyílt sze mé lye sen esz mét
cse rél ni, ami nél kü löz he tet len volt a va lós kép ki ala kí tá sá -
hoz. Emi att meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí tot tam a püs -
pö kök, plé bá no sok, káp lá nok, lel ké szek meg hí vá sá ra. Kér -
tem a Fi desz ka bi net fõ nö két, hogy a püs pö ki szék he lye ken
tar tott ke rek asz tal-meg be szé lé sek elõtt szer vez ze nek Or bán
Vik tor szá má ra sze mé lyes ta lál ko zót a me gyés püs pök kel. 

A ke rek asz tal-be szél ge té sek re utaz va rend sze rint Bu da -
pes ten va la me lyik ven dé gem au tó já ba ké redz ked tem be;
ez a va la ki ál ta lá ban Semjén Zsolt volt. De olyan eset is
elõ for dult, hogy He ré nyi Kár oly vitt ben nün ket Eger be.
Né  gyen utaz tunk együtt; Or bán Vik tor rend sze rint egyéb
prog ram ról ér ke zett a ke rek asz tal-be szél ge té sek re. Az
ilyen kö zös uta zá sok kü lö nö sen han gu la to sak vol tak.
Semjén Zsolt Bu da pest tõl Ege rig meg ál lás nél kül on tot ta a
fõ ként po li ti kai vic ce ket. Volt, ame lyi ket kü lö nö sen ta lá ló -
nak érez tem, ezért meg is je gyez tem, és most to vább adom:

Ko vács kér de zi ba rát ját:
– Te, tu dod, hogy Kiss lá nya fes lett er köl csû?
– De hát nincs is lá nya Kiss nek!
– Na és? Ma gya ráz kod jon õ!
A ke rek asz tal-be szél ge té sek vé gén ar ra kér tem a kö zön -

sé get, hogy min den ki men jen el vá lasz ta ni, és úgy vá lasz  -
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szon, hogy a Horn-kor mány le vált ha tó le gyen. Bú csú zó ul
el mond tam Erõs Alfréd Kö nyör gés cí mû ver sét. Erõss
Alfréd pap köl tõ volt, 1948-ban püs pök ké szen tel ték, 1950-
ben meg halt. A vers az 1942-ben ki adott Szé ke lyek di csé -
re te c. kö tet bõl szár ma zik. A „Kö nyör gés” ima a ma gya rok
egyet ér té sé ért, az ös  sze fo gá sért. Ak tu a li tá sa mi att még ma
is gyak ran ez zel a vers sel zá rom a ke rek asz tal-be szél ge té -
se ket. Mi vel min den ren dez vény után meg ke res tek a hall -
ga tó ság so ra i ból, kér ve, hogy jut tas sam el a vers szö ve gét,
úgy gon dol tam, hogy az ol va sók kal is meg is mer te tem az
egy re idõ sze rûbb üze ne tet:

ERÕSS ALFRÉD 

Könyörgés
Uram!
Nem ma ga mért imád ko zom.
Ez a leg ne he zebb imád ság.
Nagy ter hem van. A né pe met ho zom.
Már meg inog nék, mint a nád szál,
de erõt önt be lém a bi za lom.
Lánc szem va gyok.
Ve lem imád ko zik a né pem. 
A ma gya rok, a föl dön és az ég ben.
S lán cot tart ják erõs an gya lok.

Imád ko zik az or szág.
Hoz zád eme li, Is ten e nép ar cát
és szí ned elé kö nyö rög ve lép:
Uram! Az egyet ér tés nagy ke gyel mét 
add meg ne künk, add meg ne künk.
Le gyen az min den na pi ke nye rünk. Amen.

29LANCZENDORFER ERZSÉBET:
FÖLDPADLÓS SZOBÁTÓL A PARLAMENTI  SZÉKIG



4. AZ EL SÕ BARANKOVICS 
IST VÁN-EM LÉK ÜLÉS

Az el sõ or szá gos Barankovics-emlékülést 1997. au gusz tus
30-án ren dez tük Gyõr ben, Barankovics Ist ván 1947. au gusz-
tus 31-i gyõ ri vá lasz tá si gyõ zel mé nek 50. év for du ló ja al kal -
má ból. Ek kor már a Giczy-féle KDNP a rom ja i ban he vert.
A ki zárt ke resz tény de mok ra ták – élü kön Var ga La ci bá -
tyánk kal – fe le lõs ség gel él ve a ke resz tény de mok rá cia iránt,
an nak meg- és át men té se ér de ké ben 1997. au gusz tus 30-
án meg ala kí tot ták Barankovics Ist ván esz mei, po li ti kai
örök sé gé nek foly ta tá sá ra a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta
Szö vet sé get, az MKDSZ-t. El nö kül Sur ján Lász lót vá lasz tot -
ták. Ez volt a dél elõt ti prog ram, dél után pe dig a gyõ ri Vá -
ros há zán a zsú fo lá sig telt dísz te rem ben Baran kovics Ist -
ván ra em lé kez tünk. A ke resz tény de mok ra ták az MKDSZ
meg ala ku lá sá nak és a Barankovics-emlékülés hely szí né ül
azért vá lasz tot ták Gyõr vá ro sát, mert az eu ró pai gyö ke rek -
bõl táp lál ko zó, mo dern ma gyar ke resz tény de mok ra ta po -
li ti zá lás aty ja, Barankovics Ist ván 1947. au gusz tus 10-én
Gyõr ben bon tott zász lót, a Lloyd-ház er ké lyé rõl mond ta el
több ez res tö meg elõtt prog ram adó be szé dét, au gusz tus
31-én pe dig a Demokrata Néppárt Gyõr ben ara tott fö lé -
nyes vá lasz tá si gyõ zel met.

A ren dez vény szer ve zé sé hez Ko vács K. Zol tán, Baran -
kovics egyik volt kép vi se lõ tár sa se gít sé get kért Pá pai La jos
me gyés püs pök úr tól, aki hoz zám irá nyí tot ta. Ter mé sze te -
sen vál lal tam a he lyi szer ve zést, így ke rül tem kap cso lat ba
a Barankovics-emléküléssel. A kö vet ke zõ év tõl már ter mé -
sze tes volt, hogy to vább ra is a KÉSZ szer ve zé sé ben, Gyõr -
ben tart juk a meg em lé ke zést.

Az el sõ Barankovics-emlékülés elõ adói vol tak: Pá pai
La jos me gyés püs pök, Var ga Lász ló, Or bán Vik tor, Ko -
vács K. Zol tán, Sur ján Lász ló, Rapcsák And rás, Gémesi
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György és Csenger-Zalán At ti la. Ezen az el sõ em lék ülé -
sen el len áll ha tat lan erõ vel je lent meg a ke resz tény de -
mok ra ták, a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt és az MDF ösz  -
sze fo gá sá nak gon do la ta, a jobb ol da li egy ség meg te rem -
té sé nek igé nye. A több száz fõs hall ga tó sá got ma gá val
ra gad ta a vál to zás le he tõ sé gé nek, a Horn–Kuncze-kor-
mány le vál tá sá nak meg csil la nó re mé nye. Lel ke sen he lye -
sel tek, ami kor Pá pai La jos püs pök úr meg fo gal ma zá sa is
vi lá gos sá tet te, hogy „Aki – bár mi lyen okok ra hi vat koz -
va is – a jó aka ra tú em be rek, po li ti ku sok egy sé gét tá mad -
ja, az a jö võnk gyil ko sa” („Együtt EGYmásért” cí mû
MKDSZ ki ad vány).

Az el sõ elõ adást Barankovics Ist ván párt tár sa, a De mok -
ra ta Nép párt párt ügyé sze, dr. Var ga Lász ló, La ci bá tyánk
(eh hez a meg szó lí tás hoz õ ra gasz ko dott) tar tot ta „Te het -
ség, ered mé nyes ség, nem zet hû ség” cím mel. Egy tö mény
tör té ne lem óra anya gát ol vas hat juk a hi te les kor társ elõ adá -
sá ban. Ér de mes meg szív lel ni min den mon da tát, kü lö nö sen
egy – ma gát ke resz tény nek val ló – párt ma ga tar tá sá ra uta -
ló vi sel ke dé si sza bá lyo kat. Ma, 2007-ben is ak tu á lis.

Nem csak a ta nul ság okán, ha nem em lé ke irán ti tisz te -
let is ar ra kö te lez, hogy az elõ adás anya gát köz kinc  csé te -
gyem.

Var ga Lász ló: Te het ség, ered mé nyes ség, 
nem zet hû ség (Gyõr, 1997. au gusz tus 30.)

Em lé kez ni jöt tünk a ma gyar po li ti kai tör té ne lem egyik ki -
emel ke dõ ese mé nyé re: a De mok ra ta Nép párt 1947. au -
gusz tus 31-i gyõ zel mé re. Em lé ke ze tünk száll jon a két há -
bo rú kö zöt ti keresztényszociális moz gal munk tag ja i ra, ve -
ze tõ i re, akik a né met meg szál lás alatt – sza bad sá gu kat és
éle tü ket ve szé lyez tet ve – meg ala kí tot ták a De mok ra ta
Nép pár tot. Egyik bá tor ala pí tó ja ma is itt ül kö zöt tünk: dr.
Ke resz tes Sán dor. Ezek ben a szo ci á lis moz gal mak ban

31LANCZENDORFER ERZSÉBET:
FÖLDPADLÓS SZOBÁTÓL A PARLAMENTI  SZÉKIG



meg  ta nul tuk már a ke resz tény de mok rá cia esz me vi lá gát:
küzd jünk a ve lünk szü le tett, Is ten tõl ka pott alap ve tõ jo gok
gya kor lá sá ért; küzd jünk, hogy má sok jo ga it is tisz tel jék;
véd jük az ül dö zöt te ket és az ár tat la no kat; be csül jük meg
az em ber sze mé lyi mél tó sá gát; és – ta lán leg erõ seb ben –
küzd jünk a szo ci á lis igaz sá gos sá gért. A Tildy Zol tán ve zet -
te moz ga lom ban Pálffy Jó zsef kép vi sel te ak kor a ke resz -
tény moz gal ma kat és a De mok ra ta Nép pár tot, de meg kell
em lé kez nem a száz és ezer ve ze tõ és ál do za tos mun ka társ
kö zül két ve zér egyé ni ség re: a KALOT meg ala pí tó já ra,
Kerkai Je nõ je zsu i ta atyá ra, és a hi va tás szer ve zet fõ tit ká -
rára: dr. Vida Ist ván ra.

Em lé kez zünk Barankovics Ist ván ra, aki nek szel le mi fel -
ké szült sé ge, po li ti kai tisz tán lá tá sa nél kül a De mok ra ta
Nép párt nem ara tott vol na gyõ zel met. Há lá val gon dol junk
itt a 827 000 sza va zónk ra, akik a kom mu nis ta meg szál lás
és a szov jet ura lom erõ sza kos sá ga el le né re – és az zal da -
col va – tet tek hi tet a ke resz tény de mok rá cia mel lett. Ha eh -
hez hoz zá szá mít juk ak ko ri, meg ál la pí tott szá mí tá sunk sze -
rint a több mint 150 ezer pár to lón kat, aki ket meg fosz tot tak
vá lasz tó jo gá tól, ak kor nyu god tan meg ál la pít hat juk: a De -
mok ra ta Nép párt mel lett kö zel egy mil lió pol gár állt.

Em lé kez zünk hat van két kép vi se lõnk re. Kü lö nö sen
azok ra, akik a párt 1949 vé gén tör tént fel füg gesz té se után
meg pró bál ta tá sok pok la it él ték át. El sõ sor ban dr.
Mattheovits Fe renc, aki el vi hû sé gé ért 19 és fél évet ült bör -
tön ben. A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt nak és min den ki -
nek, aki a ke resz tény de mok rá ci á ért küzd, gon dol nia kell
ar ra, hogy olyan nép pár ti kö zös ség volt együtt, amely ben a
ba rá ti ös  sze tar tás és egy más se gí té se volt a leg fõbb cél. Ná -
lunk egy más el le ni ak ci ók – kü lö nö sen az in du la tok és
gyû lö le tek ál tal ve zé rel tek – tel je sen is me ret le nek vol tak.

Kö te les sé gem em lé kez tet ni ar ra, hogy 1945-ös és 1947-es
vá lasz tá sok so rán a ma gyar nép vi lá gos és tisz ta ké pet
adott ar ról: füg get len és sza bad akar len ni. Kö te les sé günk
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meg em lí te ni, hogy mi hit tünk – le het, hogy na i vak vol tunk
– és bíz tunk az At lan ti-óce á ni Alap ok mány alá író i ban, az
Egye sült Ál la mok el nö ké ben és az an gol mi nisz ter el nök -
ben. Ott függ tek óri á si nagy ság ban Bu da pes ten a vá lasz tá -
sok elõtt; s mi áhí tat tal ol vas tuk, hogy igen, min den nép -
nek biz to sít juk azt, hogy olyan ál lam for má ban és olyan
kor mány alatt él jen, ame lyet õ vá laszt – sza ba don.

Meg kell em lí te nem, hogy a ma gyar bé ke szer zõ dés alá -
írá sa és an nak élet be lé pé se után tör tént a vá lasz tás. Ab -
ban re mény ked tünk – ugyan csak a jal tai egyez mény alap -
ján –, hogy be tart ják azt a ré szét, amely ugyan csak biz to -
sí tot ta a né pek ön ren del ke zé si jo gát. Ami kor ma ren ge te -
get be szé lünk kár pót lás ról, ren ge te get be szé lünk jó vá té tel -
rõl, kö te les sé gem nek tar tom meg em lí te ni, hogy a nagy ha -
tal mak, ame lyek a bé ke szer zõ dés ben bû nös mu lasz tás sal
oda dob tak ben nün ket a szov jet hó dí tók és a kom mu nis ta
párt kar mai kö zé – õk is jó vá té tel lel tar toz nak ne künk!

Töp reng tem, hogy em lít sek-e egy tényt, amely ed dig
sem köny vek ben nem je lent meg, új sá gok ban sem ol vas -
ták, nem is hang zott el; nem tit kos, de idõ sze rû. A De mok -
ra ta Nép párt nak négy évig in té zõ bi zott sá gi tag ja és párt -
ügyé sze vol tam. A párt ügyész sé gem alatt egyet len fe gyel -
mi el já rást nem in dí tot tam és nem kez de mé nyez tem, mert
az volt a vé le mé nyem: a sza bad bí rá la to kat el kell vi sel ni,
és aki nem vi se li el, az ne tölt sön be köz éle ti tiszt sé get. Ki -
zá rá si el já rá sok még gon do lat ként sem kí sér tet tek. Eszem -
be sem ju tott so ha, mert úgy vél tem és vél tük, hogy az ül -
dö zés és a ki zá rás mód sze re ma rad jon a fa sisz ta és a kom -
mu nis ta pár tok ra. Meg kell em lí te nem, hogy a De mok ra ta
Nép párt kép vi se lõ i nek, a hat van két em ber nek az együtt -
mû kö dé se ak kor is pél da adó volt. Ki vá ló szel le mi sé ge ink
– dr. Ekhardt Sán dor, Bá lint Sán dor, Mihelics Vid, Rónay
György – nem is tûr tek vol na sem mi lyen szét hú zást. S mi
min den ki elõtt ki nyi tot tuk a ka put, aki a ke resz tény de -
mok rá ci á ért dol goz ni akart. Ezért vol tunk nép párt.
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Vé ge ze tül en ged jék meg, hogy meg em lít sem: a má so -
dik vi lág há bo rú után a Szov jet unió ál tal meg szállt or szá -
gok ban – be le ért ve Auszt ri át is – csak ha zánk ban ara tott
gyõ zel met a ke resz tény de mok rá cia. És en nek volt kö vet -
kez mé nye az, hogy az em lí tett or szá gok ban a kom mu nis -
ta pár tok ki sebb-na gyobb si ke re ket ér tek el, ná lunk azon -
ban csú fos ve re sé get szen ved tek, és pad ló ra ke rül tek. In -
nen emel ték fel a szov jet ka to nái, talp ra ál lí tot ták, és ha ta -
lom ba emel te õket a Szov jet unió.

Úgy ér zem, el jött az ide je an nak, hogy az 1998-as vá -
lasz tá sok ra a de mok ra ti kus erõk együtt mû köd je nek, és
olyan pár tok ke rül je nek kor mány ra, amely nek a ve ze tõi –
te het sé gük kel, ered mé nyük kel és a ke resz tény ér té kek
meg be csü lé sé vel – ki áll ták a pró bát.

Var ga La ci bá tyánk

– Tu dom, a múlt ból nem le het meg él ni, de le het-e a múlt
nél kül él ni? – tet te fel La ci bá tyánk a kér dést há rom év vel
ké sõbb, a 2000. évi gyõ ri Barankovics-emlékülésen tar tott
elõ adá sá ban. Nyu god tan vá la szol ha tunk nem mel, mert
nem le het a múlt ta pasz ta la ta i nak fel hasz ná lá sa nél kül él -
ni. La ci bá tyánk irány tût adott a ke resz tény po li ti ku sok ke -
zé be. 

Egy al ka lom mal egy ope ra há zi ren dez vé nyen egy pá -
holy ban ül tem La ci bá tyánk kal, így mód volt több do log -
ról is be szél get ni. Ne hez mé nyez te Dá vid Ibo lya Fi des  szel
szem be he lyez ke dõ po li ti ká ját. (Most mit szól na?) Ezt
mond ta ne kem: „a köz élet sze rep lõ i nek egy – a te vé keny -
sé gü ket meg ha tá ro zó – fon tos né zõ pon tot min dig szem
elõtt kell tar ta ni, amit én úgy fo gal ma zok meg, hogy aki
nem tud komp ro mis  szu mot köt ni, az ne po li ti zál jon, de
aki csak az el vei fel adá sá val tud komp ro mis  szu mot köt ni,
az tá voz zon”. Ér de mes meg je gyez ni, és még fon to sabb be -
tar ta ni a tö mö ren meg fo gal ma zott gon do la tot.
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Var ga La ci bá tyánk szá má ra a 2002. évi volt a ha lá la
elõt ti utol só Barankovics-emlékülés, ame lyen elõ adást tar -
tott. Elõ adá sá nak vé gén el hang zó, a jó és igaz ügyek hû -
sé ges szol gá la tá ra buz dí tó sza va it szel le mi-po li ti kai vég -
ren de let ként meg tart juk. Így hang zott:

„Nem szok tam po li ti kai jós lá sok ba bo csát koz ni – egy -
szer té ved jen az em ber, és azt egész éle té ben fe jé re ol vas -
sák – most még is ki mon dom éle tem ta pasz ta la ta ként: én
bí zom – és nem csak bí zom, biz tos va gyok – a jö võ ben.
Min den ön kény és erõ szak, az igaz ság el tor zí tá sa, az em -
be rek ki vég zé se, kín zá sa és min den, ami em ber te len volt,
a po li ti kai hul la dé kok te me tõ jé be ke rül. A ne mes cé lért, a
ke resz tény de mok rá cia esz mé jé ért, az em be re kért va ló ne -
mes esz kö zök kel ví vott ál do zat kész küz de lem min dig gyõ -
zött, és most is gyõz ni fog.”

5. KAM PÁNY – TÁ MA DÁ SOK KAL

Két ke dõk a KÉSZ-ben

Õs  szel foly tat tam a ke rek asz tal-be szél ge té sek szer ve zé sét.
1997. szep tem ber 19-én Pé csett, a Cisz ter ci Rend Nagy La -
jos Gim ná zi u má nak zsú fo lá sig telt dísz ter mé ben tar tot tuk
so ron kö vet ke zõ ren dez vé nyün ket. Ek kor Bu da pes ten Or -
bán Vik tor au tó já ba ké redz ked tem be. Pé csig hos  szú volt
az út, sok min den rõl be szél get tünk. Töb bek kö zött tá jé -
koz tat tam ar ról, hogy „a li be rá lis Fi desz és li be rá lis Or bán
Vik tor” mi att ab szo lút nem egy sé ges ren dez vé nye im meg -
íté lé se or szá go san a KÉSZ-en be lül, de – mond tam az el -
nök úr nak – ez az én meg gyõ zõ dé se men és el szánt sá go -
mon sem mit nem vál toz tat. Ugyan ak kor azért fon tos nak
tar tot tam tá jé koz tat ni, hogy a Fi desz ne es sen ab ba a hi bá -
ba, hogy – té ve sen – ma ga mö gött érez ze a hit val ló ke resz -
té nyek tel jes tá bo rát. Kis sé ke se rû en a kö vet ke zõ ket
mond ta:
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– Er zsé bet, csak le gyünk túl a vá lasz tá so kon, ha gyõ zünk,
ho zunk né hány tör vényt, az tán – nem nagy ké pû en, csak
úgy sze ré nyen – meg kér dez zük azo kat, akik most tá mad nak
ben nün ket, hogy: „Nos, meg van nak ve lünk elé ged ve?”

S va ló ban, az or szág mi nisz ter el nö ke ként a sza vai mö -
gött a tet tei szol gál tak arany fe de ze tül.

1997. szep tem ber 19-21-én Al só ör sön tar tot tuk a KÉSZ
ve ze tõ sé gi ta lál ko zó ját a vi dé ki szer ve ze tek el nö ke i vel, el -
nök sé gi tag ja i val. Egyik vi dé ki vá ros ból va ló KÉSZ-tagtár-
sam in du la to san meg tá ma dott a ke rek asz tal-be szél ge té sek
szer ve zé se mi att, mond ván: ki nek az ügyét ka rol tam fel, a
li be rá lis Or bán Vik to rét? Ter mé sze te sen ren dít he tet le nül
ki áll tam azon meg gyõ zõ dé sem mel lett, hogy Or bán Vik tor
tisz ta em ber, nem bû ne, hogy fel nõtt ként ta lál ko zott az Is -
ten nel, és igen is hit val lás, hogy nem csak én vál la lom õt,
ha nem õ is vál lal ja rend sze res sze rep lé sé vel a Ke resz tény
Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gét. Érv ként mond tam el azt is,
hogy ala pí tó el nö künk, dr. Csa nád Bé la te o ló gi ai pro fesz  -
szor, aki kon zer va ti viz mu sá ról volt hí res, akit iga zán nem
le he tett li be ra liz mus sal vá dol ni, ha lá la elõt ti hó na pok ban
Or bán Vik tort kér te fel Makovecz Im re mel lett az 1996. ok -
tó ber 23-i KÉSZ-ünnepség szó no ká nak. Pá pai La jos me -
gyés püs pök úr is az 1996-os gyõ ri An tall-em lék ün nep óta
bi za lom mal van Or bán Vik tor iránt – so rol tam a ná lam
oko sab bak po zi tív hoz zá ál lá sát a Fi desz mi nisz ter el nök-je -
lölt jé hez. Kö vet ke ze tes ha tá ro zott ság gal ki áll tam a ke rek -
asz tal-be szél ge té sek to váb bi szer ve zé se mel lett. Bi zony
ak kor még a han go san nem til ta ko zók is csend ben el -
mond ták ne kem Or bán Vik tor ral szem ben ér zett bi zal mat -
lan sá gu kat. Vád volt az is a Fi desz el nö ke el len, hogy a
Ma gyar Na rancs cí mû új ság ki gú nyol ta a Szent atyát ma -
gyar or szá gi lá to ga tá sa kor. El mond tam, hogy eh hez az új -
ság hoz nincs kö ze a Fi desz nek, a Na rancs az SZDSZ-hez
áll kö zel. Sze ren csé re hit tek ne kem, és an  nyit el ér tem,
hogy leg alább el gon dol kod tak ér ve im hal la tán. 
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A deb re ce ni KÉSZ szí vé be sem si ke rült be lop ni a ke rek -
asz tal-be szél ge tést. Meg hív ták ren dez vé nye met, de úgy
„dön töt tek”, hogy egy MIÉP-es és egy FKGP-tag is le gyen a
ven dé ge im kö zött. Er re el mond tam, hogy a gyõ ri KÉSZ ren -
dez vé nyét le het fo gad ni vagy nem fo gad ni, de be le szól ni
sem mi fé le for má ban nem le het. Emi att a szer ve zet el nök sé -
ge úgy dön tött, hogy nem vál lal ják ren dez vé nye met. Dr.
Dó zsa Lász ló deb re ce ni KÉSZ-elnök egy na gyon ked ves
han gú le vél ben tu dat ta el nök sé ge dön té sét, hoz zá té ve,
hogy a Pol gá ri Kör és az egye te mis tá kat tö mö rí tõ Te le ki Pál
Ba rá ti Kör deb re ce ni szer ve ze te szí ve sen vál lal ja a ke rek asz -
tal-be szél ge tés szer ve zé sét, és meg ír ta el ér he tõ sé gü ket is. 

A deb re ce ni KÉSZ-tagok is el jöt tek meg hall gat ni ven dé -
ge i met. Az egyik tag tár sam „kér dés ként” írás ban ezt küld -
te: „No li be ra liz mus! No Or bán Vik tor!” 

Egyik ta lál ko zá sunk kor kér tem Or bán Vik tor el nök urat,
hogy ke res se meg or szá gos el nö kün ket, Osztie Zol tán
atyát. Az atya so ha nem tett ne ga tív meg jegy zést or szág já -
rá som ra, so ha nem volt el len sé ges a Fi desz el nö ké vel, de
fenn tar tá sai két ség te le nül vol tak. Biz tos vol tam ab ban,
hogy ezek a fenn tar tá sok egy sze mé lyes esz me cse ré vel
meg szûn nek. Té ved tem. Rö vid del Or bán Vik tor lá to ga tá sa
után kér dez tem az atya vé le mé nyét.

– Okos fiú – mond ta el nö künk –, azt mond ta, ami rõl
tud ta, hogy hal la ni aka rom.

Éva né ni vel, az atya édes any já val vi szont ki je len tet tük:
csak is Or bán Vik tor ra ad juk sza va za tun kat. Éles hely zet -
ben azon ban – mert ilyen is adó dott, mint ké sõbb lát ni
fog juk – Zol tán atya ha tá ro zott ál lás pon tot kép vi selt.

Az 1998-as vá lasz tá sok elõtt egy ál lás fog la lást fo gal -
maz tam meg a gyõ ri KÉSZ ne vé ben, a püs pök ka ri vá -
lasz tá si kör le vél is mer te té se után. Ahogy az ál lás fog la lás -
ban alább ol vas ha tó, egy ér tel mû en fo gal maz tam, össz -
hang ban a ka to li kus püs pö ki kar vé le mé nyé vel, de a
gyõ ri KÉSZ el nö ke ként nem csak ál ta lá nos ság ban be szél -
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tem a pár tok ról, ide o ló gi á ról, ha nem ne ve sí tet tem is a
pár to kat. Íme:

Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) 
gyõ ri szer ve ze té nek ál lás fog la lá sa 

az 1998-as vá lasz tá sok kal kap cso lat ban

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) gyõ ri szer -
ve ze te Is ten és em be rek elõt ti fe le lõs sé gé nek tu da tá ban
er köl csi kö te les sé gé nek tart ja az 1998. má jus 10-i és má -
jus 24-i or szág gyû lé si vá lasz tá sok kal kap cso lat ban ál lás -
fog la lá sát a ma gyar vá lasz tó pol gár ok kal meg is mer tet ni.
Tes  szük ezt vi lá gos, egy ér tel mû meg fo gal ma zás sal Ja kab
apos tol uta sí tá sa alap ján, mi sze rint: „Igenléstek le gyen:
igen, ta ga dás tok: nem! Kü lön ben íté let fog súj ta ni ti te ket”
(Jak 5,12). Te hát: cé lunk a je len le gi kor mány ko a lí ció le -
vál tá sa. Ál lás fog la lá sun kat azok nak ajánl juk, akik e cél lal
egyet ér te nek.

Ha zánk ál lam pol gá ra i nak olyan pol gá ri, ke resz tény Ma -
gyar or szág ra van szük sé ge, mely ben a ke resz tény ség a hí -
võk szá má ra hit is, a nem hí võk szá má ra pe dig vál lal ha tó
2000 éves er köl csi és kul tu rá lis ér ték a ma ga gya kor la ti
gaz da sá gi és em ber köz pon tú tár sa dal mi (szo ci á lis) kö vet -
kez mé nye i vel. 

A ke resz tény szo ci á lis, az az a tár sa da lom ról szó ló ta ní -
tás nem tesz kü lönb sé get hí võ és nem hí võ kö zött, mér cé -
je: min den te rem tett em ber szá má ra az em be ri mél tó ság,
mely nem egyez tet he tõ ös  sze a je len le gi Horn–Kuncze-
kormány alat ti tö me ge ket érin tõ el sze gé nye dés sel, éhe zõ
gyer me kek kel, az egész ség ügy és a köz biz ton ság ös  sze -
om lá sá val, az ok ta tás ban az esély egyen lõt len ség meg te -
rem té sé vel. 1996-ban a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar min -
den ál lam pol gár, hí võ és nem hí võ szá má ra egy aránt kö -
ve tel te kör le ve lé ben az “Igaz sá go sabb és a test vé ri e sebb
vi lá got!”
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En nek meg te rem té sé hez a Horn–Kuncze-kormány
(MSZP–SZDSZ-kormány) le vál tá sa szük sé ges. Tör té nel mi
esé lyünk van er re, ha 

1. el me gyünk sza vaz ni 
2. nem sza va zunk: 

a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt ra (MSZP), 
a Sza bad De mok ra ták Szö vet sé gé re (SZDSZ) és 
a Thürmer Gyu la ve zet te Mun kás párt ra. 

3. nem sza va zunk azok ra a kis pár tok ra, me lyek a köz -
vé le mény-ku ta tás ok egy be hang zó ered mé nye sze rint nem
érik el az 5 szá za lé kos tá mo ga tott sá got. Er re utal a Ma gyar
Püs pö ki Kar vá lasz tá sok ról szó ló kör le ve le is.

A KÉSZ gyõ ri szer ve ze te meg ne ve zi eze ket a pár to kat: 
Ke resz tény de mok ra ta Nép párt (KDNP), 
Ma gyar De mok ra ta Nép párt (MDNP), 
Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja, 

Új Szö vet ség és a töb bi ke vés bé is mert moz ga lom és
párt.

A rá juk adott 5 szá za lék alat ti sza va zat tal nem jut nak a
par la ment be, ugyan ak kor kb. 8-10 szá za lé kot „el visz nek” a
je len le gi kor mány le vál tá sá ra esé lyes párt ko a lí ci ó tól, ami
az MSZP és az SZDSZ gyõ zel mi esé lyét nö ve li. A fent fel -
so rolt kis pár tok vá gya i kat, és nem a va lós hely ze tet fo gal -
maz zák meg, ami kor ma guk nak a vá lasz tá so kon 6-10 szá -
za lé kos tá mo ga tott sá got jó sol nak. Az egész vi lá gon tör -
vény sze rû – és ez alól ha zánk sem ki vé tel – hogy a köz -
vé le mény-ku ta tás ok ered mé nyei a vá lasz tá sok elõt ti egy
hó nap pal már kö zel a va ló sá got tük rö zik, ak kor is, ha az
5 szá za lék alat ti tá mo ga tott sá gú pár tok ezt nyil vá no san ta -
gad ják. 

4. csak az 5százalékos tá mo ga tott sá got meg ha la dó pár -
tok ra sza vaz zunk. Ezek: 

Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt (Fi desz),
Ma gyar De mok ra ta Fó rum (MDF),
Füg get len Kis gaz da Párt (FKGP).
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Ugyan ak kor vi lá go san kell lát ni, hogy az 1998. má ju si
or szág gyû lé si vá lasz tá so kon – a je len le gi mu ta tók sze rint –
a küz de lem Or bán Vik tor (Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt) és
Horn Gyu la (MSZP) kö zött dõl el.

Nem elég vál to zást akar ni! A vá lasz tá si ur nák ból ugya-
n is nem az aka ra to kat, ha nem a le adott sza va za to kat fog -
ják meg szá mol ni, ÉS CSAK A LE ADOTT SZA VA ZA TOK
SZÁ MA DÖN TI EL A GYÕZ TES SZE MÉ LYÉT. EZÉRT SZE -
RE TET TEL KÉR JÜK, MEN JEN EL SZA VAZ NI, MERT MIN -
DEN EGYES SZA VA ZAT SZÁ MÍT!

Jobb ol da li tá ma dá sok

1994-ben, az ön kor mány za ti vá lasz tá sok elõtt is je lent kez -
tem egy ál lás fog la lás sal, amely ben an  nyi sze re pelt, hogy a
„Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge a ke resz tény el kö te -
le zett sé gû pár tok vá lasz tá si ko a lí ci ó já nak pol gár mes ter-je -
lölt jét és kép vi se lõ-je lölt je it tá mo gat ja.” A po li ti ká val nem
fog lal ko zó több ség nek ez a meg fo gal ma zás sem mit nem
mon dott. Ezért dön töt tem 1998-ban a pár tok meg ne ve zé se
mel lett, ami ket tõs re ak ci ót vál tott ki.

A vá lasz tó pol gár ok örül tek az egye nes be széd nek. El -
küld tem ál lás fog la lá sun kat a Fidesz-MKDSZ vá lasz tá si szö -
vet ség nek, fel ajánl va akár az or szá gos ter jesz tést. Ka bi net -
fõ nök úr tól meg kér dez tem, hogy szük ség van-e rá?! Az el -
nök sé gi ülés után a részt ve võk azon vé le mé nyét tol má -
csol ta, hogy „ha még két-há rom ilyen szer ve zet len ne az
or szág ban, nem ké ne egy per cig sem ag gód ni a vá lasz tá -
sok ered mé nye mi att”. Az MKDSZ az ös  szes egy há zi kö -
zös ség hez el jut tat ta a fen tebb kö zölt ál lás fog la lást. So kan,
köz tük tel je sen is me ret le nek hív tak fel te le fo non, és na -
gyon kö szön ték a „kö zért he tõ út ba iga zí tást”. Egy szer ze -
tes nõ vér azért volt há lás rend tár sa i val együtt, mert meg -
erõ sí tet tem õket ab ban, hogy jó irány ban ta po ga tóz tak.
Kér dez tem, ho gyan ju tott hoz zá juk ál lás fog la lá som?
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– Va la ki fa xon küld te – mond ta. – De ugye tet szik ír ni
a két vá lasz tá si for du ló kö zött is? – kér dez te.

A re ak ci ók má sik ré sze tá ma dó volt. Pá ran a KÉSZ-bõl
a gyõ ri szer ve zet ki zá rá sát kö ve tel ték. Ez volt az az éles
hely zet, amely ben a KÉSZ-elnök ha tá ro zott ál lás fog la lás ára
volt szük ség. Osztie Zol tán el nök úr a leg ha tá ro zot tab ban
vis  sza uta sí tot ta eze ket a kez de mé nye zé se ket.

A Giczy-féle KDNP ve ze tõ sé ge Gyõr ben in té zett dur va,
rá gal ma zó tá ma dást el le nem. A KDNP vá ro si és me gyei
szer ve ze té nek el nö ke az MTI-nek küld te el til ta ko zá sát,
mi sze rint ál lás fog la lá sun kat temp lo mok ban aka rom ter -
jesz te ni. Egy nem lé te zõ jö võ be li szán dé kom el len til ta koz -
tak! Ho gyan is mer he ti bár ki egy má sik em ber – se hol nem
kö zölt – szán dé kát? Ter mé sze te sen szó sem volt temp lo mi
ter jesz tés rõl. Vis  sza uta sí tot tam ugyan csak az MTI-n ke resz -
tül a rá gal ma zást. Vi lá gos volt szá mom ra, hogy a Giczy-
féle gyõ ri KDNP azért tá ma dott, mert mint 5 szá za lék alat -
ti tá mo ga tott sá gú pár tot ne vez tem meg, és ar ra kér tem a
vá lasz tó pol gá ro kat, hogy esély te len sé ge mi att ne sza vaz za -
nak rá. A vá lasz tá si ered mény en gem iga zolt. 

MTI-hír ként 1998. áp ri lis 27-én a Nép sza bad ság és a
Kis al föld (me gyei na pi la punk) a kö vet ke zõt kö zöl te: 

„A KDNP Gyõr-Moson-Sopron me gyei és vá ro si szer ve ze -
te ál lás fog la lást jut ta tott el az MTI-hez, amely ben til ta ko zik
ami att, hogy a Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ)
gyõ ri szer ve ze te a temp lo mok ban is ter jesz te ni akar ja or -
szág gyû lé si vá lasz tá sok kal kap cso la tos röp ira tát. A ter jesz tés
ezen mód já val az érin tett plé bá no sok sem ér te nek egyet –
szö ge zi le a KDNP. A röp irat a je len le gi kor mány ko a lí ció le -
vál tá sát je lö li meg a KÉSZ gyõ ri szer ve ze te cél já ul, s meg ha -
tá roz za azo kat a te en dõ ket, ame lyek ré vén ez a cél el ér he -
tõ. Ne ve sí ti azo kat a pár to kat, ame lyek re vé le mé nye sze rint
nem ér de mes sza vaz ni, ez zel szem ben azt ja va sol ja, hogy az
“öt szá za lé kos tá mo ga tott sá got meg ha la dó pár tok ra” sza vaz -
za nak azok, akik a szö vet ség cél ja i val egyet ér te nek. A KDNP
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he lyi szer ve ze tei úgy vé lik, hogy a KÉSZ-állásfoglalás sér ti a
vá lasz tá si kam pány tisz ta sá gát, to váb bá a temp lom nem le -
het po li ti kai csa tá ro zá sok szín he lye.”

Még áp ri lis 27-én el jut tat tam az MTI-hez a rá gal ma zás
cá fo la tát, amit MTI-hír ként ugyan csak a Nép sza bad ság
(Cá  fol a gyõ ri KÉSZ) és a Kis al föld me gyei na pi la punk
(Cá fol a KÉSZ) 1998. áp ri lis 28-án kö zölt:

„A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) gyõ ri
szer ve ze té nek el nö ke cá fol ja, hogy az or szág gyû lé si vá -
lasz tá sok kal kap cso la tos röp ira tu kat a temp lo mok ban
szán dé koz ták ter jesz te ni. Lanczendorfer Er zsé bet, a KÉSZ
gyõ ri el nö ke ál lás fog la lá sá ban le szö gez te: a temp lo mi ter -
jesz tés szó ba sem ke rült, ho lott a KDNP Gyõr-Moson-
Sopron me gyei és Gyõr vá ro si szer ve ze te emi att adott han -
got a til ta ko zás nak egy nap pal ko ráb ban. A KÉSZ gyõ ri el -
nö ké nek tá jé koz ta tá sa sze rint a vá lasz tá sok kal kap cso la tos
ál lás fog la lá su kat áp ri lis 23-án, pos tán ke resz tül to váb bí tot -
ták a cím zet tek nek. A röp ira tot a vá lasz tók az interneten is
meg fog ják ta lál ni – mond ta az el nök. ”

Ma gya rá za tul an  nyit sze ret nék hoz zá fûz ni, hogy a pos -
tai ter jesz tést a gyõ ri KÉSZ csak a gyõ ri vá lasz tó pol gár ok
szá má ra vet te igény be, és mint ko ráb ban ír tam, az or szág
ke resz tény kö zös sé ge i hez az MKDSZ jut tat ta el az ál lás fog -
la lást.

Az az óta meg szûnt Na pi Ma gyar or szág új ság író ja is
meg ke re sett, és az MTI-hír rel kap cso la tos in ter jút ké szí tett
ve lem, amit 1998. áp ri lis 28-án kö zölt az új ság.

A Kis al föld a me gye szék hely egy há zi ve ze tõ it is meg -
kér dez te, hogy mi a vé le mé nyük a gyõ ri KÉSZ or szág gyû -
lé si vá lasz tá sok kal kap cso la tos ál lás fog la lá sá ról. A pro tes -
táns egy há zi ve ze tõk óva to sak vol tak, sõt hely te le ní tet ték
a pár tok meg ne ve zé sét, Pá pai La jos me gyés püs pök úr vi -
szont a KÉSZ jo ga ként ér té kel te, hogy vé le mé nyét el -
mond ja. 1998. áp ri lis 30-án Glüch Csa ba tol lá ból a kö vet -
ke zõ új ság cikk je lent meg:
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Egy há zi vá la szok

Na pok ban lá tott nap vi lá got az a til ta ko zás, amely ben az egyik
párt me gyei és Gyõr vá ro si szer ve ze te a Ke resz tény Ér tel mi -
sé gi ek Szö vet sé gét (KÉSZ) bí rál ta, ami ért az or szág gyû lé si vá -
lasz tá sok kal kap cso la tos röp ira tát a temp lo mok ban akar ja ter -
jesz te ni. A KÉSZ gyõ ri szer ve ze té nek el nö ke cá fol ta, hogy az
em lí tett ter jesz té si mód szó ba ke rült vol na. Az eset tel kap cso -
lat ban me gyénk egy há zi ve ze tõ i tõl kér tünk vé le ményt.

Dr Pá pai La jos me gyés püs pök sze rint a röp irat a Ke -
resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge gyõ ri szer ve ze té nek vé -
le mé nyét tük rö zi. A hí võk nek és az egy ház hoz kö tõ dõ vi -
lá gi szer ve ze tek nek jo guk, hogy ál lást fog lal ja nak a kö zel -
gõ vá lasz tás ról.

– Ezt a temp lo mok ban sen ki sem ter jeszt he ti, tu do má -
som sze rint ezt nem is te szik – hang sú lyoz ta a ka to li kus
egy há zi ve ze tõ.

– A po li ti ká ban min den ki a sa ját meg gyõ zõ dé sét kép vi -
se li. Az egy ház csak irány el ve ket ad hat, a vi lá gi ak ból ál ló
szer ve ze tek vi szont en nél töb bet fo gal maz hat nak meg,
mint ahogy ezt a Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge
gyõ ri szer ve ze te is tet te.

Jankovits Bé la evan gé li kus es pe res Jé zus pél dá ját idéz -
te, aki egyi ket sem so rol ta elõbb re 12 ta nít vá nya kö zül.

– Ha mind járt az ele jén vi szo nyí tott vol na, so ha nem
szü le tik meg a ke resz tény ség. Nem tud juk iga zán, me lyik
párt men  nyi re tá mo ga tott, ezért sem sza bad ne vén ne vez -
ni õket.

A re for má tus egy ház vé le mé nyét Bittner Fe renc osz tot -
ta meg la punk kal. A lel ké szi fõ jegy zõ el mond ta: azt nem
le het meg ha tá roz ni, hogy ki re sza vaz za nak a hí vek.

– Ar ra kell ké szí te ni õket, hogy ke resz tény mó don gon -
dol kod ja nak. Ez a faj ta mér le ge lés min den bi zon  nyal meg -
mu tat ja az igaz utat, ahogy a 25. zsol tár 2. ver se is ta nú sá -
got tesz er rõl: „Utaid, Uram, mu tasd meg ne künk!”
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A sors iró ni á ja, hogy a Giczy-féle KDNP gyõ ri el nö ke, mi -
köz ben a kam pány ide je alatt nem kí mél te még az MKDSZ-
es Var ga La ci bá tyánk be csü le tét sem, párt já nak vá lasz tá si
bu ká sát kö ve tõ en, ab ból ki lép ve, MKDSZ-elnök, 2003-tól
pe dig már a gyõ ri Fi desz al el nö ke lett. A Giczy-féle KDNP
Or szá gos Vá laszt má nyá nak El nök sé gé bõl gyõ ri Fi desz el -
nök ség be – ezt ne ve zem kar ri er nek. Kár, hogy meg te het te!

Ér de kes mó don az 1998-as vá lasz tá so kat kö ve tõ en is
ma radt még egye sek ben bi zal mat lan ság Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök kel és a Fi des  szel szem ben. A vá lasz tá sok után
ta lán egy hó nap pal a KÉSZ el nök sé gi ülést tar tott. Egy köz -
tisz te let ben ál ló idõs úr fel állt, és iz ga tot tan azt mond ta

– Amit Lanczendorfer Er zsé bet tett, an nak a sú lyos kö -
vet kez mé nyei nem most, ha nem majd 5-10 év múl va lát -
sza nak.

Er re azt fe lel tem:
– Ha ked ves Pis ta bá csi azt akar ja ez zel mon da ni, hogy

sze re pem volt a Horn–Kuncze-kormány le vál tá sá ban, ak -
kor azt bol do gan vál lal nám, de ez túl nagy el is me rés len -
ne szá mom ra.

A deb re ce ni KÉSZ vi szont a vá lasz tá sok utá ni, 1998. jú -
li us-au gusz tu si Hír le ve lé ben ar ról írt, hogy bár a vá lasz tá -
sok elõtt „olyan ja vas lat is ér ke zett, hogy zár juk ki a gyõ ri
tag szer ve ze tet; nos, az is mert vég ered mény mi att nem csak
a (…) gyõ ri KÉSZ-elnök, dr. Lanczendorfer Er zsé bet volt
bol dog, ha nem ta lán a ko ráb bi ké tel ke dõk s bi zal mat la nok
még in kább örül tek, hogy té ved tek.”

Gyõ ze lem

A vá lasz tá sok nap ján 1998. má jus 10-én, a ko ra es ti órák tól
már a Ti sza-pa lo tá ban gyü le kez tünk. Ren ge te gen gyûl tünk
ös  sze, sok ked ves is me rõs sel ta lál koz tam, akik kel együtt iz -
gul tunk, és az ered mény hir de tés nél együtt örül tünk. A nagy
eu fó ri á ban épp a saj tó tá jé koz ta tó hely szí né re igye kez tem,
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ami kor a lép csõn egy vi dám, az öröm tõl ki rob ba nó,
„füligszáj”, ara nyo san spic ces úri em ber vá rat la nul két nagy
pu szit cup pan tott az ar com ra. Meg le põd ve néz tem rá, mi re õ:

– Csó ko lom Er zsi ke, nem is mer meg? Én szok tam vin ni
Vik tort a ke rek asz tal-be szél ge té se i re. Meg ér te! – és már is
ment to vább „örül ni”.

Je len vol tam a saj tó tá jé koz ta tón, ahol Or bán Vik tor el -
sõ ként és kü lön kö szö ne tet mon dott azok nak, akik imád -
koz tak a pol gá ri ol dal vá lasz tá si gyõ zel mé ért. Részt vet -
tem köz vet le nül a vá lasz tá si gyõ ze lem utá ni fo ga dá son is.
A Fi desz el nö ke po hár kö szön tõ jé ben egy mon dat tal utalt
ar ra, hogy eb ben a vá lasz tá si gyõ ze lem ben egy fel sõbb -
ren dû aka rat is ben ne van a ren ge teg em ber ren ge teg
mun ká ján kí vül. Jól em lé ke zem, hogy az Is ten re tett uta -
lást kö ve tõ en egy halk, kun co gó mo raj lás hul lám zott vé -
gig a ter men. Or bán Vik tor a mon dat kö ze pén meg állt –
er re a mo raj lás hir te len meg szûnt – és Ma gyar or szág le en -
dõ mi nisz ter el nö ke meg is mé tel te azt a fél mon da tot,
amel  lyel a vá lasz tá sok ered mé nyét il le tõ en az is te ni se gít -
ség re utalt. Ezt már né ma csend fo gad ta.

Mély meg gyõ zõ dés sel val lot tam és val lom, hogy Or bán
Vik tor a mi nisz ter el nö ki szé ket re for má tus val lá sú, mé lyen
hí võ ke resz tyén ként fog lal ta el. 
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II. rész: 1998–2002
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1. „S REN DEZ NI VÉG RE KÖ ZÖS
DOL GA IN KAT”

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt vá lasz tá si prog ram ját is mer tük.
A leg sür ge tõbb fel ada to kat meg fo gal ma zó 40 pon tos prog -
ram meg va ló sí tá sá hoz azon nal hoz zá kez dett a kor mány. A
gyõ ri KÉSZ 1998-as Barankovics-emlékülésén a mi nisz ter el -
nök vi lá gos ké pet adott a rö vid idõ alatt el vég zett mun ká ról
és az elõt tünk ál ló fel ada tok meg va ló sí tá sá nak stra té gi á já ról.
Az au gusz tus 31-én Gyõr ben tar tott em lék ülést Barankovics
Ist ván gyõ ri vá lasz tá si gyõ zel mé nek 51. év for du ló ja és a Ma -
gyar Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség (MKDSZ) meg ala ku lá -
sá nak el sõ év for du ló ja al kal má ból szer vez tük. Elõ adó ként
Or bán Vik tor mi nisz ter el nö köt, Pá pai La jos me gyés püs pö -
köt, Harrach Pé ter szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz tert és Sur ján
Lász lót, a barankovicsi ha gyo má nyok foly ta tá sá ra és át men té -
sé re ala kult MKDSZ el nö két kér tük fel. 
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„So ka dik al ka lom mal ál lok a nagy nyil vá nos ság elõtt Er zsé bet

asszony tár sa sá gá ban, de kön  nyû kér dést még nem kap tam...

(Or bán Vik tor)



Az iga zi ün nep nem nél kü löz he ti a mû vé sze tet. Em lé -
ke zé sünk ün nep pé vá lá sát min den al ka lom mal a kész sé -
ge sen fel lé põ mû vé szek ga ran tál ták. Az 1998-as em lék ün -
ne pün kön fel lé pett a Bu da pes ti Tomkins Ének együt tes,
Hauser Adrienne zon go ra mû vész, Hor váth Má ria éne kes.
Bede Fa ze kas Csa ba gyõ ri szín mû vész köz vet le nül Or bán
Vik tor be szé de elõtt el sza val ta Jó zsef At ti la „A Du ná nál” cí -
mû ver sét, mely nek meg is mé tel tem utol só két so rát, mi e -
lõtt fel tet tem vol na kér dé se met:

– „…s ren dez ni vég re kö zös dolgainkat,/ez a mi mun -
kánk; és nem is ke vés.” Mi nisz ter el nök úr! Mi a mi mun -
kánk, men  nyi a mi mun kánk, ami nem is ke vés?

– So ka dik al ka lom mal ál lok a nagy nyil vá nos ság elõtt Er -
zsé bet as  szony tár sa sá gá ban, de kön  nyû kér dést még nem
kap tam, s úgy lá tom, hogy Er zsé bet as  szony ez zel a szo ká sá -
val már nem is fog sza kí ta ni – kezd te ál ta lá nos de rült sé get ki -
vált va be ve ze tõ jét Or bán Vik tor mi nisz ter el nök, majd kö szö -
ne tet mon dott azért az ös  sze fo gá sért, amely az or szág gyû lé si
vá lasz tá so kon a pol gá ri erõk gyõ zel mé hez ve ze tett. – Meg en -
ge dik ta lán ne kem – foly tat ta a mi nisz ter el nök –, hogy ezen
a he lyen mond jak kö szö ne tet mind azok nak, akik se gí tet ték
az ös  sze fo gás gon do la tát élet ben tar ta ni. En nek az ös  sze fo -
gás nak a gon do la ta nem le he tett vol na si ke res, hogy ha önök,
ke resz tény de mok ra ta, kon zer va tív ér tel mi sé gi ek, az ilyen el -
vek és ér té kek men tén élõ pol gá rok nem fog lal koz tak vol na
a köz ügye i vel, il let ve nem kény sze rít tet ték vol na a po li ti kai
élet sze rep lõ it, hogy meg hall gas sák az önök igé nyét. Úgy is
mond hat nám, hogy a ci vil szer ve zõ dé sek, ame lyek kö zött a
szá munk ra ta lán a leg ked ve sebb és leg fon to sabb ép pen a
Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge, nos a KÉSZ és az eh -
hez ha son ló szö vet sé gek nél kül, ci vil szer ve zõ dé sek nél kül
nem jött vol na lét re az a pol gá ri ös  sze fo gás, amely si ker hez
ve ze tett. Azt kell mon da nom, hogy önök nél kül, a KÉSZ nél -
kül – és itt kü lön hang súl  lyal kell szól nom a KÉSZ gyõ ri szer -
ve ze té rõl – a pol gá ri erõk ös  sze fo gá sa nem hoz ta vol na meg
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a po li ti kai vál tást má jus ban. Kö szö net ér te mind an  nyi uk nak!
A mi nisz ter el nö ki elõ adás nyil vá nos hit val lás volt a ke -

resz tény de mok rá cia mel lett. Pon to san tud ni le he tett, hogy
az el kö vet ke zõ négy év ben mi re szá mít ha tunk. Nem volt
fe le lõt len ígér ge tés. Ha en  nyi év után mér le get vo nunk,
alig ha ta gad ha tó, hogy a kor mány prog ram má át ala kult vá -
lasz tá si prog ra mot a pol gá ri kor mány az utol só be tû ig tel -
je sí tet te, sõt túl tel je sí tet te.

2. TO VÁBB FOLYTATOM…

Gyõr ben az ön kor mány za ti vá lasz tá sok elõtt, 1998. ok tó -
ber 14-re szer vez tem az év utol só ke rek asz tal-be szél ge té -
sét. A ren dez vény az „Ön kor mány za ti ság ról az új év ez red
kü szö bén” cí met kap ta. Fon tos nak tar tot tam, hogy sze rény
is me re te in ket gya ra pít suk az ön kor mány za ti ság lé nye gé -
rõl, ami a de mok rá cia egyik alap pil lé re, a ke resz tény de -
mok rá cia szubszidiaritás-elvének, az az a köl csö nös ki se gí -
tés el vé nek gya kor la ti al kal ma zá sa.

Az 1998-as ön kor mány za ti vá lasz tá so kon hét me gye -
szék hely fideszes pol gár mes tert vá lasz tott. Gyõr – saj nos –
nem volt ezek kö zött: az MSZP-s Ba logh Jó zsef nyer te meg
a vá lasz tá so kat 25720 sza va zat tal. A Fi de szes Sza kács Im re
19782 vok sot ka pott. A Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Ön -
kor mány zat vi szont fideszes gyõ ze lem mel Sza kács Im rét
vá lasz tot ta el nö ké nek.

Nem ad ha tom alább

1998 õszén ren de lõm ben csen gett a te le fon, Schmidt Má -
ria fõ ta nács adó as  szony tit kár nõ je je lent ke zett, és sze mé -
lyes ada ta i mat kér te. Kész ség gel meg ad tam; gon dol tam,
hogy va la mi lyen ren dez vény re szó ló meg hí vót pos táz nak.
A ked ves tit kár nõ ez zel nem elé ge dett meg: azt kér dez te,
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hogy mi kor és hol szü let tem. Ezt fur csá nak tar tot tam, és
meg kér dez tem, hogy hon nan is ke res nek?

– Schmidt Má ria fõ ta nács adó as  szony meg bí zá sá ból te -
le fo ná lok – hang zott a vá lasz. – És az édes any ja ne ve? –
foly ta tó dott a fag ga tó zás.

– Ne ha ra gud jon – mond tam –, de mi ért kel le nek ezek
a nem tit kos, de ab szo lút sze mé lyes ada tok?

– Nem tu dom mi ért kel le nek, csak an  nyit mon dott ne -
kem a fõ ta nács adó as  szony, hogy eze ket az ada to kat kér -
dez zem meg ön tõl – így a ked ves han gú tit kár nõ.

Mi u tán min den kér dés re vá la szol tam, és le tet tem a
kagy lót, el kezd tem vá dol ni ma gam, hogy mi lyen hi szé -
keny va gyok, bár ki bár mit mond hat te le fo non, vis  sza kel -
lett vol na uta sí ta nom a kér de zõt. Az tán ar ra gon dol tam,
hogy ezek az élet raj zi ada tok nem tit ko sak, bár ki utá na -
néz het. Iga zán nem tud tam meg nyug tat ni ma gam. Már el
is fe lejt kez tem a te le fon be szél ge tés rõl, ami kor dí szes le vél
ér ke zett a Köz tár sa sá gi El nök Hi va ta lá ból. Ar ról ér te sí tet -
tek, hogy ok tó ber 23-án Or bán Vik tor mi nisz ter el nök elõ -
ter jesz té sé re Göncz Ár pád köz tár sa sá gi el nök „A Ma gyar
Köz tár sa sá gi Ér dem rend Kis ke reszt je” ki tün te tést „köz éle ti
és or vo si mun kás sá gom” el is me ré se ként fog ja át ad ni. 

Na gyon jól esett a vá rat lan, ma gas ál la mi ki tün te tés, és
leg alább olyan jól esett a ki tün te tést kö ve tõ gra tu lá ci ók tö -
me ge or voskol le gá im tól, KÉSZ-tagtársaimtól, he lyi és or -
szá gos po li ti ku sok tól. Ez a ki tün te tés – azon kí vül, hogy
jól esett – kö te le zett is a to váb bi ak ban ar ra, hogy alább
nem ad ha tom sem hi va tá som ban, sem a köz élet ben.

1999-ben is foly tat tam az or szág já ró ke rek asz tal-be szél -
ge té sek szer ve zé sét. A ren dez vé nyek fõ cí me vál to zat lan
ma radt: Mi lyen jö võt sze ret nénk? Az al cím így hang zott:
Vá la szol a pol gá ri kor mány. 

A pol gá ri kor mány alatt min den al ka lom mal két mi nisz -
ter és az egy há zi ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár,
Semjén Zsolt volt a ven dé gem. KÉSZ-szervezeteink je lez -
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ték, hogy mely vá ro sok sze ret nék meg hív ni a gyõ ri ke rek -
asz tal-be szél ge tést, én pe dig fel kér tem a mi nisz te re ket.
Kez det ben nem volt egy sze rû, hi szen so kan nem is mer ték
a gyõ ri KÉSZ-nek ezt a köz éle ti te vé keny sé gét, fõ ként a mi -
nisz te ri elõ szo bák ban. Ami kor már meg elé gel tem a tit kár -
nõk kel foly ta tott kö zel har cot, fel hív tam a Fi desz ve ze tõ sé -
gé nek né hány tag ját, majd ma gát Or bán Vik tor mi nisz ter el -
nök urat kér tem ar ra, hogy tá jé koz tas sa mi nisz te re it a gyõ -
ri KÉSZ tisz tá zó fó ru ma i ról. Ez meg tör tént, ami nek ered mé -
nye kép pen ke ve seb bet kel lett te le fo nál nom és mér ge lõd -
nöm. Igye kez tem a mi nisz ter ura kat egy for ma gya ko ri ság -
gal fel kér ni, a ke rek asz tal-be szél ge té sek nek egy ál ta lán nem
volt vá ros ra sza bott sze mé lyi ös  sze té te le. Em lék szem, hogy
a pé csi ke rek asz tal-be szél ge tés re tart va, út köz ben fel hí vott
az egyik he lyi rá dió ri por te re, és töb bek kö zött azt kér dez -
te, hogy van-e va la mi lyen szem pont, ami nek alap ján el dön -
töm, hogy me lyik vá ros ba kit hí vok elõ adó nak. Er re azt vá -
la szol tam, hogy nincs, hi szen köz éle tünk mi nisz te rek ál tal
kép vi selt min den szeg men se érin ti va la mi lyen for má ban és
mér ték ben az em be rek éle tét, s ami kap cso lat ban van sa -
ját, a csa lád tag ok vagy leg na gyobb kö zös sé günk, a nem zet
éle té vel, az ér dek li õket. Ér dek li az em be re ket az ok ta tás,
az egész ség ügy, a köz le ke dés, a vi dék po li ti ka, a me zõ gaz -
da ság, a köz biz ton ság, a gaz da ság ál la po ta, a biz ton ság po -
li ti ka, a köz éle ti er kölcs, stb. Az ál ta lá nos ér dek lõ dést a telt -
há zas ren dez vé nyek iga zol ták vis  sza. 

Vi ták az MDF-fel

1999 õszén idõ kö zi vá lasz tá sok vol tak Sió fo kon és Szé kes -
fe hér vá ron. Ek kor már, de kü lö nö sen 2000 ta va szá tól a le -
ve gõ ben le he tett érez ni, hogy nem tel je sen fel hõt len a két
kor mány zó párt, a Fi desz és MDF kap cso la ta. 

2000 ta va szán Jász apá ti ban idõ kö zi pol gár mes ter-vá -
lasz tás volt. Az ak ko ri al pol gár mes tert, Járvás Ist vánt, a
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Fi desz, az FKGP és az MKDSZ mel lett még a he lyi SZDSZ
is tá mo gat ta. Amint a Ma gyar Nem zet meg ír ta, a Bé ke -
jobb 2000 (lány ne vén MDF) a vá lasz tá si ko a lí ci ó val szem -
ben in dí tot ta el a „Sze ke res Im ré nek az MSZP is mert ra -
di ká li sá nak szûk ba rá ti kö ré be tar to zó” Járvás Im rét, a
név ro kon Fi de szes Járvás Ist ván nal szem ben. Vé gül is a
pol gár mes ter a ne ve tõ har ma dik, az MSZP-s Sza bó La jos
lett 1610 sza va zat tal, aki az 1454 vok sot ka pó Fi de szes
Járvás Ist vánt mind ös  sze 156 sza va zat tal gyõz te le. Vi lá -
gos, hogy a Dá vid Ibo lya ve zet te MDF se gí tet te gyõ ze -
lem hez az MSZP je lölt jét, hi szen az ál ta la in dí tott Járvás
Im re va la mi vel több, mint 500 sza va za tot vitt el a pol gá -
ri ol dal tól. 

Az idõ kö zi par la men ti vá lasz tá sok ered mé nye is azt iga -
zol ta, hogy ha a jobb ol dal két je löl tet in dí tott, a be fu tó
gyõz tes min dig a ne ve tõ har ma dik, a szo ci a lis ta je lölt lett! 

Az idõ kö zi vá lasz tá sok kam pá nyá ban jól em lék szem
egy Dá vid Ibo lyá val ké szí tett té vés in ter jú ra, ami ben az
el nök as  szony ki fej tet te, hogy õ azo kat a vá lasz tó pol gá -
ro kat sze ret né ma ga mö gött tud ni, azok sza va za ta i ra szá -
mít a vá lasz tá so kon, akik ve le és párt já val azo nos mó -
don a ke resz tény, kon zer va tív ér té kek iránt el kö te le zet -
tek, és re mé li, hogy a töb bi par la men ti párt is a sa ját val -
lott ér ték rend jé nek meg fe le lõ tár sa dal mi bá zis ban ke res
vok so kat. Szá mom ra ez a nyi lat ko zat azt fo gal maz ta
meg, hogy Dá vid Ibo lya a po li ti kai pa let tán a ke resz tény
ér té kek ki zá ró la gos kép vi se lõ jé nek ma gát és párt ját tar -
tot ta. Igaz ta lan nak érez tem ezt a ki je len tést, hi szen az
Or bán Vik tor ve zet te kor mány hi va tal ba lé pé se pil la na -
tá tól olyan ke resz tény de mok ra ta prog ra mot haj tott vég -
re, ami nél job bat a né met ke resz tény de mok ra ták sem
tud tak vol na. 

Nem sok kal az em lí tett té vé in ter jú után Osztie Zol tán
KÉSZ-elnök fel hí vott te le fo non, és el mond ta, hogy az
MDF szék há zá ba vár ják be szél ge tés re. Azt sze ret né –
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mond ta –, hogy az or szá gos KÉSZ ál ta lá nos el nök he lyet -
te se ként én is je len le gyek. En nek a ké rés nek öröm mel
tet tem ele get, bár nem tud tam el kép zel ni, hogy mi lyen
cél ja le het az MDF-nek a Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet -
sé gé vel. Boross Pé ter fo ga dott ben nün ket, majd meg ér ke -
zett Dá vid Ibo lya is. 

Ezt az al kal mat meg ra gad tam, hogy el mond jam vé le mé -
nye met az el nök as  szony nak a fen tebb em lí tett té vé nyi lat -
ko za tá val kap cso lat ban:

– Igaz ta lan nak tar tot tam a té vé in ter jú dat, ami sze rint
csak az MDF kép vi sel né a ke resz tény de mok ra ta ér ték ren -
det Ma gyar or szá gon. En nek el lent mond, hogy a spa nyol
Aznar kor mány fõ is Or bán Vik tort hív ta a kam pá nyá ba
mint ke resz tény de mok ra ta po li ti kust. De Stoiber ba jor mi -
nisz ter el nök is, az el kö vet ke zen dõ õszi CSU kong res  szus -
ra szin tén Or bán Vik tort, a Fi desz el sõ em be rét hív ta, és
nem az MDF el sõ em be rét. 

Az el nök as  szony ne vet ve vá la szolt: 
– Jaj, hát az nem így mû kö dik a dip lo má ci á ban! Azo nos

ran gú fe le ket hív nak meg, te hát mi nisz ter el nök mi nisz ter -
el nö köt.

Er re én:
– Nem hi szem, hogy ki zá ró lag a mi nisz ter el nö ki rang

mi att hív ták meg Or bán Vik tort! Hi szen, ha Ma gyar or szág
mi nisz ter el nök ét Horn Gyu lá nak hív nák, ak kor õt alig ha
hív ta vol na meg Aznar és Stoiber sa ját párt ja ik ren dez vé -
nyé re! 

Er re nem jött vá lasz.
A né zet el té rés tõl sem men tes be szél ge tés vé gén Osztie

Zol tán el nö künk meg kér dez te:
– Mi ben se gít he tünk?
Boross Pé ter azt vá la szol ta, csak an  nyit mond junk az

em be rek nek, hogy a po li ti kai jobb ol dal ra sza vaz za nak, a
töb bit meg majd ki bok szol ja egy más ból a Fi desz és az
MDF. Er re a ma gam õszin te mód ján így re a gál tam:
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– Én en nek a ké rés nek a tel je sí té sét nem ígé rem meg,
mert én csak an  nyit ígé rek, amit meg is tar tok. Ha igaz ta -
lan ál lí tás nem hang zik el, ak kor nincs mit elõ hoz ni a ke -
rek asz tal-be szél ge té se i men. De ahány szor igaz ta lan meg -
jegy zé sek rõl szer zek tu do mást, azo kat min dig el fo gom
mon da ni a hall ga tó ság nak, a ma gam vé le mé nyé vel ki egé -
szít ve. 

Ez volt a be szél ge tés zá ró mon da ta.
Tö ret le nül foly tat tam a ke rek asz tal-be szél ge té sek és az

éven te is mét lõ dõ Barankovics-emlékülések szer ve zé sét.
Kü lö nö sen a kor mány za ti cik lus má so dik fe lé tõl vol tak
szá mom ra lé lek eme lõk ezek a ren dez vé nyek. Ugyan is
meg csil lant a fény a Bok ros-cso mag ál tal oly mély re fúrt
alag út vé gén. Az em be rek re mény ked ni kezd tek a jö võ -
ben. Jó volt lát ni ren dez vé nye i men a bi za ko dó ar co kat, jó
volt hal la ni az em ber köz pon tú kor mány za ti te vé keny sé get
be mu ta tó vá la szo kat. Jó ér zés volt, ami kor a hall ga tó ság
mint egy vis  sza iga zol va a hal lot ta kat, bó lo ga tott, he lye selt.
Jó volt meg ta pasz tal ni, hogy a kor mány za ti sza vak és tet -
tek fe dik egy mást. A re ményt, a bi za ko dást az a ta pasz ta -
lat vál tot ta ki, hogy szol gá ló, a nem zet egé szét szol gá ló
kor má nya van Ma gyar or szág nak. 

3. „ÉPÍT SÜNK EGY ÚJ HA ZÁT, MELY
SZEBB A RÉ GI NÉL!” 

A MIL LEN NI U MI ÜN NEP SÉ GEK
A pol gá ri kor mány nak ada tott meg a „ke gyel mi pil la nat”, a
meg nem is mé tel he tõ, vis  sza nem té rõ al ka lom, hogy meg -
szer vez ze a mil len ni um meg ün nep lé sét. Az 1000 éves ke -
resz tény ma gyar sá gunk ra va ló mél tó em lé ke zés rõl kor -
mány biz tos gon dos ko dott. A nem zet ta ná ra, a Ta nár Úr,
Nemeskürty Ist ván vál lal ta a fe le lõs ség tel jes, ne héz, ám fel -
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eme lõ fel ada tot. Ja vas la tá ra a pol gá ri kor mány Ma gyar or -
szág min den hely sé ge szá má ra mil len ni u mi zász lót ké szít te -
tett, amely nek át adá sa ün ne pé lyes ke re tek kö zött tör tént.
Nem volt az or szág nak olyan zu ga, ahol ezt az ese ményt ne
ün nep ként él ték vol na meg. Ké szül tek a fel nõt tek, csi no sí -
tot ták la kó he lyü ket, ver set és dalt ta nul tak az is ko lás gyer -
me kek, szá mos mû em lé ket újí tot tak fel, szob ro kat emel tek,
em lék táb lá kat he lyez tek el a ki sebb te le pü lé sek épp úgy,
mint a na gyob bak. Szü lõ fa lum kö ze lé ben, az ezer lel ket
szám lá ló Bakonyszentkirályon a mil len ni um em lé ké re Szent
Ist ván-szob rot avat tak. Az egész sé ges nem ze ti ön tu dat is mét
meg je lent az em be ri szí vek ben és agyak ban. A múlt ra töb -
bé nem „bû nös nem zet ként”, ha nem az 1000 éves tör té nel -
mé re büsz ke nem zet ként em lé ke zett a ma gyar ság. 

Ezt iga zol ja a Gal lup köz vé le mény-ku ta tá sá nak ered mé -
nye is. A meg kér de zet tek két har ma dá nak vé le mé nye sze -
rint a mil len ni u mi ren dez vé nyek ha tá sá ra a „ma gyar em be -
rek büsz kéb ben vál lal ják ma gyar sá gu kat” (66 szá za lék), il -
let ve, hogy a „ma gyar em be rek job ban meg is mer ték a ma -
gyar tör té nel met” (65 szá za lék). A meg kér de zet tek fe le
sze rint „ál ta lá ban erõ söd tek a ma gya ro kat ös  sze tar tó szá -
lak”, és ugyan csak „erõ söd tek a he lyi kö zös sé ge ket ös  sze -
tar tó szá lak”. Fi gye lem re mél tó, hogy az el lent mon dá sos
saj tó meg íté lés el le né re mind ös  sze az em be rek 13 szá za lé -
ka gon dol ta úgy, hogy az ün nep sé gek ha tá sa ne ga tív, vi -
szály ko dást vagy el len sé ges ke dést szül.

A fel mé rés ered mé nye an nak fé nyé ben kü lö nö sen biz -
ta tó volt, hogy a pol gá ri kor mány nak a mil len ni um volt az
el sõ al ka lom ar ra, hogy se gít se gya ra pí ta ni a nem ze ti lé lek
Tri a non óta pusz tu ló ener gia tar ta lé ka it, és erõ sít se az
egész sé ges nem ze ti kö zös sé gi tu da tot.

A mil len ni u mi ün nep ség so ro zat el sõ nap ján a Szent Ko -
ro nát dí szes me net vit te új he lyé re, az Or szág ház ku po la -
csar no ká ba. Az igaz ság ked vé ért meg jegy zem, hogy a
Szent Ko ro na Nem ze ti Mú ze um ból Par la ment be tör té nõ
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szál lí tá sá ról nem volt egyet ér tés a par la men ti pár tok kö -
zött, az in dít vány he ves par la men ti vi tát és nem ke vés bé
élénk saj tó vi tát rob ban tott ki. Az ak ko ri szo ci a lis ta-li be rá -
lis el len zék több po li ti ku sa csu pán mú ze u mi tárgy nak ti tu -
lál ta a ma gyar ál la mi ság jel kép ét, és el le nez ték a Par la ment
épü le té ben va ló el he lye zé sét.

A par la men ti vi ták után vé gül is 2000. ja nu ár 1-jén a Szent
Ko ro na át szál lí tá sá nak út vo na lán tö me gek áll tak „dísz õr sé -
get”. A te le ví zió hely szí ni köz ve tí tést adott a je les ese mény
va la men  nyi moz za na tá ról. Ezt kö ve tõ en meg kez dõ dött az
Or szág gyû lés mil len ni u mi ün ne pi ülé se. A kor mány zó pol -
gá ri pár tok ja vas la tá ra a 2000. évi I. tör vényt Szent Ist ván ál -
lam ala pí tá sá nak em lé ké rõl és a Szent Ko ro ná ról hoz ta az Or -
szág gyû lés. Mint az vár ha tó volt, ezt a tör vényt sem fo gad ta
el sem az MSZP, sem az SZDSZ. A 2000. évi I. tör vény meg -
örö kí tet te Szent Ist ván ál lam ala pí tó tet tét, fel so rol ta a Szent
Ko ro ná hoz tar to zó jel vé nye ket és ren del ke zett azok õr zé si
he lyé rõl, va la mint lét re hoz ta a Szent Ko ro na Tes tü le tet. A
mil len ni um I. tör vé nye a XX. szá za di ki sik lá sok után a Szent
István-i ke resz tény-nem ze ti iden ti tás erõ sí té sét szol gál ja.

A meg nyi tó után es te 8 óra kor meg nyi tot ták a par la ment
ka pu it azok elõtt, akik el sõ ként kí ván tak tisz te leg ni a Szent
Ko ro na elõtt. Az ere de ti ter vek sze rint éj fé lig fo gad ták vol na
a lá to ga tó kat, de a fo lya ma to san ér ke zõ tö me gek mi att a Par -
la ment épü le tét két és fél órá val to vább tar tot ták nyit va. A
kor mány nak a MÁV-val tör tént meg egye zé se ered mé nye kép -
pen a mil len ni um évé ben a Szent Ko ro na lá to ga tá sá ra in -
gyen utaz hat tak az or szág bár mely ré szé bõl ér ke zõ di á kok.
A Szent Ko ro na elõt ti tisz tel gést a Par la ment épü le té nek be -
mu ta tá sa kö vet te. Több eset ben ma ga a mi nisz ter el nök, Or -
bán Vik tor volt a di á kok par la men ti „ide gen ve ze tõ je”. 

Be szé des szám adat iga zol ja, hogy nem csak di á kok, ha nem
sok kü lön bö zõ kor osz tály be li – ha tá ra in kon kí vül és be lül élõ
– ma gyar is fon tos nak tar tot ta, hogy meg te kint se a Szent Ko -
ro nát. 2001. már ci us 14-én a Szent Ko ro na egymilliomodik lá -
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to ga tó ját fo gad ta az Or szág ház ban Mádl Fe renc köz tár sa sá gi
el nök, Or bán Vik tor mi nisz ter el nök és Áder Já nos, a Ma gyar
Or szág gyû lés el nö ke. A kö vet ke zõ négy hó nap ban, 2001. au -
gusz tus 20-ig tar tó mil len ni u mi év be fe je zé sé ig újabb fél mil lió
em ber tar tot ta fon tos nak, hogy le ró ja tisz te le tét a ma gyar ál la -
mi ság jel ké pe elõtt. Ezek a szá mok ön ma guk ért be szél nek:
azok iga zát erõ sí tik, akik a nagy el len szél ben is ki tar tot tak
amel lett, hogy a Szent Ko ro na nem mú ze u mi tárgy, ki kell sza -
ba dí ta ni a Nem ze ti Mú ze um „fog sá gá ból”. Va jon men  nyi idõ
alatt volt más fél mil lió lá to ga tó ja a Szent Ko ro ná nak a Nem ze -
ti Mú ze um ban? És volt-e an  nyi egy ál ta lán?

Ün nep Gyõr ben, Bu da pes ten és a Szent föl dön 

Szá mom ra meg ha tá ro zó él mény volt a 2000. jú ni us 27-én,
Szent Lász ló-na pon Gyõr ben tar tott Mil len ni u mi Nap, ame -
lyet Gyõr ön kor mány za ta és a gyõ ri Ró mai Ka to li kus Püs -
pök ség kö zö sen szer ve zett. 

A Vá ros há za dísz ter mé ben 15.30-kor Ün ne pi Dísz köz -
gyû lés nyi tot ta meg az ün nep sé get. 17 órá ra – a zász ló át -
adá si ce re mó nia kez de té re – több ezer gyõ ri pol gár gyûlt
ös  sze és ün ne pelt együtt a Káp ta lan dom bon, a Ba zi li ka
elõt ti té ren. A gyü le ke zés ide je alatt a lé gi erõ ze ne ka ra
szol gál tat ta az al ka lom hoz il lõ ze nét. Köz ben a dísz al egy -
ség is fel so ra ko zott. A ba zi li ka be já ra tá val szem be ni Szent
László-dombormûhöz dísz õrök áll tak. Áder Já nost, a Ma -
gyar Or szág gyû lés el nö két a Káp ta lan domb tö vé ben, a Bé -
csi ka pu té ren vár tuk, majd együtt sé tál tunk fel a pro to koll
tag ja i val az ün nep ség hely szí né re. A Ba zi li ká val szem ben
fel ál lí tott emel vé nyen fog lal tunk he lyet. 

17 óra kor a ve zény lõ pa rancs nok „Dísz al egy ség Vi -
gyázz! Fo ga dás bal ról! Tisz te legj!” ve zény sza va i nak el hang -
zá sa után a lé gi erõ ze ne ka ra a Rá kó czi -in du lót kezd te ját -
sza ni, a ve zény lõ pa rancs nok dísz lé pés ben el in dult Or -
szág gyû lés el nö ke elé és je len tést tett. Mi u tán Áder Já nos
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meg kö szön te a je len tést, és kö szön töt te az ün nep lõ ket, a
ze ne kar a Him nuszt kezd te ját sza ni. A sokezer to rok ból jö -
võ ének be töl töt te a gyõ ri bel vá rost, és a kö ze li Du na hul -
lá mai mes  szi re el vit ték a ma gya rok imá ját. 

„Fon to sak az em lé kek, a ter vek és a vá gyak, ahogy
azok vol tak Szent Ist ván ko rá ban is – hang sú lyoz ta ün ne -
pi be szé dé ben Áder Já nos –, mert ne künk, ma gya rok nak
2000 nem csak a ke resz tény ség je les ju bi le u ma, ha nem ál -
la mi sá gunk ezer, sza bad pol gá ri de mok rá ci ánk tíz éve mi -

att is fon tos. A vál to zás, a re mény esz ten de je. 1990-ben
vál ság ban volt a nem zet, de hit tünk a sza bad ság ban, hit -
tük, hogy az öreg kon ti nens tér ké pén el fog lal hat juk azt a
he lyet, aho vá már csak nem ezer éve tar to zunk. A mil len -
ni u mi zász ló hó fe hér szí ne nem csak a tisz ta sá got, ha nem
a né pünk ál ma i ban rej te zõ le he tõ sé get is jel ké pe zi. Fon tos
kér dés, hogy a jö võ nem ze dé kei szá má ra mi lyen nek épít -
jük to vább az ál lam ala pí tó ki rá lyunk tól örö költ utat.”

Áder Já nos az ün nep lõk lel kes tet szés nyil vá ní tá sá val kí -
sért zász ló át adá si be szé de után a zász ló tar tók tól át vet te a
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mil len ni u mi zász lót, és át ad ta Ba logh Jó zsef pol gár mes ter -
nek, aki a kö zön ség tap sá nak kí sér té ben meg len get te a
zász lót. A vá ros pol gár mes te re rö vid vá lasz be szé det tar tott.
Ez után kö vet ke zett – a nar rá tor be je len té sét kö ve tõ en –
zász ló anyai sze rep lé sem, ami kor a mil len ni u mi zász ló ra
nem ze ti szí nû em lék sza la got kö töt tem.

Öku me ni kus szer tar tás sal dr. Pá pai La jos me gyés püs -
pök, Lackner Pál evan gé li kus lel kész igaz ga tó és Bittner Fe -
renc re for má tus lel kész el nök szen tel ték és ál dot ták meg
Gyõr mil len ni u mi zász ló ját. Az ün ne pi ese mény vé gén az
Or szág gyû lés el nö ke, a pol gár mes ter, a püs pök ség és a
ha tár õr igaz ga tó ság ko szo rút he lye zett el a Szent Lász ló-
dom bor mû nél. Szó zat zár ta a sze met, fü let, szí vet gyö nyör -
köd te tõ gyõ ri mil len ni u mi zász ló át adá si ce re mó ni át.

Dél után 6 óra kor a Ba zi li ká ban püs pö ki szent mi sén,
majd a ha gyo má nyos Szent Lász ló-kör me ne ten vet tünk
részt. A Káp ta lan dom bon és a bel vá ro si ut cá kon ze ne ka ri
kí sé ret tel ének lõ sok száz ün nep lõn a fá radt ság nyo ma it
sem le he tett ész lel ni. Él mény volt azt is meg ta pasz tal ni,
hogy a kör me ne tet kí vül rõl fi gye lõ, ugyan csak szép szá mú
kö zön ség so ra i ból is so kan be kap cso lód tak a „Gyõ ze lem -
rõl éne kel jen nap ke let és nap nyu gat” vagy a „Bol dog asz  -
szony Anyánk” kez de tû egy há zi ének be. 

Es te fél 9-kor kez dõ dött a na pot le zá ró ün ne pi hang -
ver seny a gyõ ri Ba zi li ká ban. Mosonyi Mi hály F-dúr mi sé -
jé hez, Ko dály Zol tán Psal mus Hungaricusához a ze nét a
Gyõ ri Fil har mo ni kus Ze ne kar szol gál tat ta, Medveczky
Ádám ve zény le té vel. 

El mond hat juk, hogy szép ün ne pünk volt 2000. jú ni us
27-én, ami kor is a gyõ ri ek nek „egy volt szí ve, lel ke”.

Az Or szág gyû lés a mil len ni um évé ben vá lasz tott új köz -
tár sa sá gi el nö köt dr. Mádl Fe renc jo gász pro fes  szor sze mé -
lyé ben. A pár tok fe lett ál ló köz jo gi mél tó ság a nem zet egé -
szét kép vi se li, egy sé gét szim bo li zál ja. Az ün ne pi ce re mó -
nia szer ve zõi ezt a fon tos üze ne tet kí ván ták meg je len tet ni
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az zal, hogy Ma gyar or szág 3200 te le pü lé sé nek pol gár mes -
te re – párt ál lás ra va ló te kin tet nél kül – meg hí vást ka pott a
köz tár sa sá gi el nök be ik ta tá sá ra, és az azt kö ve tõ fo ga dás -
ra. Megint meg ta pasz tal tuk a mil len ni um fon tos üze ne tét,
azt, hogy együtt az or szág, hogy ös  sze tar to zunk.

Au gusz tus 20-án, ál lam ala pí tó szent ki rá lyunk ün ne pén
a Kos suth té ren ezer fõs gyer mek kó rus ad ta elõ a Mil len -
ni u mi ódát. A bu da pes ti Ba zi li ka elõt ti sza bad té ri ün ne pi
szent mi sén a köz jo gi mél tó sá gok mel lett ez rek imád koz tak
együtt, a Szent jobb-kör me net nek nem le he tett lát ni a vé -
gét. Es te cso dá la tos tû zi já ték ban gyö nyör kö dött a Du na-
par ton más fél mil lió em ber – szem ben az elõ zõ évek há -
rom száz-négy száz ezer tû zi já ték-él ve zõ jé vel. Is mét együtt
és lé lek ben emel ke det ten ün ne pel tek a ma gya rok. 

Egyi ke le het tem azok nak, akik a Szent évet, ezer éves ke -
resz tény ma gyar múl tun kat a Szent föld re szer ve zett nem ze -
ti za rán dok lat tal ün ne pel het ték. A 750 fõs za rán dok la tot le -
bo nyo lí tó Makrovilág Uta zá si Iro da ven dé ge ként, Ta kács
Nán dor szé kes fe hér vá ri me gyés püs pök úr za rán dok cso -
port já hoz csat la koz va Iván fi am mal együtt in dul tunk Jé zus
nyo má ba. Fe lejt he tet len lel ki él mény és ke gye lem bir to ko -
sa i ként tér tünk ha za. A Szent föl dön – te kint ve, hogy az egy -
ház és a ma gyar kor mány kö zös za rán dok la tá ról volt szó –
vol tak pro to kol lá ris prog ra mok is, ame lyek re szin tén kap -
tam meg hí vást. A ma gyar kor mány ré szé rõl Or bán Vik tor
mi nisz ter el nök he lyet te se, Kö vér Lász ló vett részt a nem ze -
ti za rán dok la ton. Min dig za vart, hogy a be mu ta tás nál Kö vér
Lász ló ról nem mond ták el, hogy a mi nisz ter el nök he lyett
kép vi se li a ma gyar kor mányt. Egyik al ka lom mal az ün nep -
ség pro to kol lá ris ré szé nek le zaj lá sa után rek la mál tam, va la -
hogy így: 

– Mi ért nem le he tett Kö vér Lász lót a mi nisz ter el nök he -
lyet te se ként be mu tat ni? 

– Ki hez van sze ren csém? – kér dez te a Kö vér Lász ló mel -
lett ál ló ma gyar szár ma zá sú, kon zer va tív iz ra e li új ság író.
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– A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek al el nö ke
és a gyõ ri szer ve zet el nö ke va gyok, Lanczendorfer Er zsé -
bet nek hív nak.

– Ke resz tény ér tel mi sé gi ek? Igen, ér tem; és mi a kü -
lönb ség a ke resz tény és zsi dó ér tel mi ség kö zött? – kér dez -
te az új ság író.

– Mint ér tel mi sé gi, sem mi – vá la szol tam. – Ke resz tény -
ként vi szont nem elég a til tá so kat be tar ta ni, mint a „Ne ölj!”,
„Ne pa ráz nál kodj!”, „Ne lopj!”, stb., ha nem azt is meg kell
fo gal maz nunk, hogy mi az a jó, ami re a rossz ke rü lé sé vel
fel sza ba du ló ener gi á it for dít ja a ke resz tény ér tel mi sé gi. Va gyis:
nem elég a ros  szat ke rül ni, a jót kell cse le ked ni. 

Pil la nat nyi csend, tág ra nyílt sze mek, és jött a vá lasz,
kér dés for má já ban:

– Van név jegy kár tyá ja?
Et tõl kezd ve min dig ked ve sen üd vö zöl tük egy mást.

Mil len ni u mi mér leg

Nagy volt a kü lönb ség az 1996-os millecentenáriumnak a
Horn–Kuncze-kormány ál ta li el hall ga tá sa, és ezer éves ke -
resz tény ál la mi sá gunk egész or szág ál tal va ló ün nep lé se
kö zött. A hon fog la lás 1100 éves év for du ló ja ese mény te len
volt az or szág ban, ma ra dan dó tár gyi és esz mei ér te ket alig
ha gyott az utó kor ra. Még az An tall-kor mány ál tal kez de -
mé nye zett EX PO ’96 vi lág ki ál lí tást is meg hi ú sí tot ták, ami a
nem ze ti egy ség épí té sé nek kez dõ lé pé se le he tett vol na.
Egye dü li kul tu rá lis ese mény a Hon fog la lás c. film volt,
amely ta lán a szük sé ges ál la mi tá mo ga tás hi á nya mi att is
ve gyes meg íté lés alá ke rült. Esz mei örök sé get egye dül a
Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia „Igaz sá go sabb és
test vé ri e sebb vi lá got” cí mû kör le ve le je len tett.

A millecentenáriummal szem ben az 1000 éves ma gyar
ke resz tény ál la mi ság, a mil len ni um köz is mert té vált. A
köz vé le mény-ku ta tó Ma gyar Gal lup In té zet már idé zett fel -
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mé ré se sze rint a ma gyar la kos ság 91 szá za lé ka tu dott a
mil len ni u mi ün nep rõl, és kö zü lük 89 szá za lék tar tot ta he -
lyes nek an nak meg ün nep lé sét. A mil len ni u mi ün nep ség -
so ro zat ban meg ta nult ün ne pel ni az or szág, az ün nep lés
pe dig lé lek ben gya ra pí tot ta, fel emel te a ma gyar sá got, erõ -
sí tet te a nem ze ti ös  sze tar to zás ér zé sét.

4. TET TEK BEN LÁS SUK MEG 
A VALÓT…

A ha gyo má nyos Barankovics-emlékülésekre az egész or -
szág ból jöt tek a ke resz tény de mok ra ták, így az em lék ülé se -
ken el hang zot tak jó val szé le sebb kör be ju tot tak el, mint ha
csak egy ke rek asz tal-be szél ge tést tar tot tunk vol na egy vá -
ros ban. Az in for má ci ók az or szág min den zu gá ba el ju tot -
tak. A 2001. au gusz tus 29-i, ötö dik, „Barankovics nyo má -
ban” cím mel tar tott Barankovics-emlékülésen a szo ci á lis és
csa lád po li ti ka, a gaz da ság, a kül po li ti ka és az egy ház po li -
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ti ka hely ze tét be mu ta tó elõ adást tar tott Harrach Pé ter,
Matolcsy György, Martonyi Já nos, és Semjén Zsolt. 

Em be rek kö zött jár va, kel ve, dol goz va idõn ként el -
cso dál koz tam azon, hogy mi lyen gyor san fe lej tik el,
hogy a min den na pi éle tü ket be fo lyá so ló ne ga tív vagy
po zi tív dön té se ket me lyik kor mány hoz ta. Pél dá ul a bal-
liberális el len zék ál sá gos mó don azt suly kol ta, hogy az
Or bán-kor mány nem ad ele gen dõ csa lá di pót lé kot –
amit mel les leg az õ kor má nyuk alatt a Bok ros-cso mag
vett el az em be rek je len tõs ré szé tõl. Az egy re rö vi dü lõ
tá vú em lé ke zés mi att fon tos nak tar tot tam ren dez vé nye -
in ken a tisz telt hall ga tó sá got em lé kez tet ni ar ra, hogy a
pol gá ri kor mány el sõ in téz ke dé sei kö zött – 1998 õszén
– el tö röl te a Bok ros-cso mag ál tal be ve ze tett tan dí jat,
vissza ál lí tot ta a GYES-t, a GYED-et, és az ala nyi jo gon
já ró csa lá di pót lé kot.

Harrach Pé ter szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter elõ -
adá sa it min dig az zal ve zet tem be, hogy büsz ke öröm mel
is mer tet tem az Eu ró pai Unió országjelentésébõl a pol gá -
ri kor mány csa lád po li ti ká já ra vo nat ko zó el is me rõ sza va -
kat, mi sze rint ez a csa lád po li ti ka kö ve ten dõ. Azt sem
hall gat tam el, hogy ez a csa lád po li ti ka nem zet kö zi el is -
me rést is ka pott: az Eu ró pai Csa lád te rá pi ás Egye sü let a
2001-ben lé te sí tett „Eu ró pai díj a családokért”-díjat 2001.
jú ni us 29-én el sõ ként Or bán Vik tor mi nisz ter el nök nek
ad ta át.

Ér de kes, hogy an nak el le né re, hogy az em be rek sa ját
bõ rü kön ta pasz tal ták meg a Horn–Kuncze-kormány so ka -
kat meg nyo mo rí tó Bok ros-cso mag ját, még is a szo ci a lis ták
ál tal a nyug dí ja sok nak ígért egy sze ri 19 000 fo rin tot és a
13. ha vi nyug díj ígé re tét több re tar tot ták, mint az Or bán-
kor mány alatt a nyug dí jak vá sár ló ér té ké nek tar tós nö ve ke -
dé sét. (Pe dig az Or bán-kor mány alatt ez a vá sár ló ér ték
job ban nö ve ke dett, mint az azt kö ve tõ Medgyessy- és
Gyur csány-kormány alatt!)
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Az Or bán-kor mány egy ház po li ti ká ja barankovicsi ke -
resz tény de mok ra ta po li ti ka volt. A Va ti kán és a Ma gyar
Köz tár sa ság kö zött lét re jött, Horn–Kuncze-kormány ál tal
meg kö tött, de gya kor lat ban be nem tar tott szer zõ dést a
pol gá ri kor mány hi ány ta la nul tel je sí tet te. Barankovics Ist -
ván ki fej tet te, hogy az egy ház lel ki kül de tés ben jár, de ezt
a mis  szi ót vi lá gi, föl di kö rül mé nyek kö zött kell tel je sí te nie.
En nek kul tu rá lis, gaz da sá gi fel tét elei van nak, ame lye ket a
min den ko ri ál lam kö te les biz to sí ta ni. „Aki az ál lam és egy -
ház jó vi szo nyá nak szük sé ges sé gét ta gad ja – mond ta
Barankovics Ist ván – az 1000 éves ke resz tény ma gyar múl -
tat ta gad.” Volt dol ga Semjén Zsolt nak, az egy há zi ügye kért
fe le lõs he lyet tes po li ti kai ál lam tit kár nak, amíg a
Horn–Kuncze-kormány – nem zet kö zi szer zõ dést is sér tõ –
egy há zak kal szem ben ta nú sí tott diszk ri mi ná ci ó ját fel szá -
mol ta.

Az ötö dik Barankovics-emlékülésen Semjén Zsolt:
„Ma gyar egy ház po li ti kai mo dell” cím mel tar tot ta meg elõ -
adá sát:

Ami kor a pol gá ri kor mány a kor mány prog ra mot meg al -
kot ta, ab ból in dult ki, hogy na gyobb a fel ada tunk an nál,
hogy tol doz zuk-fol toz zuk a meg lé võ dol go kat. Ezért azt a
célt tûz tük ki ma gunk elé, hogy meg al kot juk az egy ház po -
li ti ká nak a mo dell jét, ami az óta pél da ként szol gál szá mos
nyu ga ti és szá mos ke le ti or szág szá má ra is. En nek a mo -
dell nek a lé nye ge az volt, hogy ne csak a kom mu nis ta
rom bo lás után új já é pü lõ egy há zi struk tú rá kat, egy há zi
szer ve ze te ket és egy há zi moz gás te ret biz to sít suk, ha nem
el ke rül jük azo kat a zsák ut cá kat is, aho va több nyu ga ti or -
szág szekularista mí to szok tól ve zérel ve ju tott. Ezért elõ ször
tör tént meg, hogy egy kor mány prog ram fi lo zó fi ai ér te lem -
ben gon dolt az ál lam és az egy ház kap cso la tá ra. Az alap -
ve tõ ál lí tás, Aquinói Szt. Ta más ra megy vis  sza egyéb ként,
és úgy hang zik, hogy el is mer jük, hogy az egy ház sui
generis va ló ság, va gyis az egy ház nem az ál lam in téz -
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mény rend sze ré nek va la mi lyen al rend sze re, ha nem az ál -
lam mal egyenrangú va ló ság. Kö vet ke zés kép pen ál lam és
egy ház kö zött nem fo gad ha tó el alá- és fö lé ren delt ség,
csak a leg szi go rúbb mel lé ren delt ség. En nek a mel lé ren -
delt ség nek tük rö zõd nie kell az egy há zi in téz mény rend szer
kap cso lat tar tá sá ban is. A gon do lat me net nek a lé nye ge az,
hogy az egy ház és az ál lam el vá lasz tá sa nem je lent he ti az
egy ház és a tár sa da lom szét vá lasz tá sát. Még pe dig azért
nem je lent he ti, mert egy szer re va gyunk tag jai az egy há -
zunk nak és egy szer re pol gá rai a ma gyar ha zá nak. Ezek nek
nem a szem be ál lí tá sa a he lyes út, ha nem a ket tõ har mo ni -
kus együtt mû kö dé se vá lik az egész tár sa da lom ja vá ra. Eb -
bõl az alap ve tés bõl, eb bõl a fi lo zó fi ai meg ala po zás ból kö -
vet ke zik a pol gá ri kor mány konk rét egy ház po li ti ká ja. 

En nek a leg fon to sabb ele me az, hogy ha az egy ház köz -
fel ada tot vál lal át – is ko la, szo ci á lis ott hon, kór ház, bár mi -
lyen köz fel ada tot át vál la ló in téz mény –, ak kor pon to san
ugyan olyan ál la mi tá mo ga tást kap jon, mint a ha son ló fel -
ada tot el lá tó ál la mi vagy ön kor mány za ti in téz mény. Még -
pe dig azért, mert el fo gad ha tat lan az, amit pél dá ul az elõ zõ
kor mány ok ta tá si mi nisz te re egy ilyen par la men ti vi ta so rán
a par la ment ben is han goz ta tott, ami kor azt mond ta, hogy -
ha a ke resz té nyek egy há zi is ko lát akar nak, rész ben vagy
egész ben, de tart sák fönn ma guk. Ez azért el fo gad ha tat lan,
mert mi, val lá sos em be rek, ugyan olyan adó fi ze tõ pol gá rok
va gyunk, mint bár ki más, ugyan úgy a mi adónk ból is tar-
tatik fönn az ös  szes el gon dol ha tó ál la mi és ön kor mány za ti
in téz mény. E sze rint a lo gi ka sze rint a köz fel ada to kat át vál -
la ló egy há zi in téz mé nye ket a val lá sos em be rek nek mint egy
plusz ban kel le ne fenn tar ta ni uk, ez ál tal vég ered mény ben
ket tõs adó fi ze tés re len nénk kény sze rít ve, és ez an nak a
dek la rá lá sa len ne, hogy má sod ren dû ál lam pol gár nak te kin -
te nek min ket. Mi u tán a pol gá ri kor mány nem te kin ti má -
sod rangú ál lam pol gár ok nak a val lá sos em be re ket, eb bõl
kö vet ke zik, hogy nem va gyunk ket tõs adó fi ze tés re kény -
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sze rít he tõk. Csak ak kor nem va gyunk ket tõs adó fi ze tés re
kény sze rít ve, ha az ál lam pon to san ugyan úgy fi nan szí roz za
a köz fel ada tot át vál la ló egy há zi in téz mé nye ket, mint a ha -
son ló fel ada tot el lá tó ál la mi vagy önkormányzatiakat. Ez a
gon do lat kör, amin az egy há zi fi nan szí ro zá si mo dell rend -
sze re nyug szik, ez az, ami va ló já ban le he tõ vé te szi, hogy a
pol gá rok sza bad aka ra tuk ból dönt sék el, hogy gye re ke i ket
egy há zi vagy ön kor mány za ti is ko lá ba akar ják-e já rat ni,
hogy egy há zi kór ház ban vagy ál la mi ban akar ják ma gu kat
ke zel tet ni, és így to vább. Az fe lel meg az ál lam pol gár ok
sza bad dön té sé nek, hogy ha az ál lam ezt tisz te let ben tart va
pon to san ugyan úgy fi nan szí roz za az egy há zi in téz mé nye -
ket, mint az államiakat vagy az önkormányzatiakat. 

Ezen az alap ve té sen nyug szik az egy ház po li ti kai cse lek -
vés so ro zat, ami a mö göt tünk ál ló há rom év mun ká ját je -
len tet te. Mind ez há rom alap pil lé ren nyug szik. Egyet len
ívet al kot, de há rom nagy el kü lö nít he tõ pil lér rõl van szó.
El sõ a ko ráb bi diszk ri mi ná ci ók el tör lé se. Ha meg en ge dik
most csak egyet len pél dát mon da nék. A Horn-kor mány
ide jén bár mely ál la mi egye tem, a Jó zsef At ti la Sze ge di Tu -
do mány egye tem tõl a pé csi Jannus Pan no ni u son át az EL -
TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rá ig min dent ös  sze vet ve kb.
éven te és hall ga tón ként 400-450 ezer fo rin tos ál la mi tá mo -
ga tást ka pott. Mind ez a Páz mány Pé ter Ka to li kus és a
Károli Gás pár Re for má tus Egye tem ese té ben 80 ezer fo rint
volt, ho lott ezek ben az in téz mé nyek ben ugyan olyan vi lá gi
ta ná rok vi lá gi tu do mányt, vi lá gi akkreditációval, az ese tek
jó ré szé ben lé nye ge sen ma ga sabb szín vo na lon ta ní tot tak.
Jól lát ha tó a finanszírozásbeli kü lönb ség. Eb bõl kö vet ke zik
az is, hogy en nek kö vet kez té ben szá mos olyan ke resz tény
em ber, aki egy há zi egye tem re sze ret te vol na já rat ni a gye -
re két, aho va a te het sé ge és hi te sze rint tar toz na, nem tud -
ta meg ten ni, mert nem tud ta ki fi zet ni a tan dí jat, amit azért
volt kény te len szed ni ez a két egy há zi egye tem, hogy a
pusz ta lé tét fenn tart sa. Az el sõ lé pés so ro za tunk az volt,
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hogy min den te kin tet ben, az ál ta lá nos is ko lá tól az egye te -
mig, meg szün tet tük ezt a finanszírozásbeli kü lönb sé get.
Ha meg en ge dik, mon dok egy má sik pél dát. A Horn-kor -
mány ide jén bár mely fa kul ta tív tan tárgy ál la mi fi nan szí ro -
zás ban ré sze sült, egyet len egy ki vé tel volt: a hit tan. Mi lyen
ala pon, kér de zem én, ha más gye reke az én adóm ból ta -
nul hat por tu gál nyel vet vagy gram ma ti kát, ak kor az én
gye re kem az én pén zem bõl mi ért ne ta nul hat na ka to li kus,
re for má tus vagy evan gé li kus hit tant? Ép pen ezért a pol gá -
ri kor mány az el sõ költ ség ve té si év ben több mint 2 mil li -
árd fo rint ér ték ben vissza ál lí tot ta a hit ok ta tás nak az ál la mi
fi nan szí ro zá sát. Öröm mel je len tem, hogy több mint 500
ezer gye rek ta nul ma ál la mi is ko lá ban ál la mi lag fi nan szí ro -
zott hit tant.

A má so dik nagy pil lér a tör té nel mi egy há zak kal kö tött
szer zõ dé sek. Hogy ezek nek a sú lyát ér zé kel ni tud juk, visz  -
sza kell lép nünk az idõ ben. 1997-ben az ak ko ri mi nisz ter -
el nök, Horn Gyu la, igen de rék mó don meg kö töt te a va ti -
ká ni meg ál la po dást. Ez na gyon szép volt, két ap ró prob lé -
má val: az egyik az, hogy nem tar tot ták be, a má sik pe dig,
hogy nem kö töt tek ha son ló szer zõ dést a töb bi tör té nel mi
egy ház zal. Mi mind a ket tõt meg tet tük. Ré szint át ala kí tot -
tuk az ös  szes ha tá lyos bel sõ tör vényt úgy, hogy meg fe lel -
jen a va ti ká ni szer zõ dés nek, más fe lõl pe dig a pro tes táns
egy há zak kal, az iz ra e li ta fe le ke ze ttel és az or to do xok kal is
meg kö töt tük azo kat a szer zõ dé se ket, ame lyek meg fe lel -
nek a va ti ká ni szer zõ dés nek, mes  sze me nõ en fi gye lem be
vé ve a pro tes táns egy há zak nak a tu laj don szer ke ze ti és az
egy ház szer ve ze ti sa ját sá ga it. Ezek nek a szer zõ dé sek nek a
lé nye ge, hogy mind azt a va gyon tö me get, amit a kom mu -
niz mus el ra bolt az egy há zak tól, és az egy ház nem ké ri
vissza, ha nem az át ala kul já ra dék alap pá. Te hát fel be csül -
jük ezt az ös  sze get, és en nek az egyéb ként ha tal mas ösz  -
szeg nek az 5 szá za lé kát kap ja va lo ri zál va az idõ vé ge ze té -
ig az adott egy ház. Ezen kí vül biz to sít juk azt, hogy a sze -
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mé lyi jö ve de lem adó 1 szá za lé kát min den ki utal hat ja an nak
az egy ház nak, ame lyik hez tar to zó nak vall ja ma gát. (…)

Har ma dik ilyen nagy te rü let az in gat lan ren de zé sek nek
a kér dé se. Itt megint csak ar ról van szó, hogy ha tal mas va -
gyon tö me get ra bol tak el a há bo rú után az egy ház tól, és
ter mé sze tes kö te les sé ge egy jog ál la mi alap el ve ken ál ló
kor mány nak és ál lam nak, hogy ezt az igaz ság ta lan sá got jó -
vá te gye. Ezért szü le tett meg 1991-ben az in gat lan ren de zé -
si tör vény, ami nek a vég re haj tá sa ma is fo lyik. Egyet len
szá mot mondok: a pol gá ri kor mány ez alatt a há rom év
alatt kor mány ha tá ro zat tal két szer an  nyi egy há zi in gat lan
sor sát ren dez te, mint az elõ zõ két kor mány együtt vé ve. Ez -
zel jo gi ér te lem ben az ös  szes egy ház ös  szes in gat lan ügyét
le zár ta. So ha ak ko ra pénzt költ ség ve tés még nem for dí tott
in gat lan ren de zés re, mint a pol gá ri kor mány, és nem tisz -
tem, hogy itt po li ti kai kér dé sek be bo nyo lód jam, de hadd
mond jak egy dol got. Azt hit tem, le esek a szék rõl, ami kor
a szo ci a lis ta párt el nö ke a prog ram ja ként azt mond ta, hogy
a szo ci a lis ták fel fog ják gyor sí ta ni az egy há zi in gat lan kér -
dés meg ol dá sát. Na most er re hadd mond jak an  nyit, hogy
aki vé gig né zi az ak ko ri jegy zõ köny ve ket, lát hat ja, hogy ott
aka dá lyoz ták a tör vény meg szü le té sét, ahol tud ták. (…)

Újabb tá ma dá sok

2001 õszé re a po li ti kai élet har co sab bá vált. Az el len zé ki
MSZP és SZDSZ po li ti ku sai, lát va a pol gá ri kor mány si ke -
re it, ha zug sá gok kal, rá gal ma zá sok kal bom báz ták a köz vé -
le ményt. Olyan ígér ge té sek töm ke le ge hang zott el, ame -
lyek rõl az MSZP-nek is tud nia kel lett azt, hogy csak ak kor
tel je sít he tõk, ha el adó sít ják az or szá got. Meg tet ték. A gyû -
lö let kam pány ra a Fi desz nem re a gált, ki sem ej tet ték az
MSZP vagy SZDSZ ne vét.

A KÉSZ ke rek asz tal-be szél ge té se ken – aho gyan már ko -
ráb ban ír tam – vi lá gos, egy ér tel mû meg fo gal ma zás sal so -

70 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ra koz tat tam fel a ha zug sá gok ra, rá gal ma zá sok ra cá fo la tul a
té nye ket. Ha egy szer tisz tá zó fó rum va gyunk, ak kor itt kell
le lep lez ni az MSZP ál sá gos vi sel ke dé sét is – gon dol tam.
Ez zel az el kö te le zett stí lus sal ren dez vé nye i men én let tem
a „ke mé nyen” fo gal ma zó, az „ag res  szív” sze rep lõ, ven dé -
ge im sze líd csen des ség gel csak a pol gá ri kor mány ered -
mé nye i rõl, a jö võ be ni ter vek rõl szá mol tak be. 

Em lé ke zem, Nyír egy há zán 2001. szep tem ber 11-e után
bí rál tam az MSZP hi tel te len sé gét az zal kap cso lat ban, hogy
azt hir det ték, hogy el sõ ként õk ítél ték el az Ame ri ka el le -
ni ter ror tá ma dást, és tá mad ták Or bán Vik tor mi nisz ter el nö -
köt az zal, hogy fé lel met kelt az em be rek ben nyi lat ko za tá -
val. El mond tam, hogy mit nem ad tam vol na azért, ha pár
éve Ko vács Lász ló a Ká dár-re zsim alatt, az MSZMP KB kül -
ügyi funk ci o ná ri u sa ként ugyan így til ta ko zott vol na a hír -
hedt ter ro ris ta, az Oszama Bin Laden-fajsúlyú Carlos Ma -
gyar or szá gon tör té nõ búj ta tá sa el len. Hi szen ez zel az elég -
gé el nem ítél he tõ tet tel ve szély be so dor ták Ká dár ék, a
szo ci a lis ták, ha zánk biz ton sá gát. Ho gyan vált hir te len, a
rend szer vál tás után pár év vel olyan ter ro ris ta-el le nes sé Ko -
vács Lász ló? Elõ zõ éle te alap ján hi tel te len a til ta ko zá sa.

En nek az ös  sze füg gés nek a ki mon dá sa még he lyi egy -
há zi ak ros  szal lá sát is ki vál tot ta. Nem kell ilye ne ket mon da -
ni, nem kell ilyen ke mé nyen fo gal maz ni – szólt a fi gyel -
mez te tés, ami el ju tott ma ga sabb po li ti kai fó ru mok ra, a Fi -
desz ve ze tõ i hez is. Vá lasz ként 2001. ok tó ber 21-én le ve let
ír tam né hány egy há zi ve ze tõ nek: 

„Hogy ke mé nyen fo gal maz tam? Ha az igaz ság ke mény,
ak kor igen – ír tam a le vél ben. (…) Ami kor be szél tem az
egyik po li ti ku sunk kal a nyír egy há zi re a gá lás sal kap cso lat -
ban, azt kér dez te, hogy az nem tû nik fel, hogy men  nyit és
mi lyen stí lus ban rá gal maz nak a szo ci a lis ták? Mi nem ha zu -
dunk, nem rá gal ma zunk, ha nem tisz tá zó fó ru mot tar tunk,
ame lyen egy ke resz tény em ber csak az igaz sá got kép vi sel -
he ti, vi lá gos meg fo gal ma zás sal és bát ran.
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Azt gon do lom, hogy az igaz sá got meg mon da ni és ki -
mon da ni – ami kor az el len ke zõ jét a la kos ság meg té vesz -
té sé re akar ja fel hasz nál ni a szo ci a lis ta el len zék – nem a
ke resz tény sze re tet el len va ló vé tek, mert ke resz tény sze -
re tet csak az igaz ság gal együtt áll meg. A szo ci a lis ta el len -
zék sok eset ben ab ban bí zik, ami kor ha zu dik vagy csúsz -
tat, hogy az em be rek nem em lé kez nek – és jól hi szik.
Ilyen kor le kell lep lez ni! Ki em lé ke zik ar ra, hogy 1998-
ban, az Or bán-kor mány hi va tal ba lé pé se kor, a szo ci a lis ták
el le ne sza vaz tak a tan díj el tör lé sé nek, a gyes, gyed és csa -
lá di pót lék ala nyi jo gon va ló jut ta tá sá nak, most pe dig az -
zal tö mik az em be rek agyát, hogy a pol gá ri kor mány nem
eme li a csa lá di pót lé kot. Vagy: az Or bán-kor mány a tör -
vé nyi elõ írá so kon túl 76 mil li árd fo rin tot for dí tott ed dig a
nyug dí jak eme lé sé re. És mi vel tö mi az em be rek agyát
Medgyessy Pé ter? Az zal, hogy »erkölcstelen, és  sze rût len és
társadalomellenes« az, hogy több, mint 50 mil li árd fo rin tot
el vett a pol gá ri kor mány a nyug dí ja sok tól, de ezt ha ta lom -
ra ju tás kor õk egy adag ban oda ad nák a nyug dí ja sok nak.
És so rol hat nám azo kat a rá gal ma kat, ame lyek kel kap cso -
lat ban az igaz sá got eze ken a tisz tá zó fó ru mo kon Is ten
elõt ti fe le lõs sé günk tu da tá ban nem hall gat juk el, ak kor
sem, ha az igaz ság egye sek vagy egyes pár tok szá má ra le -
lep le zõ.

(…) Vé ge ze tül: A Szent atya a Christifideles laici c. en -
cik li ká ban vi lá go san meg fo gal maz za, hogy a »világi hí võ -
nek jo ga és kö te les sé ge részt ven ni a po li ti kai életben«. Te -
hát a vi lá gi hí võk bõl ál ló KÉSZ ne vé ben jo got gya ko ro lok,
és kö te les sé get tel je sí tek.

2001. ok tó ber 9-én, Ró má ban Tar Pál, ha zánk va ti ká ni
nagy kö ve te, be mu ta tott a Va ti kán kul tu rá lis mi nisz te ré nek.
Poupard bí bo ros úr kéz fo gás ban tart va ke ze met ezt mond -
ta: »Örülök, hogy meg is mer het tem. Kö szö nöm, amit ed dig
tett«. Én ez után is ugyan azt aka rom ten ni.” – fe jez tem be a
le ve let.
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5. A KAM PÁNY
2001 szep tem be ré tõl a 2002. áp ri lis 7-i vá lasz tá sig 22 vá -
ros ban szer vez tem ke rek asz tal-be szél ge tést: Nyír egy há zán,
Veszp rém ben, Deb re cen ben, Sop ron ban, Pé csett, Du na ke -
szin, Pá pán, Ta ta bá nyán, Szé kes fe hér vá ron, Szent end rén,
Szol no kon, Bu da pes ten, Eger ben, Gyu lán, Ceg lé den,
Szek szár don, Za la eger sze gen, Újfehértón, Ta tán, Jász apá ti -
ban, Rác ke vén és Süly sá pon.

Egy vá ros ban sem mu lasz tot tam el a Ron Werber-i gyû -
lö let kam pány rá gal ma it ne vü kön ne vez ni és té nyek kel cá -
fol ni. A KÉSZ ke rek asz tal-be szél ge té sek telt há zas ren dez vé -
nyek vol tak. Gyu lán 2002. már ci us 7-én Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök volt a ke rek asz tal-be szél ge tés egyik ven dé ge –
a ha tal mas Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Ház nak nem csak az
elõ a dó ter me, ha nem fo lyo sói is zsú fo lá sig meg tel tek, azo -
kat is ki han go sí tot ták. Ki csi nek bi zo nyult a Mû ve lõ dé si
Ház; a ki szo rult tö meg az ut cán vár ta tá vo zás kor a mi nisz -
ter el nö köt.

A gyõ ri KÉSZ a 2002. áp ri lis 7-i és áp ri lis 21-i or szág -
gyû lé si vá lasz tá sok kal kap cso lat ban is mét ál lás fog la lást
adott ki:

„Abban va gyunk ér de kel tek, hogy az el múlt négy év
ke resz tény de mok ra ta po li ti ká ja foly ta tód jék, mely az Is ten
ké pé re te rem tett em bert, hí võt és nem hí võt egy aránt, te -
vé keny sé ge cél já nak és nem esz kö zé nek te kint. (…) Jö -
võn ket meg ha tá ro zó dön té se ink nél meg kell vizs gál nunk,
me lyik po li ti kai erõ fe lel meg a ke resz tény ség mint egye -
te mes em be ri ér ték rend – nem hí võk ál tal is vál lal ha tó –
er köl csi mér cé jé nek. A ta pasz ta lat se gít min ket ab ban,
hogy a jót vá las  szuk. Ezért nem fe lejt het jük, hogy a szo -
ci a lis ták – ugyan úgy, mint ma – 1994-ben is min dent meg -
ígér tek, és ha ta lom ra ju tás kor hom lo ke gye nest az el len ke -
zõ jét va ló sí tot ták meg:

– in gye nes ok ta tást ígér tek, és be ve zet ték a tan dí jat;
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– ala nyi jo gon já ró csa lád tá mo ga tást ígér tek, és meg -
szün tet ték a GYED-et, el tö röl ték az ala nyi jo gon já ró
csa lá di pót lé kot és a GYES-t;

– a nyug dí jak vá sár ló ér té ké nek nö ve ke dé sét ígér ték, és
négy év alatt el vet ték a nyug dí jak 12 szá za lé kát.

A pol gá ri kor mány vi szont az orosz gaz da sá gi vál ság,
dél szláv há bo rú, a sú lyos hó-, bel víz- és ár víz károk el le né -
re vá lasz tá si ígé re te it be tart va: 

1. el tö röl te a tan dí jat, és di ák hi tel lel se gí ti a rá szo ru ló kat;
2. új ra be ve zet te a GYED-et, és vis  sza ad ta ala nyi jo gon

a GYES-t és a csa lá di pót lé kot. Az Or bán kor mány
nem zet kö zi el is me rés sel dí ja zott csa lád tá mo ga tá si
rend szert dol go zott ki, ame lyet a szo ci a lis ta sza va zók
80 szá za lé ka is tá mo gat;

3. nem csak vis  sza ad ta, amit a szo ci a lis ták el vet tek, ha nem
16 szá za lék kal nö vel te a nyug dí jak vá sár ló-ér té két;

4. a mi ni mál bért 19.500,- Ft-ról 50.000- Ft-ra emel te; 
5. az ott hon te rem té si hi te lek ka ma ta it 26 szá za lék ról

3 szá za lék ra szál lí tot ta le;
6. csa lá dok mil li ó it meg nyo mo rí tó, szo ci a lis ták ál tal vég -

re haj tott Bok ros-cso mag he lyett Szé che nyi Ter vet ve -
ze tett be a kis- és kö zép vál lal ko zá sok, ma gán sze mé -
lyek hat ha tós tá mo ga tá sá ra, mi köz ben a mun ka nél kü -
li ség az eu ró pai uni ós át lag alá csök kent, a gaz da sá gi
nö ve ke dés pe dig az eu ró pai uni ós át lag dup lá ja lett.

A cá fol ha tat lan té nyek alap ján te hát min den ma gyar ál -
lam pol gár nak ér de ke, hogy a kö vet ke zõ négy év ben is a
Fi desz ve zet te pol gá ri kor mány szol gál ja a ma gya ro kat ha -
tá ro kon be lül és ha tá ro kon kí vül. Ez Is ten után raj tunk
mú lik. Tör té nel mi esé lyünk va ló ság gá vá lik:

1. ha el me gyünk sza vaz ni;
2. ha CSAK a gyõ ze lem re esé lyes Fi desz–MDF vá lasz tá -

si ko a lí ci ó ra és kép vi se lõ je lölt je i re sza va zunk;
3. ha NEM sza va zunk: 

a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt ra (MSZP), 
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a Sza bad De mok ra ták Szö vet sé gé re (SZDSZ) és 
a Thürmer Gyu la ve zet te Mun kás párt ra;

4. ha NEM sza va zunk azok ra a kis pár tok ra, me lyek a
köz vé le mény-ku ta tás ok egy be hang zó ered mé nye
sze rint nem érik el az 5 szá za lé kos tá mo ga tott sá got,
mint pél dá ul a Cent rum Párt vagy a Torgyán ve zet te
FKGP (Füg get len Kis gaz da Párt).

A rá juk adott 5 szá za lék alat ti sza va zat tal nem jut nak a
par la ment be, ugyan ak kor sza va za to kat vesz nek el a Fi -
desz–MDF pol gá ri párt ko a lí ci ó tól, ami az MSZP-t és az
SZDSZ-t erõ sí ti.

Vi lá go san kell lát ni, hogy a 2002. áp ri li si or szág gyû lé si
vá lasz tá so kon a küz de lem a nyolc nem zet kö zi díj jal ki tün -
te tett Or bán Vik tor (Fi desz–MDF) és a múlt ter hes örök sé -
gét meg tes te sí tõ Medgyessy Pé ter (MSZP) kö zött dõl el. (…)

SZE RE TET TEL KÉR JÜK, MEN JEN EL SZA VAZ NI, MERT
MIN DEN EGYES SZA VA ZAT SZÁ MÍT!

Dr. Lanczendorfer Er zsé bet
el nök”

El ér ke zett a vá lasz tá sok nap ja: 2002. áp ri lis 7. Re mény tel je -
sen néz tünk a vá lasz tá sok elé. Áp ri lis 5-én még 5-10 szá za -
lék kö rü li Fi desz–MDF elõnyt prog nosz ti zál tak a köz vé le -
mény-ku ta tók, ta lán a Me di án jó solt mind ös  sze 2 szá za lé kos
Fi desz–MDF elõnyt, de ve re ség re egy köz vé le mény-ku ta tó
sem utalt. Áp ri lis 7-én es te meg telt a Mil le ná ris és ud va ra.
Kö zö sen sze ret tünk vol na ün ne pel ni. Bi za ko dás sal fi gyel tük
a be fu tó ered mé nye ket, a tö meg te kin te te rá ta padt a kép er -
nyõ re. S egy szer csak ér tet len ség ült ki az ar cok ra. „Mi tör -
tént? Le he tet len! Nem igaz!” – egy-két sza vas mon da tok hul -
lá moz tak vé gig a tö me gen, és döb be net ült az ar co kon. És
meg szü le tett a vég ered mény. Kis gim na zis ták zo kog tak, de
meg lett em be rek sze me is pá rás volt. Mi ért könnyez tek? Mit
si rat tak, mit fél tet tek? A lé lek ben és anya gi ak ban emel ke dõ
nem ze tet, a pol gá ri kor mány ál tal meg te rem tett ér té ke ket.
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Jog gal. Sze mély sze rint eg zisz ten ci á li san az én csa lá do mat –
és nagy ki ter je dé sû is me ret sé gi kö röm egyi két sem – ve szé -
lyez tet te az eset le ges balliberális kor mány. Ak kor mi ért ag -
gód tunk? Kö zös sé ge ink – csa lád, egy ház, nem zet – fe le lõs
fél té se né zõ pont já ból bi zony volt mit fél te ni egy le het sé ges
MSZP-SZDSZ kor mány tól. En nek a fé le lem nek jo gos sá gát a
ké sõb bi ek ben té nyek iga zol ták.

A csa ló dott ság el sõ har minc per ce után tel je sen hely re állt
lel ki egyen sú lyom, mert ar ra gon dol tam, hogy a Jó is ten jó -
sá gá ban és sze re te té ben bí zó em ber so ha nem le het két ség -
beesett. Or bán Vik tor pe dig min den kit meg erõ sí tett: „Ki tar -
tás, harc, lel ke se dés, és meg lesz az ered mé nye” – mond ta.
Úgy gon dol tuk, hogy az em ber köz pon tú po li ti ka kéz zel fog -
ha tó ered mé nyei meg gyõ zõb bek az em be rek szá má ra, mint
a rá gal ma zá sok és ígér ge té sek tö me ge. Rosszul gon dol tuk.

Áp ri lis 9-én a Test ne ve lé si Egye te men és az Al ko tás ut -
cát is el áraszt va vár ták az em be rek a mi nisz ter el nö köt. A
ha tal mas tö meg bõl õszin te, nagy sze re tet, re mény ke dés,
bi za lom su gár zott Or bán Vik tor fe lé. Vég re hal lot tuk a mi -
nisz ter el nö ki be széd ben, hogy mi vár ha tó egy eset le ges
MSZP-SZDSZ kor mány meg ala ku lá sa ese tén. A pró fé cia
pon tos volt. A sze rény több ség (ke ve sebb, mint 1 szá za -
lék kal gyõ zött az MSZP) még is a szo ci a lis ták ígér ge té se i -
nek hitt – az óta a hi szé keny ség meg kap ta a ma ga bün te -
té sét. Ter mé sze te sen a fe le lõs ség nem azo ké, akik hit tek
az ígér ge tõk nek, ha nem azo ké, akik a ha ta lom meg szer zé -
se ér de ké ben fe le lõt le nül ígér get tek, tu da to san ha zud tak
az em be rek nek.

Szárny ra ka pott a pol gá ri Ma gyar or szág. Or bán Vik tor
sza vá ra a Kos suth tér re az or szág min den zu gá ból jöt tek a
ma gya rok. Mil li ó nyi an. Fe gyel me zet ten és mél tó ság tel je -
sen. Lel ke sen és bi za ko dó an. Nem volt pocs kon di á zás.
Csak sze re tet és ös  sze fo gás. „Mi hi szünk a sze re tet és ösz  -
sze fo gás ere jé ben” – hir det te a do bo gó fö lé el he lye zett
transz pa rens, és mon dot ta a mi nisz ter el nök. Ezek nem
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csak sza vak vol tak, négy év kor mány za ti tel je sít mé nye hi -
te le sí tet te a szlo gent. Ezért tud ta az erõ ket meg sok szo roz -
ni. És utol só ro ham mal mun ká ba in dult a pol gá ri Ma gyar -
or szág.

Még sem vol tunk ele gen

A két vá lasz tá si for du ló kö zött az egyik gyõ ri KÉSZ-ren-
dezvény után oda jött hoz zám egy fi a tal lány és azt mond ta:

– Én Pes ten já rok egye tem re. Ké rem, mond ja meg, hogy
mi ben se gít het nék Bu da pes ten, és hol je lent kez het nék
mun ká ra? 

Azt ta ná csol tam, hogy a he lyi Fi desz-iro dá ban je lent -
kez zen. Or szág szer te tu cat já val je lent kez tek szó ró lap osz -
tás ra, plakátolásra fi a ta lok és idõ sek egy aránt. Dip lo más fi -
am és ba rát ja mun ka után, gim na zis ta lá nyom és ba rá ti tár -
sa sá ga ta ní tás után – érett sé gi elõtt – tel jes erõ be do bás sal
dol goz ták vé gig a két he tet. 

Évi ren des sza bad sá gom ból ki vet tem egy he tet, Bu da -
pest re „köl töz tem”, mert on nan kön  nyeb ben utaz tam ke -
rek asz tal-be szél ge té se im hely szí né re. Az el sõ vá lasz tá si
for du ló ban Jász apá ti ban nagy elõn  nyel ve ze tett az MSZP-s
Sze ke res Im re Járvás Ist ván (Fi desz–MDF) elõtt, Nagykátán
ha son ló an, je len tõs kü lönb ség gel állt MSZP szí nek ben a
sztár nyo mo zó Doszpot Pé ter Czerván György (Fi desz–MDF)
elõtt, Rác ke vén ugyan csak el nem ha nya gol ha tó elõny re
tett szert az MSZP-s Pusz tai Csa ba Pánczél Kár oly (Fi -
desz–MDF) elõtt. Bár szer ve zés re csak na pok ma rad tak a
he lyi ek nek, en nek el le né re mind há rom he lyen ha tal mas
ér dek lõ dés mel lett mo de rál tam a ke rek asz tal-be szél ge tést.
És ami a lé nyeg: mind há rom he lyen a Fi desz–MDF kö zös
jel el ölt je nyer te meg áp ri lis 21-én a vá lasz tá so kat. Na gyon-
na gyon bol dog vol tam.

Mi vel Bu da pes ten tar tóz kod tam, fel ké rés re vál lal ni tud -
tam a két vá lasz tá si for du ló kö zött, 2002. áp ri lis 18-án

77LANCZENDORFER ERZSÉBET:
FÖLDPADLÓS SZOBÁTÓL A PARLAMENTI  SZÉKIG



meg ala kult De mok rá cia Köz pont véd nö ki tiszt sé gét is
Granasztói György, Makovecz Im re, Szíjjártó Pé ter, Var ga
Csa ba és Var ga Lász ló mel lett. A De mok rá ciaköz pont meg -
ala ku lá sá ra azért volt szük ség, mert – saj ná la tos mó don –
a 2002-es par la men ti vá lasz tá sok tisz ta sá gá ba ve tett köz bi -
za lom meg ren dült. Egy részt azért, mert a vá lasz tá si ered -
mé nyek – és er re sem ma gyar, sem nem zet kö zi vi szony lat -
ban nem volt pél da – hom lo ke gye nest mást mu tat tak, mint
a köz vé le mény-ku ta tó cé gek egy be hang zó elõ re jel zé sei,
más részt azért, mert a fi a tal ma gyar de mok rá cia tör té ne té -
ben pél da nél kü li volt ad dig az ál lam pol gár ok tól a he lyi,
te rü le ti és or szá gos vá lasz tá si bi zott sá gok hoz ér ke zett tö -
me ges be je len tés, pa nasz. Re kord rész vé tel volt, és töb ben
meg hal tak a vá lasz tá si ur nák mel lett! Áp ri lis 11-e és áp ri lis
22-e kö zött a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt ál tal lét re ho zott
hat De mok rá cia vo nal ra 6412 be je len tés ér ke zett. Vi lá gos sá
vált, hogy a De mok rá cia vo na lak ra ér ke zõ be je len té sek to -
váb bi szak ér tõi mun kát igé nyel nek. Ezért jött lét re a De -
mok rá cia Köz pont, amely sa ját Jog se gély szol gá la ta és Do -
ku men tá ci ós Tá ra se gít sé gé vel szol gál ta a de mok rá cia
nagy kin csé nek, a sza bad vá lasz tá sok tisz ta sá gá nak meg -
õr zé se irán ti tár sa dal mi igé nye ket. Öröm mel vál lal tam en -
nek az önál ló in téz mény nek a véd nök sé gét.

A vá lasz tás ra jo go sul tak je len tõs ré sze úgy vél te, hogy
olyan tö me gû és jel le gû vá lasz tá si vis  sza élés tör tént, amely
ér dem ben be fo lyá sol ta a vá lasz tá sok vég ered mény ét. Szin -
tén so kan vél ték úgy, hogy szük ség vol na az el sõ for du ló
sza va za ta i nak új ra szám lá lá sá ra.

Ezt a vé le ményt az a tény is erõ sí tet te, hogy a vá lasz tá -
sok el sõ for du ló já ban a lis tás sza va za tok te kin te té ben egy
szá za lék nál ki sebb volt a kü lönb ség az MSZP és a Fi -
desz–MDF vá lasz tá si ver se nyé ben. Sõt! A par la ment be még
be ke rü lõ (SZDSZ) és a par la ment bõl ki esõ (MIÉP) két párt
te kin te té ben is mind egy más hoz vi szo nyít va, mind az 5 szá -
za lé kos par la men ti kü szö böt te kint ve egy szá za lék nál ki -
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sebb volt a kü lönb ség. Az új ra szám lá lá si kez de mé nye zést
az MSZP-SZDSZ-es par la men ti több ség és a kor mány el -
uta sí tot ta, a sza va zó cé du lá kat meg sem mi sí tet ték, az igaz -
ság már so ha nem de rül het ki. A kér dés per sze meg ma rad:
mi ért nem le he tett új ra szá mol ni?

Min den eset re a vá lasz tá sok má so dik for du ló já ban – ta -
lán ép pen a De mok rá cia Köz pont ál tal nyúj tott szol gál ta -
tá sok nak és tá jé koz ta tá sok nak kö szön he tõ en – sok kal na -
gyobb volt az ál lam pol gár ok jog ér vé nye sí tõ ak ti vi tá sa.

Az tán el ér ke zett 2002. áp ri lis 21., a vá lasz tás má so dik
for du ló já nak nap ja. Is mét ös  sze gyûl tünk a Mil le ná ri son.
Fe szül ten fi gyel tük a ki ve tí tõn az ered mé nye ket. So kak ban
fel csil lant az öröm te li re mény, ami kor a be fu tó ered mé -
nyek vi lá gos sá tet ték, hogy a vi dék Ma gyar or szá gá ban
„meg for dult a koc ka”: az el sõ for du ló ban még fö lé nyes
MSZP-s ve ze tés el ol vadt, és a Fi desz–MDF kö zös je lölt jei a
leg több he lyen ma guk mö gé uta sí tot ták az MSZP-s kép vi -
se lõ je löl tet. En nek el le né re – is me rõ sök bõl és nem is me -
rõ sök bõl ál ló – köz vet len kör nye ze te met ott, a Mil le ná ri -
son óva tos vi ga lom ra in tet tem. Több sza va zat ér ke zett a
Fi desz–MDF kö zös je lölt je i re, mint az MSZP és SZDSZ je -
lölt je i re együtt vé ve. Még sem vol tunk ele gen. 
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III. rész: 2002–2006
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1. SZÖ VET SÉG A NEM ZE TÉRT
A pol gá ri Ma gyar or szág meg ren dült. A vá lasz tá sok má so -
dik for du ló já nak más nap ján, áp ri lis 22-én, hét fõn reg gel
el in dul tam az or vo si ren de lõm be, foly tat tam a mun ká mat.
Für ké szõ te kin te tek sze ge zõd tek rám, ki re ményt ke res ve,
ki kár ör vend ve. Elõb bi e ket meg nyug tat ta de rûm, utób bi ak
vi szont nem ér tet ték a dol got. 

A pol gá ri Ma gyar or szág együtt ma radt. Or bán Vik tor a
Dísz tér re hív ta a ke resz tény-nem ze ti el kö te le zett sé gû pol -
gá ro kat.

A 2002-es kam pány és or szág gyû lé si vá lasz tá sok elõtt is
tud tuk, hogy lé te zik a pol gá ri Ma gyar or szág több mil li ós
kö zös sé ge sa ját ha gyo má nyok kal, sa ját ér ték rend del, sa ját
szel le mi te kin té lyek kel. A kam pány és a par la men ti vá lasz -
tá sok so rán az is be bi zo nyo so dott – és ez új is me ret volt
szá munk ra –, hogy ez a több mil li ós kö zös ség ha tá ro zott
po li ti kai vé le mén  nyel, párt szim pá ti á val, sa ját já nak el fo ga -
dott po li ti kai ve ze tõk kel bír, és együtt kí ván ma rad ni a vá -
lasz tá sok után is. A nép aka rat Or bán Vik tort emel te ve ze -
tõ jé vé. Tõ le várt út mu ta tá so kat. Bár ezt a mun kát a pol gá -
ri kor mány mi nisz ter el nö ke szí ve sen vál lal ta, de eh hez a
mun ká hoz se gí tõ tár sa kat ke re sett. 16 ma gyar ér tel mi sé git
kért fel e cél ból (ezek egyi ke sze mé lyem volt), akik kel
2002. má jus 26-án meg ala kí tot ta a Szö vet ség a Nem ze tért
Pol gá ri Kört. 

A Szö vet ség a Nem ze tért Pol gá ri Kör ala pí tó ok ira ta
meg fo gal maz za an nak a nem zet köz pon tú te vé keny ség -
nek a szük sé ges sé gét, amely az Or bán-kor mány négy
évét jel le mez te. Vi lá gos sá tet te, hogy van nak olyan, a
nem ze tün ket, ha zán kat érin tõ, a po li ti kai jobb- és bal ol -
da li fel osz tás sze rint nem ka te go ri zál ha tó szem pont ok,
mint a nem ze ti ér té ke ink, nem ze ti ér de ke ink vé del me a
globalizáció vi lá gá ban. A pol gá ri kö rös moz ga lom hit re,
nem re, val lás ra, bõr szín re va ló te kin tet nél kül egyet len egy

83LANCZENDORFER ERZSÉBET:
FÖLDPADLÓS SZOBÁTÓL A PARLAMENTI  SZÉKIG



kö zös ér ték – a nem ze ti el kö te le zett ség – kö ré hív ta, gyûj -
töt te tag sá gát. Or bán Vik tor hí vó sza vá ra he tek alatt Kö -
zép-Eu ró pa leg na gyobb ci vil szer ve zõ dé se jött lét re. Ret -
te gett is tõ lük a szo ci a lis ta tá bor. Pro mi nens ve ze tõi min -
dent meg tet tek, hogy le já ras sák a pol gá ri kö rö ket; kom -
mu ni ká ci ó juk ban azt su gall ták, mint ha a pol gá ri kö rök a
szél sõ jobb ci vil meg tes te sí tõi len né nek. Er rõl a na gyob bik
„fél Ma gyar or szág ról” szí ve sen le mon dott vol na
Medgyessy Pé ter és Horn Gyu la is az Eu ró pai Uni ó hoz va -
ló csat la ko zá sunk kor. Ko mi kus volt ezt ép pen tõ lük, a
KGST és Var sói Szer zõ dés lel kes tá mo ga tó i tól hal la ni.  

Az Or bán Vik tor ve zet te Szö vet ség a Nem ze tért Pol gá ri
Kör 2002. má jus 26-án – meg ala ku lá sá val egyi de jû leg – kö -
vet ke zõ Nyi lat ko za tot fo gal maz ta meg:

A Szö vet ség a Nem ze tért Pol gá ri Kör nyi lat ko za ta 

1. 1956 óta nem volt pél da ar ra, hogy Ma gyar or szág pol -
gá rai a szá muk ra ki je lölt négy éven kén ti vá lasz tá sok kes -
keny mezs gyé jén túl más uta kon is ki nyil vá nít sák az or -
szág sor sát érin tõ po li ti kai aka ra tu kat.

2. 2002 áp ri li sá ban gyö ke re sen új hely zet állt elõ. Önál -
ló po li ti kai ar cu lat tal és aka rat tal ren del ke zõ tö meg moz ga -
lom szü le tett. Olyan moz ga lom, mely nek kép vi se lõi a vá -
lasz tá sok el múl tá val sem vol tak haj lan dók vis  sza hú zód ni a
köz élet te re i rõl.

3. Eb ben a moz ga lom ban ha zánk min den ré te ge részt
ve het. Egy re töb ben lát ják úgy, hogy a jö võ leg fon to sabb
fel ada ta a nem zet kul tú rá já nak, gaz da sá gi ér de ke i nek, ér -
zés vi lá gá nak meg õr zé se és meg erõ sí té se. Az áp ri lis ban szü -
le tett kö zös ség kép vi se lõi azt vall ják, hogy ha zánk nak úgy
kell el fog lal nia he lyét a má ra vis  sza von ha tat la nul nem zet kö -
zi vé lett vi lág ban, hogy erõ söd jön a nem zet gaz da sá ga, kul -
tú rá ja, lel ki és szel le mi ös  sze tar to zá sa, mert ez egye te mes
ér ték is.
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4.  E meg gyõ zõ dés mel lett kö te lez tük el ma gun kat,
eb bõl a fel adat ból vál lal juk a ránk ju tó részt, e gon do -
lat je gyé ben szö vet ke zünk és vál la lunk egy más sal kö -
zös sé get.

5. Azt vall juk, hogy ha zánk mai köz éle ti vi tá i nak és
el len té te i nek már sok eset ben sem mi kö ze a ha gyo má -
nyos ér te lem ben vett jobb- és bal ol da li ság hoz. A va ló -
ság az, hogy a nem zet kö zi ma ni pu lá ci ók és ma xi má lis
pro fit ér de kek arc ta lan fo gyasz tó vá si lá nyít hat ják az
em bert. A va ló ság az, hogy az iga zo dást kö ve te lõ nem -
zet kö zi irány za tok vég ze tes se be ket ejt het nek a nem -
ze ten.

6. 2002 áp ri li sá ban mil li ók val lot ták meg so ka kat meg -
le põ erõ vel és nyílt ság gal, hogy a ma gyar nem zet jö võ je
ol da lán áll nak. Se gí te ni és vé de ni akar ják a ma gyar nem -
zet ér de ke it. Mil li ó nyi ma gyar ki nyil vá ní tot ta, hogy ki tart
ér té kei, né ze tei, po li ti kai szer ve ze tei mel lett. Ki nyil vá ní tot -
ta, hogy a vá lasz tá sok után is együtt ma rad.

A nem zet ér de ke i nek vé del mé ben kor mány za ti esz kö -
ze ink már nin cse nek, de van kö zös meg gyõ zõ dé sünk, hi -
tünk és aka ra tunk.

Van nak párt ja ink és kép vi se lõ ink az Or szág Há zá ban.
Ren del ke zünk az együ vé tar to zás ere jé vel, és en nek fel té -
t ele it igyek szünk meg te rem te ni.

2002 áp ri li sá ban szü le tett új ma gyar kö zös ség ké szen áll.
Ké szen áll, hogy részt ve gyen a ha zánk elõtt ál ló fel ada -

tok meg ol dá sá ban.
Ké szen áll, hogy foly tas sa a nem zet ha tá ro kon át íve lõ

új ra egye sí té sét.
Ké szen áll, hogy a pol gá ri kor mány zás évei alatt el ért

ered mé nye ket meg véd je.
Ké szen áll, hogy a csa lád, a hit és a nem zet tör té nel mé -

nek ér té ke it erõ sít se.
Ké szen áll, hogy a ha za fi as ér zel mû fi a ta lo kat tá mo gas -

sa, bá to rít sa, és szük ség ese tén vé del mez ze.
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Ké szen áll, hogy el sõ fel adat ként kö zös erõ vel meg te -
remt se a nem zet má sik nyil vá nos sá gát.

Haj rá Ma gyar or szág! Haj rá Magyarok!.
Bu da pest, 2002. má jus 26

.
Pol gá ri kö rök

A Szö vet ség a Nem ze tért Pol gá ri Kör volt hi va tott ko or di nál -
ni a mint egy 150 ezer tag lét szá mú 10 ezer pol gá ri kört. En -
nek a moz ga lom nak nem volt, nincs jo gi ke re te, né ha ez
ne héz sé get is oko zott. Egyet len „ke re te” volt és van: az ér -
ték rend je. Te vé keny sé gét nem pa ra gra fu sok ha tá roz ták
meg, és ez kez det ben el bi zony ta la ní tot ta a pol gá ri kö rö sö -
ket. „Mit csi nál junk, mit te gyünk?” – kér dez ték. A Szö vet ség
a Nem ze tért Pol gá ri Kör tag jai jár ták az or szá got, buz dít va a
tag sá got, hogy kö zös sé ge ik ben, kör nye ze tük ben (pl. la kó -
hely) ér ték rend jük nek meg fe le lõ, ak tív te vé keny sé get foly -
tas sa nak, és hogy szól ja nak be le a kö zös ség sor sá nak irá nyí -
tá sá ba. Azt is el mond tuk, hogy pol gár nak len ni nem rang,
ha nem élet for ma. A pol gár fe le lõs sé get vál lal nem csak ma -
gá ért, ha nem kö zös sé ge i ért is, a leg ki sebb tõl, a csa lád tól
kezd ve a leg na gyob big, a nem ze tig. A fe le lõs ség vál la lás ter -
mé sze te sen gya kor la ti te vé keny ség gel is pá ro sul. A pol gár
be vált er köl csi mér cé hez iga zít ja éle tét és tet te it, ame lyek -
ben meg ha tá ro zó ér ték a fe le ba rá ti sze re tet. A pol gá ri ér ték -
rend a „jobb” irá nyá ba te re li az em ber ener gi á it, ar ra kész -
tet, hogy te vé keny sé günk kel em ber tár sa in kat szol gál juk. 

A Szö vet ség a Nem ze tért Pol gá ri Kör ülé se i nek hely szí ne
ere de ti leg a Makovecz-féle Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia
épü le te volt. Ez a hely nem volt is me ret len szá mom ra, mert
1997-tõl a Makovecz Im re ál tal ugyan csak is mert ér tel mi sé -
gi ek bõl szer ve zett Nem ze ti Egy ség moz ga lom tag ja ként gya -
kor ta ér kez tem ide meg be szé lés re. Köz ben a pol gá rok di csé -
re tes ál do zat vál la lá sá val meg épült és 2004 nya rán át adás ra
ke rült a Pol gá rok Há za a bu da pes ti Visi Im re u. 6. szám alatt.
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2. ÖS  SZE FO GÁS, LEL KI ERÕ!
A vá lasz tá sok utá ni hó na pok ban egy al ka lom mal sem mo -
de rál tam KÉSZ ke rek asz tal-be szél ge tést, a gyõ ri Baran -
kovics-emlékülés vi szont nem ma radt el. 

„Nem va gyunk meg vá sá rol ha tók”

A KÉSZ-szervezetek na gyon sze rény anya gi kö rül mé nyek
kö zött mû köd tek, sa ját erõ bõl nem fu tot ta vol na a ke rek -
asz tal-be szél ge té sek költ sé ge i re. Sze ren csé re Nagy An dor
még 1997-ben be mu ta tott a Konrad Adenauer Stiftung ma -
gyar or szá gi kép vi se let ve ze tõ-he lyet te sé nek, Lász ló Ju dit asz -
szony nak, akit tá jé koz tat tam a gyõ ri KÉSZ mun ká já ról, a si -
ke res gyõ ri ke rek asz tal-be szél ge té sek rõl. Lász ló Ju dit rend -
kí vül kész sé ges volt, tá mo ga tan dó nak ítél te a ren dez vé -
nyün ket. Be mu ta tott az ak ko ri né met kép vi se let-ve ze tõ nek,
von der Bank úr nak, aki szin tén rá bó lin tott a ke rek asz tal-
be szél ge té sek tá mo ga tá sá ra. A ké sõb bi ek ben is, ami kor
Josef Duchac úr lett az ala pít vány kép vi se let-ve ze tõ je, gör -
dü lé ke nyen folyt to vább a Konrad Adenauer Stiftung és a
gyõ ri Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek gyü möl csö -
zõ együtt mû kö dé se. Duchac úr több ren dez vé nyün kön is
részt vett, min dig meg elé ge dés sel nyug táz ta a ren dez vény
szín vo na lát és az ér dek lõ dést. Egyik al ka lom mal ép pen ró -
mai út ja elõtt állt, és azt mond ta, hogy Ró má ban el fog ja
mon da ni, hogy a gyõ ri KÉSZ mit tesz a ke resz tény de mok -
rá ci á nak a ma gyar köz élet ben tör té nõ meg je le ní té sé ért. 

Jozef Duchac után 2002 má so dik fe lé tõl Klaus Weigelt
lett a Konrad Adenauer Stiftung ma gyar or szá gi kép vi se let-
ve ze tõ je. A ha to dik au gusz tu si Barankovics-emlék ülés
szer ve zé sét vé gez tem, és az ad di gi gya kor lat nak meg fe le -
lõ en el küld tem a prog ram ter vét, a ren dez vény cí mé nek,
he lyé nek, ide jé nek meg je lö lé sé vel, a ter ve zett elõ adók név
sze rin ti is mer te té sé vel, kér ve az ala pít vány tá mo ga tá sát.
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Weigelt úr azt vá la szol ta, hogy egy ol da lú nak tû nik a ren -
dez vény; Var ga La ci bá tyánk he lyett le gyen Ko vács K. Zol -
tán az egyik elõ adó, Malgot Ist ván he lyett (aki vé gül is
nem sze re pelt az em lék ülé sen) le gyen Dá vid Ibo lya, to -
váb bá, mint ír ja: „Pá pai La jos me gyés püs pök úr rész vé te -
l ét il le tõ en is van nak ag gá lya im. A Konrad Adenauer Stif -
tung kép vi se lõ je ként fel sze ret ném hív ni a fi gyel mét ar ra,
hogy öku me ni kus ala pít vány va gyunk. En nek meg fe le lõ en
a kü lön bö zõ egy há zak mél tó sá gai csak ab ban az eset ben
le het nek ren dez vé nye ink elõ adói, ha az adott té má hoz
szak ma i lag szól nak hoz zá. A püs pök úr bír ilyen tí pu sú
vo nat ko zás sal Barankovics sze mé lyét il le tõ en?” – fej tet te ki
vé le mé nyét az ala pít vány ve ze tõ je.

Pá pai La jos me gyés püs pök és Or bán Vik tor mi nisz ter -
el nök úr az 1997-es el sõ Barankovics-emléküléstõl ha gyo -
má nyos elõ adói a ren dez vény nek. A me gyés püs pök úr a
Barankovics-emléküléseken nem szent be szé de ket, ha nem
ma gas szín vo na lú, az em lék ülés té má já hoz iga zo dó elõ -
adá so kat szo kott tar ta ni. Weigelt urat vá la szom ban a kö -
vet ke zõk rõl tá jé koz tat tam: „Szer ve ze tünk te vé keny sé gét
egye dül az Alap sza bály ha tá roz za meg, eh hez iga zo dó an
csak tag ja ink szól hat nak be le; kül sõ be le szó lás, irá nyí tás
ki zárt. Nem va gyunk el adók és meg vá sá rol ha tók – ala pít -
vá nyi tá mo ga tás sal sem. Bi zo nyá ra lesz, aki öröm mel tá -
mo gat ja a gyõ ri KÉSZ-t, mint egy olyan szer ve ze tet, amely
10 év alatt sok szor iga zol ta, hogy ér de mes tá mo gat ni.” Így
a Konrad Adenauer Stiftung tá mo ga tá sá ról füg get len sé -
günk meg õr zé se ér de ké ben le mond tam. 

A 2002-es Barankovics-emlékülés

2002-ben au gusz tus 29-én tar tot tuk „Barankovics ér ték rend -
je” cím mel a ha gyo má nyos ren dez vényt – im már ha to dik al -
ka lom mal –- a Gyõ ri Nem ze ti Szín ház ban, ahol a Kis al föld
tu dó sí tó ja sze rint mint egy há ro mez ren gyûl tek ös  sze, na -
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gyon so kan vi szont nem fér tek be. A ren dez vény elõtt pár
órá val fel hí vott te le fo non egy hölgy – fi a tal nõi hang nak
tûnt – és azu tán ér dek lõ dött, hogy a szín ház ban tar tott ren -
dez vény re ho gyan le het be jut ni, kell-e va la hol be lé põ je gyet
vá sá rol ni? Mond tam, hogy tel je sen in gye nes a Barankovics-
emlékülés, Or bán Vik tor is itt lesz, elõ adást tart, és ér ke zé -
si sor rend ben le het he lyet fog lal ni. Er re bi zal má ba ava tott a
hölgy és el mond ta, hogy õ so ha nem fog lal ko zott po li ti ká -
val, nem is fi gyelt rá, de két éve fel tûnt ne ki, hogy más fé le
Ma gyar or szá gon él. Ar ra a fel is me rés re ju tott, hogy „jó irány -
ban men nek a dol gok”, õ is tel jes mell hos  szal tud ja tá mo -
gat ni ezt az irányt, amit az Or bán-kor mány je lölt ki a ma -
gyar ság szá má ra, és így a pol gá ri ol dal oda adó tá mo ga tó já -
vá vált. Biz tat tam a ked ves höl gyet, hogy idõ ben ér kez zen!

Or bán Vik tor az ön kor mány za ti vá lasz tá sok elõtt az ösz  -
sze fo gás, az egy ség szük sé ges sé ge mel lett a má so dik leg -
fon to sabb do log ra: a ki tar tás, a lel ki erõ fon tos sá gá ra hív ta
fel a fi gyel met:

„Ne künk, a kö zö sen gon dol ko zó, azo nos ér té ke ket val -
ló pol gá rok nak azon ban most az a hi va tá sunk, hogy azt
nyújt suk Ma gyar or szág és ezen ke resz tül párt ja ink szá má -
ra, ami ed dig hi ány zott, és ami ben öt ven év elõnyt él vez -
nek az el len fe lek; és ez nem más, mint a szer ve zett hát or -
szág. Ez az áp ri li si vá lasz tá sok leg fon to sabb ta pasz ta la ta.
En nek a hát or szág nak a meg épí té se nagy fel adat, és er re
már nem ma radt ere je, leg alább is az el múlt ti zen két év ben
egy szer sem ma radt ere je a par la ment ben és idõn ként a
kor mány ban mû kö dõ párt ja ink nak. A múlt ban sem ma -
radt, és a jö võ ben sem lesz ere jük en nek a hát or szág nak a
meg épí té sé re. Már pe dig ez a hát or szág min den szel le mi,
er köl csi, lel ki, gaz da sá gi és po li ti kai erõ for rás. Ne künk, a
Haj rá Ma gyar or szág moz ga lom ban részt ve võk nek, ezt a
hát or szá got kell meg épí te nünk. 

A má so dik fel ada tunk vagy – ha úgy tet szik – meg fon -
to lás ra ja va solt ta ná csunk úgy hang zik: tart sunk ki! (…).
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Az ös  sze fo gás és az egy ség után a má so dik leg fon to sabb
do log a ki tar tás, a lel ki erõ.”

Ígé re tek és va ló ság

A kor mány vál tás sal az ál mok szer te fosz lot tak. Meg kel lett
ta nul nunk egy új ma gyar-ma gyar szó tárt; a szo ci a lis ta-li be -
rá lis kor mány hi va tal ba lé pé se után min dent más kép pen
tett, mint aho gyan azt a kam pány ban ígér te. Ami rõl azt
mond ták, hogy bõ ví tik, azt meg nyir bál ták vagy fel szá mol -
ták: pél dá ul a la kás tá mo ga tá si és ott hon te rem té si prog ra -
mot, a csa lád tá mo ga tá si rend szert. A tá mo ga tott la kás hi te -
lek fel sõ ha tá rát 30 mil lió fo rint ról 15 mil lió fo rint ra csök -
ken tet ték, a la kás cé lú hi te lek tör lesz té se után já ró adó ked -
vez ményt csök ken tet ték. Ami rõl azt mond ták, hogy meg -
tart ják, azt le épí tet ték; pél dá ul a Szé che nyi Ter vet, amely -
nek tá mo ga tá sá ból lét re ho zott lé te sít mé nye ket még a kor -
mány vál tás után is olyan szép szám ban avat tak fel. A köz -
al kal ma zot tak 50 szá za lé kos bér eme lé se a szo ci a lis ták
kam pá nyá ban mé zes ma dzag volt, de ezt az ígé re tet sem a
kor mány tel je sí tet te. A köz szfé ra 50 szá za lé kos bér eme lé -
sé nek fe lét ugyan is vá rat la nul a kor mány az ön kor mány -
zat ok ra ter hel te úgy, hogy eh hez nem biz to sí tott anya gi
for rást szá muk ra. A sú lyos hely zet be ke rült két ezer te le pü -
lés kér te szá mon a „Több pénzt az ön kor mány zat ok nak”
vá lasz tá si MSZP-szlo gent. 

Ren dez vé nye in ken em lé kez tet tem az em be re ket ar ra,
hogy a szo ci a lis ták köz vet le nül a par la men ti vá lasz tá sok
után be je len tet ték, hogy üres ál lam kas  szát ha gyott rá juk az
Or bán-kor mány. Az tán még is ta lál tak eb ben az üres kasz  -
szá ban 320 mil li árd fo rin tot, amit sür gõ sen szét osz tot tak az
ön kor mány za ti vá lasz tá sok elõtt. Az osz to ga tás után va ló -
ban ki ürült az ál lam kas  sza. Még a sza bad de mok ra ták is kri -
ti ku san fo gal maz tak, ami kor „fan tá zi át lan nak” ne vez ték a
Medgyessy-kormányt, és úgy vé le ked tek, hogy „amit a kor -
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mány az el sõ száz na pon szét osz tott, azt négy éven át pró -
bál hat ja vis  sza ven ni”. A „vis  sza vé tel” gyor san meg kez dõ dött
a több szö rös, Bok ros-cso mag tí pu sú meg szo rí tá sok kal, az
ÁFA-növeléssel (pl. áram 12-rõl 25 szá za lék ra, a könyv 0-ról
5 szá za lék ra és egyes élel mi sze rek 12-rõl 15 szá za lék ra) és
egyéb adók kal, gáz- és vil lany ár-eme lés sel, gyógy szer ár-
eme lés sel, az az a na pi élet költ sé ge i nek je len tõs nö ve lé sé -
vel. A gáz- és vil lany szám lák ki fi ze té se után már 2003-ban
gyor san el fo gyott – sõt elég sem volt – a nyug dí ja sok nak a
kam pány ban meg ígért, egy szer adott ti zen ki lenc ezer fo rint.
Több ti zen ki lenc ezer fo rint nem ér ke zett, de to vább nõtt a
gáz, vil lany, gyógy sze rek és élel mi sze rek ára. 

Az Or bán-kor mány – min den fé le nyo más nak el len áll va
– a föld gáz árát csak az inf lá ció mér té ké vel emel te négy
éven ke resz tül, a szo ci a lis ták vi szont már 2003 ele jén az
inf lá ció há rom szo ro sá val. Pe dig nem egé szen egy év vel
ko ráb ban vá lasz tá si ígé re te ik nem gáz ár eme lés rõl szól tak.
El len ke zõ leg! 

2002. áp ri lis 18-án az Ak tu á lis cí mû te le ví zió-mû sor ban
Medgyessy Pé ter azt ígér te, hogy „Nem lesz gáz ár eme lés
egy ál ta lán. Most mon dom, 20 év re, hány év re ígér jem
meg? Nem lesz gáz ár eme lés.” 

2002. áp ri lis 15-én – az MTI tu dó sí tá sa sze rint –: „Ko -
vács Lász ló nyo ma té ko san fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy
(…) nem eme lik a la kos sá gi gáz ára kat.” 

2002. áp ri lis 11-én a TV 2 adá sá ban Lendvai Il di kó, az
MSZP frak ció ve ze tõ je a kö vet ke zõ ket mond ta a vá lasz tók -
nak: „Las san mon dom, hogy az or szág min den vá lasz tó pol -
gá ra meg ért se, Or bán Vik tor is: nem lesz tan díj, lesz vi szont
ala cso nyabb di ák hi tel-ka mat. Nem lesz fo gyasz tói gáz ár eme -
lés, lesz vi szont re zsi tá mo ga tás és ma ga sabb csa lá di pót lék.” 

Ven dé ge im több ren dez vé nyen is el mond ták, hogy az
Or bán-kor mány alat ti 9,6 szá za lé kos di ák hi tel-ka ma tot az
MSZP 12 szá za lék ra emel te – ez volt a kam pány ban ígért
ka mat csök ken tés.
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A Medgyessy-csapat a drasz ti kus költ ség ve té si hi ány
mel lett el adó sí tot ta az or szá got; a hi va tal ba lé pé sé tõl szá -
mí tott bõ egy év alatt majd nem an  nyi val nõtt az ál lam adós -
ság, mint az Or bán-kor mány négy éve alatt. Más ös  sze ha -
son lí tás sze rint Ká dár Já nos tíz év alatt ter hel te meg ha zán -
kat olyan mér vû ela dó so dás sal, mint a Medgyessy-kor-
mány egy év alatt. 

A ke rek asz tal-be szél ge té se ken a fel so rolt pusz tí tást szá -
mok kal, té nyek kel alá tá maszt va hall hat tam vis  sza a pol gá -
ri kor mány mi nisz te re i tõl. Az Or bán-kor mány alatt az em -
be ri ar co kon for má ló dó mo solyt a szo ci a lis ta–li be rá lis kor -
mány gyor san le fa gyasz tot ta.

Ilyen lel ki ál la pot ban a vá lasz tá so kat kö ve tõ év ben egy -
re na gyobb igény mu tat ko zott a ren dez vé nye ink iránt.
2003-ban „fel irat koz tak” a KÉSZ-szervezetek mel lett a pol -
gá ri kö rök is. A ke rek asz tal-be szél ge té sek nek a fél re ve ze -
tõ kor mány za ti kom mu ni ká ció mi att új cí me lett: „Mi az
igaz ság? Eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok elõtt …” Vál to zat -
la nul há rom ven dé gem volt a ke rek asz tal-be szél ge té se ken.
2003-ban az or szág ti zen két he lyi sé gé ben ve zet tem ren -
dez vé nyün ket. Rend sze re sí tet tem a ren dez vény elõt ti saj -
tó tá jé koz ta tó kat. A he lyi szer ve zõk a he lyi saj tót ér te sí tet -
ték, én pe dig az MTI-t, a HírTV-t, a Szö vet ség cí mû új sá -
got, a He ti Vá laszt, azon kí vül a Haj rá Ma gyar or szág pol gá -
ri moz ga lom internetes hon lap já nak eseménynaptárába is
be ke rült a ke rek asz tal-be szél ge tés. A he lyi írott és elekt ro -
ni kus saj tó, he lyen ként or szá gos la pok tu dó sí tói mel lett az
MTI tu dó sí tó ja min dig je len volt. Ren dez vé nye ink rõl kor -
rekt be szá mo lók ké szül tek.

A szo ci a lis ták tól szár ma zó „Nem lesz gáz ár eme lés” cí mû
idé ze te ket név vel, hel  lyel, idõ vel pon to sít va – mint fen tebb
is ol vas ha tó – fény má sol va osz tot tam a ren dez vé nyek után.
Lo gi kus igény egy tisz tá zó fó ru mon, hogy az em be rek szem -
be sül hes se nek az zal, hogy mi az igaz ság; az tán dönt sék el
ma guk, hogy ki ha zu dik; dönt sék el, hogy mennyit ér a szo -
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ci a lis ták sza va; dönt sék el, hogy mi lyen a szo ci a lis ta be csü -
let. Leg fon to sabb, hogy ezt ne fe lejt sék el, ta nul ja nak be lõ le,
és majd a vá lasz tá sok elõt ti is mé telt ígé ret döm ping ben is -
mer jék fel a sza va zat vá sár lás szo ci a lis ta mód sze re it. Saj nos
ezek a ren dez vé nye ink – mi vel az igaz ság is le súj tó volt –
dep ri má ló han gu la tú ak vol tak. Hol volt már az Or bán-kor -
mány ide jén tar tott ren dez vé nye ink lel kes han gu la ta?!

3. A „KEREKASZTAL” IS MÉT 
ÚT RA KEL

Csat la ko zás az Uni ó hoz

Be in dult köz ben az Eu ró pai Uni ós csat la ko zás ról szó ló
sza va zás elõt ti kam pány. A szo ci a lis ták is mét fél re ve zet ték
az em be re ket. A gya kor lat tól tá vol ál ló, csu pán el vi le he -
tõ sé ge ket su gall tak a vá lasz tók nak: „Nyit hat-e cuk rász dát
Bécs ben?” Vagy: „Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás sal
min den ki jól jár: van, aki jól, és van, aki job ban”. Ez zel
szem ben Or bán Vik tor nem fes tet te ró zsa szí nû re az eget,
ha nem – amint ko ráb ban már idéz tem – el mond ta az igaz -
sá got. Tá mad ták is ér te.

Az em be rek ta nács ta la nok vol tak. Ke rek asz tal-be szél ge -
té se in ken nem rej tet tem vé ka alá, hogy én a csat la ko zás ra
nem mel fo gok sza vaz ni. Dön té se met meg in do kol tam. 

Egy részt azért sza va zok nem mel, mond tam, mert nem
aka rok olyan ház ban lak ni, ame lyik nek a fa lá ra nem ke rül -
het fel a ke reszt – utal va ez zel ar ra, hogy az EU al kot má -
nyá ba nem ke rül he tett be le az a tör té nel mi tény, hogy Eu -
ró pa né pe i nek kö zös esz mei gyö ke re a ke resz tény ség.
Más részt azért, mert az or szág nem ké szült fel a csat la ko -
zás ra, a kis- és kö zép vál lal ko zá sok, a me zõ gaz da ság fel -
zár kóz ta tá sát a szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány zat le ál lí tot ta,
ami szá muk ra vég ze tes kö vet kez mé nyek kel jár hat, tönk re -
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me het nek. Har mad részt – ke resz tény ként – úgy gon do -
lom, hogy egy tá vo lab bi re mélt jobb jö võ ér de ké ben a je -
len ben nem koc káz tat hat juk mil li ók sor sát. Ne gyed részt
azért, mert 2007-ben is lesz EU-s csat la ko zás, és – ha ad -
dig ra si ke rül ver seny ké pes sé ten ni a ma gyar gaz dál ko dó -
kat, kis- és kö zép vál lal ko zó kat – ak kor eset leg jobb esély  -
lyel csat la koz ha tunk. Volt már ilyen a tör té ne lem ben, pél -
dá ul Mál ta ese té ben. 

A ren dez vé nyek után oda jöt tek hoz zám az em be rek, és
súg va meg kö szön ték, hogy ki mer tem mon da ni a ne met.
Fél tek a hi va ta los kor mány za ti ál lás pont tal szem ben vé le -
ményt for mál ni, ki mon da ni meg plá ne nem mer ték. Az
elõ adók sa ját szak te rü let ük szem pont já ból – elõnyt, hát -
rányt fel so rol va – ugyan csak az igaz sá got is mer tet ték,
meg fe le lõ en a ren dez vény cí mé nek.

Ko má rom ban meg kér dez ték, ho gyan ér té ke lem, hogy a
ka to li kus egy ház a kör le vél ben az igen sza va zat ra buz dí -
tott. Er re azt vá la szol tam, hogy mé lyen hi szem és val lom,
hogy Egy há zam a hit és er kölcs dol gá ban té ved he tet len,
ezek kel kap cso la tos ta ní tá sát meg tar tom és hir de tem. Az
eu ró pai uni ós csat la ko zás nem hit és er kölcs dol ga, te hát
ez zel kap cso la tos vé le mé nyem le het más, mint Egy há za -
mé, va gyis a nem mel va ló sza va zá so mat nem kell meg -
gyón nom.

Köz ben gaz da tün te té sek, gaz da ön gyil kos ság ok let tek a
mu ta tói a szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány ál dat lan te vé keny -
sé gé nek. Szo mo rú an ta pasz tal tuk meg az eu ró pai uni ós
tár gya lá sok so rán, hogy a Medgyessy-kormány kép te len az
or szág ér de ke it ér vé nye sí te ni. A 2002. de cem ber 12-13-án
tar tott kop pen há gai csúcs az MSZP–SZDSZ-kormány te he -
tet len sé gé nek csúcs tel je sít mé nye volt. A pol gá ri kor mány
ked ve zõ po zí ci ó it, a pol gá ri kor mány ál tal kép vi selt erõ tel -
je sebb igényt a szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány zat fel ad ta.
Iga zo lá sul be szél je nek a té nyek, néz zük a szá mo kat!

Az Or bán-kor mány a tej ho zam kvó tá ját éven te 2 mil lió
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800 ezer ton ná ban ha tá roz ta meg, Medgyessy Péterék alá -
ír ták a 2 mil lió ton nát, ami azt je len ti, hogy éven te az Eu -
ró pai Unió en  nyi ma gyar tej ter me lé sé hez ad tá mo ga tást.
Ez a tej men  nyi ség ép pen fe de zi mai szük ség le tün ket. Ab -
ban a pil la nat ban, ha né pünk sajt fo gyasz tá sa emel ke dik
(je len leg mé lyen az uni ós át lag alatt van) már nem lesz
elég a 2 mil lió ton na tej, hoz hat juk a fran cia, né met, hol -
land, oszt rák stb. te jet, pe dig a nö vek võ igényt a ma gyar
gaz da sá gok is ki tud ták vol na elé gí te ni. Az Or bán-kor -
mány 200 ezer szar vas mar há ra kért uni ós tá mo ga tást, a
Medgyessy-kormány elég nek tar tot ta a 94 ezer szar vas mar -
ha után já ró tá mo ga tást. Az Or bán-kor mány a tár gya lá sok
so rán a ga bo na ter més ho za mát il le tõ en hek tá ron ként öt
ton na fe let ti ho zam hoz nyúj tot ta be az igényt tá mo ga tás ra,
vé gül a szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány zat a hek tá ron kén ti
4,73 ton nát fo gad ta el kvó tá nak. A té nyek kel alá tá masz tott
igaz ság az, hogy a szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány Kop pen há -
gá ban le mon dott a ma gyar gaz dák ér de ke i nek az Eu ró pai
Uni ó ban va ló ér vé nye sí té sé rõl.

Ilyen elõz mé nyek után és is me re tek bir to ká ban a 2003-as
ke rek asz tal-be szél ge té sek so rát feb ru ár 10-én vá ro sunk ban
kezd tem. Ven dé günk volt a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt
biz ton ság po li ti kai ka bi net jé nek ve ze tõ je, akit azért hív tam
meg, mert az ira ki há bo rú ki tö ré se elõtt el lent mon dó ki je -
len té sek so ro za ta hang zott el a szo ci a lis ta–sza bad de mok -
ra ta kor mány zat ré szé rõl. Kí ván csi ak vol tunk az igaz ság ra.
Simicskó Ist ván kép vi se lõ úr tól meg kér dez tem, hogy egy
fe le lõs kor mány nak mi lyen biz ton ság po li ti kai szem pon to -
kat kell szem elõtt tar ta ni ki éle zett nem zet kö zi hely zet ben?
Par la men ti fel ha tal ma zás nél kül med dig me het el a ma gyar
kor mány a fel aján lá sok ban? Meg tud juk-e va la ha, hogy a
wa shing to ni lá to ga tá sért cse ré be „ön ként és da lol va” mit
aján lott fel Medgyessy Pé ter Bush el nök nek? Azt is sze ret -
tük vol na tud ni, hogy mi az igaz ság a Ka pos vár mel let ti
taszári ki kép zõ bá zis sal kap cso lat ban? A kor mány zat ré szé -
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rõl el hang zó, egy más nak el lent mon dó tá jé koz ta tá sok után
meg is mer he tõ-e az igaz ság? Me lyik kor mány za ti ál lí tás
igaz: a tol mács kép zés vagy az ame ri kai had se reg egy sé ge -
i nek kép zé se? Egy ál ta lán: ame ri ka i ak vagy ira ki el len zé ki -
ek ér kez nek-e Taszárra? Rejt-e ve szé lye ket Ma gyar or szág
szá má ra Medgyessy Pé ter mi nisz ter el nök nagy lel kû fel -
aján lá sa?

A meg is mert igaz ság nem nyug tat ta meg kel lõ kép pen a
hall ga tó sá got.

Nem ke vés bé iz gal mas té ma a ma gyar pénz- és gaz da -
ság po li ti ka sem, hi szen en nek mind an  nyi an – füg gõ en at -
tól, hogy irá nyí tói jól avagy ros  szul vég zik dol gu kat – ha -
szon él ve zõi vagy kár val lott jai va gyunk, le szünk. A pol gá ri
kor mány pénz ügy mi nisz ter ének elõ adá sa elõtt em lé kez tet -
tem a hall ga tó sá got, hogy a pol gá ri kor mány gaz da ság po -
li ti ká ja – szem ben a je len le gi balliberális gya kor lat tal – egy -
szer re tud ta meg va ló sí ta ni a gaz da sá gi nö ve ke dést és az
egyen súlyt. A gaz da sá gi nö ve ke dés az Or bán-kor mány
alatt két sze re se volt az eu ró pai uni ós át lag nak, ugyan ak kor
a mun ka nél kü li ség az EU-s át lag alatt volt. Fel idéz tem azt
is, hogy a „ma gyar gaz da sá gi cso dá ra” fel fi gyelt a kül vi lág:
2002. feb ru ár 1-jén a Né met or szá gi Gaz da ság po li ti kai Klub
ne vû szer ve zet Ber lin ben a „Szo ci á lis Pi ac gaz da sá gért” dí jat
ado má nyoz ta Or bán Vik tor mi nisz ter el nök nek.

Ezek után meg kér dez tem Var ga Mi hály kép vi se lõ úr tól,
a pol gá ri kor mány pénz ügy mi nisz te ré tõl, hogy a kor mány -
vál tás után nem egé szen egy év vel mi lye nek a gaz da sá gi
mu ta tók; to váb bá, mi vel ma gya ráz ha tó, hogy ilyen rö vid
idõ alatt Bok ros-cso mag kö ze li ál la pot ba ju tott az or szág?

Var ga Mi hály ki me rí tõ en, de a nem köz gaz dász ok szá -
má ra is kö zért he tõ en tar tot ta meg – szo mo rú té nyek kel tar -
kí tott – be szé dét. Ak kor még nem lett vol na ké sõ irányt vál -
toz tat ni a gaz da ság po li ti ká ban Var ga Mi hály sze rint sem:

„(…) Sum ma sum ma rum, én azt gon do lom, hogy Ma -
gyar or szág és a ma gyar gaz da ság még min dig egy na gyon
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jó pá lyán ha lad, jó ál la pot ban van, de saj nos so ka sod nak
a fel hõk ezen a ho ri zon ton. (…) Na gyon sok or szág ban
elé ge det tek len né nek ez zel a 3 szá za lék kö rü li nö ve ke dés -
sel. Mi azt sze ret nénk, hogy ha a mo tor va ló ban gyor sab -
ban pö rög ne, és eh hez nem kell fel ta lál ni a spa nyol vi aszt.
Min dent ki pró bál tak már szin te a vi lág gaz da ság ban, és Ma -
gyar or szá gon is volt olyan, amit meg tet tünk, ki pró bál tunk
az el múlt négy évé ben. Azt gon do lom, hogy egy na gyon
ha tá sos an ti inf lá ci ós po li ti ká val, a ha zai vál lal ko zá sok tá -
mo ga tá sá val, az ál lam adós ság le szo rí tá sá val, egy re ki sebb
mér ték ben köl te ke zõ ál lam mal so kat tet tünk azért, hogy a
gaz da ság jó pá lyá ra ke rül jön. A kor mány te hát is mer he ti
eze ket, hasz nál hat ja eze ket az esz kö zö ket, mi nem le szünk
ezért sér tõ dé ke nyek, hogy ha a ko ráb bi kor má nyok ál tal
al kal ma zott ele me ket lát juk vis  sza kö szön ni.” 

Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás ról szó ló nép sza -
va zás 2003. áp ri lis 12-én volt. Az elég te len tá jé koz ta tás ra a
vá lasz tó pol gár ok úgy re a gál tak, hogy nem men tek el sza -
vaz ni; a sza va zás ra jo go sul tak 45,62 szá za lé ka sza va zott, e
sza va zók 83,76 szá za lé ka mon dott igent az Eu ró pai Uni ó -
hoz va ló csat la ko zá sunk ra. Egyéb ként az Eu ró pai Unió
tör té ne té ben a csat la ko zá si nép sza va zá son a leg ala cso -
nyabb rész vé te li arányt Ma gyar or szág pro du kál ta. Az ösz  -
szes ma gyar vá lasz tó pol gár nak (sza va zók és nem sza va zók
együtt vé ve) 38 szá za lé ka dön tött az Eu ró pai Uni ó hoz va ló
csat la ko zás mel lett.

2003. jú li u sá tól a ki rob bant bró ker bot rány fog lal koz tat -
ta a mé di át és a köz vé le ményt. Azért em lí tem, mert a ké -
sõb bi ke rek asz tal-be szél ge té se ken több ször utal tam a bró -
ker bot rány ra, mint köz éle tün ket be ár nyé ko ló sú lyos er köl -
csi vál ság ra. 

2003. év má so dik fe lé ben zak la tott volt az em be rek
egyé ni éle te ugyan úgy, mint a köz élet. Mi köz ben az em -
be rek nek rom ló élet kö rül mé nye ik kel kel lett meg bir kóz ni -
uk, szem be sül ni ük kel lett az zal az elég gé el nem ítél he tõ
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bûn tö meg gel, mi sze rint egye sek – ta lán ép pen az egy re
ne he zeb ben élõk adó fo rint ja i ból – „kö zel a tûz höz”, bû nös
úton mil li omo sok ká, mil li ár do sok ká vál hat nak. 

2004. ja nu ár 21. és jú ni us 4. kö zött ti zen nyolc vá ros –
Gyõr, Dabas, Jászladány, Szol nok, Törökszentmiklós,
Szom bat hely, Nagy ka ni zsa, Bé kés, Pécs, Sze ged, Za la eger -
szeg, Já nos hal ma, Szé kes fe hér vár, Szen tes, Orosz lány, Eger,
Deb re cen, Mis kolc – KÉSZ-szervezetei, pol gá ri kö rei vol tak
a ke rek asz tal-be szél ge tés meg hí vói. Ha gyo má nyos sá vált,
hogy az or szág el sõ „év nyi tó” ke rek asz tal-be szél ge té sét
Gyõr ben szer ve zem. Így tör tént 2004-ben is. Ja nu ár 21-én
„Mi az igaz ság? Eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok kü szö bén a
ma gyar köz élet, a ma gyar kül po li ti ka, a ma gyar egy ház po -
li ti ka” té mák nak meg fe le lõ en Kö vér Lász lót, Martonyi Já -
nost és Semjén Zsol tot hív tam meg. A gyõ ri ek ré gi szín há -
za, a je len le gi Bar tók Bé la Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont
szín ház ter mé be nem fér tek be az ér dek lõ dõk, így az elõ tér -
ben TV-lán con kö vet ték az em be rek a ren dez vényt. 

Az idõ ro hant, és új ra kam pány ban ta lál tuk ma gun kat:
az eu ró pai par la men ti vá lasz tás kam pá nyá ban. Köz vet le nül
elõt te azon ban bom ba rob bant a köz élet ben. A szo ci a lis ták
„rob ban tot tak”. Ron Werber vis  sza tért. Az In dex mun ka tár -
sa in kog ni tó ban részt vett azon a ta nács ko zá son, amely rõl
„Há bo rút in dít az MSZP” cím mel tu dó sí tott. Ki el len in dít
há bo rút a kor mány zó párt? Sa ját ál lam pol gá rai el len? – tet -
tem fel ma gam nak a köl tõi kér dést. Az In dex új ság cikk ét is
fény má sol va osz tot tam, mert az In dex, le ránt va a lep let, a
ma ga mez te len va ló sá gá ban mu tat ta meg a szo ci a lis ták em -
ber te len ké pét. Kü lö nö sen meg döb ben tõ volt a werberi
„Csa pat já ték if jú szo ci a lis tá i nak” er kölcs te len tet tek re va ló
fo ga dó kész sé ge. Ron Werber azt kér dez te tõ lük az In dex
sze rint, hogy – sze rin tük – az em be rek kel el le het-e hi tet -
ni, hogy Or bán abor tusz-el le nes tör vényt hoz na? Igen nel
vá la szol tak, és Ron Werber meg is di csér te õket: „Nem
vagy tok ob jek tí vek, és ezt a po li ti kai pro pa gan dá ban jól ki
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le het hasz nál ni”. A tár sa da lom éle té ben er köl csi zsi nór mér -
té ket nél kü löz he tet len nek tar tó jó zan több ség sze rint ez a
werberi di csé ret az em be ri al jas ság di csé re te volt. Mi lyen
anyák és apák lesz nek ezek bõl az if jú szo ci a lis ták ból? Mi re
fog ják ne vel ni gyer me ke i ket? Po li ti kus ként ugyan így fog -
nak ha zud ni, rá gal maz ni? Ezért nem lá tok re ményt a szo ci -
a lis ta ve ze tõi elit meg úju lá sá ra, mert er kölcs nél kül ne ve lõ -
dik az után pót lás is az ugyan csak er kölcs nél kü li elõ dök
bá bás ko dá sá val. Ezért a tör té nel mi szo ci ál de mok rá ci á nak
so ha nem tud nak nyo má ba lép ni – csak szavakban.

A ke rek asz tal-be szél ge té se ken be ve ze tõ ként min de nütt
el mond tam: a 2003. áp ri lis 12-i nép sza va zá son el dõlt, hogy
csat la ko zunk az Eu ró pai Uni ó hoz. Et tõl kezd ve elõ re kell
néz nünk, és azt kell el ér nünk, hogy egy sé ges ma gyar
nem zet ben gon dol ko dó, a ma gyar ér de kek ér vé nye sí té sé -
ért ke mé nyen küz dõ kép vi se lõ ket jut tas sunk az EU par la -
ment jé be. Té nyek kel bi zo nyít ha tó – mon dot tam – hogy er -
re a szo ci a lis ták al kal mat la nok; lásd: kop pen há gai csúcs.

Eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok 
és kor mány vál ság

2004. má jus 1-jé tõl eu ró pai uni ós tag or szág let tünk. Sor -
sunk ala ku lá sá ra et tõl kezd ve az Eu ró pai Unió is ha tás sal
lesz. Er re utal va a ke rek asz tal-be szél ge té sek cí me kis sé
mó do sult: „Mi az igaz ság? Sors kér dé se ink a ma gyar köz -
élet ben, ok ta tás po li ti ká ban, egy ház po li ti ká ban, egész ség -
po li ti ká ban, gaz da ság po li ti ká ban, vi dék po li ti ká ban, stb.”,
asze rint, hogy mi lyen szak te rü let rõl kér tem fel elõ adót.

A ke rek asz tal-be szél ge té sek hall ga tó sá gát min den al ka -
lom mal ar ra kér tem, hogy fel tét le nül men je nek el sza vaz ni,
vi gye nek el ma guk kal em be re ket, és sza vaz za nak a
Fidesz–MKDSZ–KDNP kö zös lis tá já ra. A gyõ ri KÉSZ a HírTV
és a Ma gyar Nem zet ál tal is is mer te tett ál lás fog la lá sá nak
szlo gen je a De mok ra ta Nép párt 1947-es szlo gen jét „köl csö -

99LANCZENDORFER ERZSÉBET:
FÖLDPADLÓS SZOBÁTÓL A PARLAMENTI  SZÉKIG



nöz ve” így hang zott: Ke reszt a ma gas ban, X-et a 6-os ba! (A
sza va zó-cé du lán a 6-os szá mot kap ta a Fi desz ve zet te vá -
lasz tá si ko a lí ció, akár csak 1947-ben a Barankovics ve zet te
De mok ra ta Nép párt.) Ar ra is kér tem a hall ga tó sá got, hogy
két fé le in for má ci ó ra ne fi gyel je nek. Egy részt ne fi gyel je nek
a köz vé le mény-ku ta tá si elõ re jel zé sek re! Em lé kez tet tem a
vá lasz tó pol gá ro kat a 2002-es or szág gyû lé si vá lasz tá sok elõtt
2 nap pal nyil vá nos ság ra ho zott elõ re jel zé sek re, me lyek
mind egyi ke – más-más szá za lék ban, de – a Fi desz gyõ zel -
mét mu tat ta. Más részt ne hall gas sa nak se a szo ci a lis ták ra, se
Dá vid Ibo lyá ra (utób bi azt nyi lat koz ta a me gyei na pi la punk -
nak, hogy „Ami a jú ni us 13-i eu ró pai par la men ti vá lasz tást
il le ti, bel po li ti ka i lag a leg ér dek te le nebb Eu ró pá ban.”)! Ez
Ma gyar or szág ra néz ve nem igaz – mond tam –, a ma gyar vá -
lasz tó pol gár ok sza vaz ni fog nak a Medgyessy-kormány két
évé rõl is; ez a bel po li ti kai je len tõ sé ge. Mi má sért akar „há -
bo rút in dí ta ni” az MSZP a Fi desz el len?

Fon tos nak tar tot tam azt is el mon da ni, hogy vár juk azo -
kat is, akik – az MSZP-s ígé re tek nek hi telt ad va, az egész -
sé ges em be ri igény sze rin ti jobb jö võ ben re mény ked ve –
2002-ben az MSZP-re sza vaz tak. Tud juk – mond tam –
hogy most eset leg hi szé keny sé gü kért vá dol ják ma gu kat
ezek a tisz tes sé ges em be rek. Ne te gyék – kér tem –, mert
nem õk a bû nö sök, ha nem az MSZP, ame lyik be csap ta
õket. Jöj je nek, és sza vaz za nak a Fi desz ál tal ve ze tett vá -
lasz tá si ko a lí ció je lölt je i re, akik már be bi zo nyí tot ták az Or -
bán-kor mány alatt, hogy egy sé ges ma gyar nem zet ben
gon dol kod nak, és az Eu ró pai Unió „küz dõ po rond ja in” a
nem zet ér de ke i ért ké pe sek kõ ke mé nyen küz de ni.

Mind an  nyi unk nagy örö mé re 2004. jú ni us 13-án fö lé -
nyes gyõ zel met ara tott a ke resz tény–nem ze ti ol dal.

Jött a nyár, egy re job ban tor nyo sul tak a fel hõk az
MSZP–SZDSZ ko a lí ci ós kor mány fe lett. Meg rom lott a vi -
szony a kor mány fõ és ta nács adó ja, Gyurcsány Fe renc
sport mi nisz ter kö zött. Gyurcsány azt nyi lat koz ta a saj tó -
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nak, hogy ha Medgyessy Pé ter nek nincs bi zal ma hoz zá,
ak kor le mond a mi nisz ter ség rõl. Az tán jött a kor mány vál -
ság. A vá lasz tó pol gár ok több sé ge elõ re ho zott vá lasz tá sok -
ban re mény ke dett. Az tán egy puc  csal fel érõ hu szár vá gás -
sal a mi nisz ter sé gé rõl le mon da ni ké szü lõ Gyurcsány Fe -
renc a le mon da tott Medgyessy Pé ter mi nisz ter el nök he -
lyé be lé pett.

A kor mány vál ság ide jé re esett a nyol ca dik al ka lom mal
szer ve zett, ha gyo má nyos Barankovics-emlékülés. A
Fidesz- elnökség ma ra to ni tár gya lásá ról más fél órás ké sés -
sel ér ke zõ Or bán Vik tort mint egy ötez ren vár ták az Egye -
te mi Sport csar nok ban, és a pon tos hely zet elem zést tar tal -
ma zó elõ adást vé gig fe szült fi gye lem mel kí sér te a hall ga -
tó ság. 

4. A HELY ZET EGY RE ROS  SZABB,
EGY RE ROSSZABB…

2004. ok tó ber 13-án Ér den mo de rál tam or szág já ró ke rek -
asz tal-be szél ge té sün ket, me lyet „Mi az igaz ság? Sors kér dé -
se ink a ma gyar köz élet ben, a ma gyar egész ség po li ti ká ban,
a ma gyar vi dék po li ti ká ban” cím mel hir det tünk meg; a té -
ma kö rök nek meg fe le lõ en Kö vér Lász lót, Mikola Ist vánt és
Turi-Kovács Bé lát kér tem fel elõ adó nak. Egy re erõ tel jes eb -
ben érez tük, hogy ha zán kat sú lyos er köl csi vál ság ba so -
dor ta a szo ci a lis ta–sza badde mok ra ta kor mány.

Az „al kot mány sér tõ kor mány”

Egyik ke rek asz tal-be szél ge té sen va la ki azt mond ta az Or -
bán-kor mány ra – ami kor már a töb be dik hi dat ad ták át a
for ga lom nak – hogy ez a kor mány „híd épí tõ kor mány”.
En nek ana ló gi á já ra fo gal maz tam meg ma gam nak, hogy a
szo ci a lis ta kor mány „al kot mány sér tõ kor mány”. So ro zat -
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ban kö vet te el 2002-es meg ala ku lá sa után az alap tör vény -
sér té se ket:

1. 2002 de cem be ré ben az Al kot mány bí ró ság (Ab) al kot -
mány el le nes nek mi nõ sí tet te Lamperth Mó ni ka bel ügy mi -
nisz ter nek a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár -
mes te rek vá lasz tá sa kap csán al ko tott ren de le tét.

2. 2003 no vem be ré ben az Ab al kot mány el le nes nek mi -
nõ sí tet te a rend szer vál tást kö ve tõ kor má nyok tag ja i nak tit -
kos szol gá la ti múlt ját vizs gá ló Mécs-bi zott ság lét re ho zá sát.

3. 2003 nya rán a kor mány pár ti több ség al kot mány el le -
nes mó don fo gad ta el a kór ház tör vényt, így azt de cem ber -
ben vis  sza me nõ le ges ha tál  lyal meg sem mi sí tet ték a bí rák.

4. 2004 feb ru ár já ban so ro za tos kor mány pár ti (MSZP-
SZDSZ) tá ma dá sok után az Ab ki mond ta: a leg fõbb ügyész
nincs alá ren del ve az Or szág gyû lés nek, és sem a par la ment -
tõl, sem más tól nem kap hat, nem fo gad hat el uta sí tást.

5. 2004 már ci u sá ban al kot mány el le nes nek mi nõ sí tet te
az Ab a PSZÁF át ala kí tá sá ról szó ló tör vényt, amel  lyel Szász
Ká rolyt, a szer ve zet ko ráb bi ve ze tõ jét kí ván ta el tá vo lí ta ni
az MSZP-SZDSZ több ség.

6. Nem zet kö zi – va ti ká ni – szer zõ dés be üt kö zött a kor -
mány párt ok ál tal tá mo ga tott, a szo ci á lis igaz ga tás ról és el -
lá tá sok ról szó ló tör vény egyik be kez dé se, ezért a ki fo gá solt
ren del ke zést 2004. má jus 11-én meg sem mi sí tet te a tes tü let.

7. 2004. má jus 25-én al kot mány el le nes nek ta lál ta és el -
uta sí tot ta az Ab a gyû lö let be széd rõl szó ló bün te tõ tör vény -
könyv-mó do sí tást és me zõ gaz da sá gi ter mé kek több let -
kész le te zé sé rõl ren del ke zõ, ki nem hir de tett jog sza bályt.

8. 2004. má jus 26-án úgy dön tött a tes tü let: al kot mány -
el le nes a gyógy szer árak be fa gyasz tá sát le he tõ vé te võ mi -
nisz te ri ren de let.

9. 2004 de cem be ré ben az Ab meg sem mi sí tet te a li be rá -
lis drog tör vény, va gyis a Bün te tõ Tör vény könyv ká bí tó -
szer re vo nat ko zó több ren del ke zé sét, ja va részt azon na li
ha tál  lyal.
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A min den ko ri kor mány nak er köl csi fe le lõs sé ge és kö te -
les sé ge a tör vé nyek be tar ta tá sa az ál lam pol gár ok kal. Eh -
hez az er köl csi alap az, hogy a tör vény tisz te let ben, a tör -
vé nyek meg tar tá sá ban pél da mu ta tó an ma ga a kor mány jár
elöl. Ho gyan kö ve tel he ti meg az MSZP–SZDSZ-kormány
az ál lam pol gá ra i tól a tör vé nyek be tar tá sát, ami kor nem -
csak, hogy nem tör vény tisz te lõ, ha nem so ro zat ban kö ve ti
el az alap tör vény sér té se ket? Pe dig:

„…minden or szág tá ma sza, talp kö ve
A tisz ta er kölcs, mely, ha meg vész:
Ró ma le dûl, s rab igá ba gör bed.” 

(Ber zse nyi Dá ni el: A ma gya rok hoz I.)

Ezek után jo gos a kér dés: mer re visz ben nün ket, ho va
ve ze ti az or szá got er köl csi leg a Medgyessy- és a
Gyurcsány-kormány? 

A 2004-es év utol só, hu sza dik, Sop ron ban tar tott ke rek -
asz tal-be szél ge tés elõt ti saj tó tá jé koz ta tón a saj tó tisz telt
kép vi se lõ i nek üd vöz lé se után el mond tam, hogy a ren dez -
vény cí me: „Mi az igaz ság? Sors kér dé se ink a ma gyar köz -
élet ben, egy ház po li ti ká ban, gaz da ság po li ti ká ban”. A té -
mák nak meg fe le lõ en ven dé ge im: Áder Já nos, Semjén
Zsolt, Var ga Mi hály. A cím egy ki csit pro vo ka tív – is mer -
tem el a saj tó nak – ar ra utal, hogy az át lag új ság ol va só, té -
vé né zõ, rá dió hall ga tó nem tud ja, hogy mi az igaz ság. És
mi ért nem? Elég ma gya rá zat, ha hi vat ko zom az MTV Hír -
adó já nak be mon dó já ra, Pálffy Ist ván ra, aki egy szer azt nyi -
lat koz ta, hogy a hír adás ok nak mind ös  sze 40 szá za lé ka
igaz. Ez na gyon sze rény szám. Mi úgy gon dol juk, hogy
Ma gyar or szág pol gá ra i nak jo ga van az igaz sá got meg is -
mer ni, a ke resz tény em ber nek pe dig kö te les sé ge az igaz -
sá got kép vi sel ni és meg is mer tet ni. Ezért va gyunk itt. És
mi ért va gyunk biz to sak ab ban, hogy az igaz sá got köz ve tít -
jük? Azért, mert cá fol ha tat lan té nye ket köz lünk. A vá lasz -
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tá sok elõtt ez kü lö nö sen fon tos, mert fe le lõs ség gel csak az
igaz ság is me re té ben tud az em ber vá lasz ta ni a le he tõ sé gek
kö zött. 

5. A NEM ZET ÉS AZ EGY HÁZ EL LEN

Nép sza va zás

A no vem be ri idõ kö zi par la men ti vá lasz tá sok elõt ti kam -
pán  nyal egy idõ ben folyt a 2004. de cem ber 5-re ki írt ügy -
dön tõ nép sza va zás elõt ti kam pány A sza va zó la pon sze rep -
lõ két kér dés re igen vagy nem vá laszt ad ha tott a sza va zó -
pol gár. A ha tá ron túl élõ ma gya rok ket tõs ál lam pol gár sá -
gá val kap cso la tos kér dés így szólt: „Akar ja-e ön, hogy az
Or szág gyû lés tört vényt al kos son ar ról, hogy ked vez mé -
nyes ho no sí tás sal – ké rel mé re – ma gyar ál lam pol gár sá got
kap jon az a ma gát ma gyar nem ze ti sé gû nek val ló, nem Ma -
gyar or szá gon la kó, nem ma gyar ál lam pol gár, aki ma gyar
nem ze ti sé gét a 2001. évi LXII. tör vény 19.§-a sze rin ti
»Magyar igazolvánnyal« vagy a meg al ko tan dó tör vény ben
meg ha tá ro zott egyéb mó don iga zol ja?”

A má sik kér dés a kór ház-pri va ti zá ci ó val volt kap cso la tos:
„Egyet ért-e ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál ta tó
in téz mé nyek, kór há zak ma rad ja nak ál la mi, ön kor mány za ti
tu laj don ban, ezért az Or szág gyû lés sem mi sít se meg az ez zel
el len té tes tör vényt?” A nem ze ti-ke resz tény el kö te le zett sé gû
pol gá ri ol dal a két „igen” mel lett, az MSZP–SZDSZ kor mány -
ko a lí ció a két „nem” mel lett kampányolt.

Az áru lás al jas és gyá va tett. A de cem ber 5-ét meg elõ zõ
kam pány ban el árul ta ma gyar a ma gyart: a szo ci a lis ta–sza -
bad de mok ra ta kor mány ko a lí ció meg ta gad ta az ön hi bá ju -
kon kí vül, aka ra tuk el le né re a nem zet tes té rõl Tri a non ál tal
le sza kí tott nem zet ré szek ma gyar ja i tól az õket meg il le tõ ma -
gyar ál lam pol gár ság vis  sza adá sát. Lel ki Tri a nont haj tot tak
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vég re. Al jas, ha zug és ri o ga tó ál lí tá sok kal fél re ve zet ték a
ha tá ron be lü li ma gyar sá got. 2002 óta tar tó kor mány zá suk
alatt ta pasz talt fo lya ma to san rom ló élet szín vo nal drasz ti kus
sül  lye dé sét vi zi o nál ták ar ra az eset re, hogy ha a ma gyar ál -
lam pol gár ság meg adá sa után be jön Ma gyar or szág ra a
nyolc száz ezer ma gyar iga zol ván  nyal ren del ke zõ ha tá ron
tú li ma gyar. Szám ada to kat is mer tet tek a té vé ben ar ról, hogy
men  nyi be is ke rül en  nyi ha tá ron tú li ma gyar egész ség ügyi
és szo ci á lis el lá tá sa, nyug dí ja, ok ta tá sa stb. Az em be rek pe -
dig nem gon dol ták vé gig, hogy ez ugyan olyan fé le lem kel -
tés volt Gyurcsány Fe renc tõl és szo ci a lis ta po li ti kus tár sa i tól,
mint ami lyen volt a stá tus tör vény meg al ko tá sa kor a 23 mil -
lió ro mán mun ka vál la ló val va ló ri o ga tás. Ak kor sem gon -
dolt sen ki ar ra, hogy nincs is 23 mil lió la ko sa Ro má ni á nak,
és egy or szág – az új szü löt tõl az ag gas tyá nig – még sem ke -
re ke dik fel egy má sik or szág ba mun kát vál lal ni. Most sem
gon dol ták vé gig az egyéb ként szo ci a lis ta–sza bad de mok ra -
ta kor mány zás alatt szo ron ga tott anya gi hely zet be ke rült
em be rek, hogy a nyolc száz ezer ma gyar nem fog ja la ká sát,
há zát, in gó sá ga it és in gat lan ja it szü lõ föld jén hagy ni, hogy
át jöj jön az anya or szág ba, és itt csa lád já val a híd alatt lak jon.
És még nem is be szél tünk az em be ri éle tet alap ve tõ en
meg ha tá ro zó, el sza kít ha tat lan kö te lé ket je len tõ, anya gi ak -
kal ki nem fe jez he tõ ér té ke krõl, mint az erõs ér zel mi kö tõ -
dés, ra gasz ko dás a szü lõ föld höz, az ott élõ csa lád tag ok hoz,
ro kon ság hoz, ba rá ti és is me ret sé gi kör höz. Hi á ba jöt tek át
a ha tá ron túl élõ ma gyar test vé re ink el mon da ni, hogy õk
szü lõ föld jü kön akar nak él ni, csak ép pen ma gyar ál lam pol -
gár ként. Jus suk van eb ben az or szág ban, hi szen szü le ik,
nagy szü le ik adó já ból is épült Tri a non elõtt minden, az Or -
szág házban, az utakban, és az or szág gya ra po dá sá ban ben -
ne vol tak szü le ik, nagy szü le ik adó fo rint jai is.

A KÉSZ-fórumokon be mu tat tuk és fény má sol va osz tot -
tuk azt a lis tát, amely a tel jes ség igé nye nél kül azok nak a
nagy ma gya rok nak a ne ve it so rol ja fel – a szü lõ föld jük
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meg je lö lé sé vel –, akik nek nem ad ná nak ma gyar ál lam pol -
gár sá got a szo ci a lis ták és a sza bad de mok ra ták, Gyurcsány
Fe renc cel az élen. 

A Medgyessy-Gyurcsány kor mány alat ti fo ko zó dó lét bi -
zony ta lan ság ban kön  nyû volt az em be rek ben to váb bi fé -
lel me ket ger jesz te ni; ez ve ze tett a vá lasz tás ér vény te len sé -
gé hez. So kan el hit ték a szo ci a lis ta ha zug sá go kat és fél tet -
ték meg él he té sü ket, ugyan ak kor érez ték, hogy ezt az áru -
lást nem le het el kö vet ni – és in kább ott hon ma rad tak. A
de cem ber 5-i ügy dön tõ nép sza va zás ér vény te len lett, mi -
vel a sza va zá son a jo go sul tak mind ös  sze 37,49 szá za lé ka
vett részt. Az ér vé nye sen sza va zók 51,57 szá za lé ka a ha tá -
ron kí vü li ma gyar ság ket tõs ál lam pol gár sá ga mel lett, 48,43
szá za lé ka pe dig a ket tõs ál lam pol gár ság el len vok solt.

Hogy men  nyi re a lét bi zony ta lan ság mo ti vál ta a vá lasz -
tó kat, mu tat ja az a tény is, hogy – fél ve a pri va ti zá lás ese -
tén az egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí tés kö te les sé té te lé tõl
– a kór ház-pri va ti zá ció el len a vá lasz tá son részt ve võ vá -
lasz tó pol gár ok 65 szá za lé ka sza va zott, és mind ös  sze 35
szá za lé ka sza va zott mel let te.

Gyurcsány Fe renc ér té kel ve az ügy dön tõ nép sza va zás
ér vény te len sé gét, ma gu kat „fe le lõs ha za fi ak nak” ne vez te.
Va jon így gon dol ta, így gon dol ja Böjte Csa ba fe ren ces atya,
az er dé lyi dé vai ár vák fel ka ro ló ja is? A hi te les szé kely szó -
ki mon dá sá val de cem ber 5-e után meg ír ta le ve lét:

„Ked ves Test vé re im!
Na gyon so kan fel hív tak, és kér ték, hogy mond jam el a

ma gam vé le mé nyét de cem ber ötö di ké rõl. 
Úgy gon do lom, hogy mind an  nyi an érez tük, ha nem is

akar tuk tu do má sul ven ni, hogy a mi nagy csa lá dunk, nem -
ze tünk be teg. De cem ber ötö di ke szét vá lasz tot ta az egész -
sé ges és a be teg ré sze ket. 

Nem hit tem a sze mem nek, mi kor a te le ví zi ó ban lát tam,
hogy a kor mány párt ok kép vi se lõi gyõ ze lem rõl be szél nek.

106 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Kit gyõz tek le? A sa ját né pü ket! Ez zel a gyõ ze lem mel örök
szé gyent hoz tak ön ma guk ra. 

Le gyõz tek en gem, a sze lí den ko pog ta tó ha tá ron tú lit, és
a gond ja im ra bí zott gyer me ke ket, aki ket azért ne ve lek, ok -
ta tok ös  sze kol dult pénz bõl, hogy szom szé da ik kal bé ké ben
élõ, jó ma gyar em be rek le gye nek itt hon, Er dély ben. 

Le gyõz ték azt a kis lányt, akit a na pok ban fo gad tam be
16 éve sen, és most ta nul ka nál lal en ni, mert ahogy mond -
ja, még so ha nem evett le vest. 

Le gyõz ték azt a mold vai csán gó fa lut, mely rõl a ro mán
ta nár nõ azt mond ta ci ni ku san, hogy hu szon négy éve alatt,
mi ó ta ott ta nít, egyet len gye rek sem ment ki len ce dik osz -
tály ba, mert bu ták azok az em be rek. 

Va ló ban az egy sze rû nép kö zött jár va, azt lá tom, hogy
a ki sebb sé gi sors, a sa nya rú élet ben nün ket ha tá ron tú li
em be re ket el nyo mo rí tott, na gyon so kan isz nak, és más sú -
lyos bû nök ál do za ta i vá vál nak, mert jaj a le gyõ zöt tek nek. 

És most meg ér tük, hogy a di csõ sé ge sen ural ko dó Ma gyar
Kor mány is le gyõ zött ben nün ket. Én na gyon szé gyell ném,
ha az en gem meg ölel ni aka ró gyer me ke i met egy más tor ká -
nak ug rasz ta nám, majd di a dal ma san le gyõz ném õket. Na -
gyon szé gyel le ném ma ga mat, ha a gye re kek nek azt mon da -
nám, hogy néz zé tek, ti na gyob bak, a ki csik meg akar ják en -
ni a ke nye re te ket, ver je tek szét kö zöt tük. Min den er köl csi
fe le lõs ség az uszí tó, ri o ga tó kar mes te ré, a kor má nyé. 

Ezek nek le sze gé nye dett, meg tört ha tá ron tú li ma gya -
rok nak volt ha zá juk, ezek nek az em be rek nek az õsei adó -
juk kal, mun ká juk kal Bu da pes ten par la men tet épí tet tek,
egy cso da szép par la men tet, mely ben most õket le gyõz ték,
el uta sít ják. Van egy öt le tem: Vas me gyét jó len ne pri va ti -
zál ni az oszt rá kok nak, s min den ki nek ak kor ad hat nak
20.000 fo rin tot, és egy fe ke te sze gé lyû zseb ken dõt a nem -
ze ti ér zel me ik nek. 

Mit mond jak még? Gra tu lá lok a gyõ zel mük höz a kor -
mány párt ok nak, és ko nok szé kely ség gel ki je len tem, hogy
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amíg õk sa ját né pük el len uszí ta nak és „gyõ ze del mes ked -
nek”, én nem ké rek ár vá im ne vé ben, és nem is fo gok el -
fo gad ni tõ lük egyet len va sat sem. Ha már be csü le tük
nincs, ak kor a pén zük te gye õket bol dog gá. 

A jobb jö võ ben bí zó lé lek kel,
Csa ba test vér” 

Az utó kor a fi a tal, 15 éves ma gyar de mok rá cia tör té nel mé -
nek leg er kölcs te le nebb, leg szé gyen tel je sebb ese mé nye -
ként fog ja nyil ván tar ta ni Gyurcsány Fe renc, a szo ci a lis ták
és a sza bad de mok ra ták kam pá nyát; azt, hogy a ma gyar
kor mány szív fáj da lom nél kül uta sí tot ta el a ha tá ron túl élõ
ma gya rok ma gyar ál lam pol gár sá gá nak vis  sza adá sát. 

Vis  sza uta lok Or bán Vik tor 2002. áp ri lis 9-én a Test ne ve -
lé si Egye te men mon dott be szé dé nek – szá mom ra – egyik
leg fon to sabb mon da tá ra, amely így szólt: „De azért az élet
még is csak több, mint a lét fenn tar tás ért foly ta tott pusz ta
küz de lem. És ami vel több, az te szi iga zán szép pé és fon -
tos sá szá munk ra: a csa lá dunk, a gyer me ke ink, az em be ri
mél tó sá gunk, a sza bad sá gunk, a hi tünk és a ha zánk.” Ez
az ér ték ori en tált gon dol ko dás a sa ját ja a nem ze ti-ke resz -
tény el kö te le zett sé gû pol gá ri ol dal nak.

Tá ma dás az egy ház el len

Van hi tünk. Tá mad ja is a szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta kor -
mány ko a lí ció. Vi lá go san kör vo na la zó dik egy évek kel ez -
elõtt el kez dett, szisz te ma ti ku san fel épí tett, ten den ci ó zus
egy ház el le nes tá ma dás-so ro zat. A tá ma dás cent ru má ban a
ka to li kus egy ház áll. Fel me rül ben nem a kér dés: Hol van
ilyen kor az MSZP hí võ ta go za ta?

Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy 1994-ben még nem
tá ma dás sal in dí tott az MSZP, az or szág gyû lé si vá lasz tá sok
elõtt ra vasz ró ka mód já ra vi sel ke dett. Az 1994. má ju si par -
la men ti vá lasz tá sok elõtt hús vét al kal má ból Horn Gyu la, a
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Ma gyar Szo ci a lis ta Párt el nö ke elõ ször hí zel gõ le vél lel pró -
bál ta a tör té nel mi egy há zak kal fe led tet ni azt a sok vért,
ame lyet az ál ta la ki szol gált Ká dár-rend szer kö ve telt tõ lük.
Ez a le vél a Ma gyar Nem zet ben 1994. áp ri lis 2-án po li ti kai
hir de tés ként je lent meg. Töb bek kö zött azt ír ja „ke resz tény
és ke resz tyén hon fi tár sa i nak”: „El len té tet köz tünk csak is
an nak az ár nya okoz hat, hogy ide o ló gi ai el va kult ság ból
ko ráb ban ül döz ték, majd kor lá toz ták az egy há za kat.” Nem
ér tem, hogy a szo ci a lis ta párt el nö ke mi ért töb bes szám
har ma dik sze mély ben fo gal ma zott? Hi te le sebb lett vol na,
ha töb bes szám el sõ sze mély ben fo gal maz va be vall ja,
hogy „ül döz tük”, il let ve „kor lá toz tuk”. 

A kam pány-le vél nem fu kar ko dik szép sza vak ban:
„Meg gyõ zõ dé sünk sze rint a hit vál la lá sa, sze mé lyes gya -
kor lá sa a leg bel sõbb ma gán ügy, az egy há zak tár sa dal mi
sze rep vál la lá sa vi szont köz ügy. En nek szel le mé ben min -
den val lás és vi lág né zet ugyan azon sza bad sá gát is mer jük
el. Ter mé sze tes nek és kí vá na tos nak tart juk, hogy az egy -
há zak hí ve ik szá má val ará nyos tá mo ga tást kap ja nak az ál -
lam tól. Nagy ra ér té kel jük a tör té nel mi egy há zak sze re pét a
be te gek, idõ sek, el eset tek és ki szol gál ta tot tak tá mo ga tá sá -
ban; el is mer jük te vé keny sé gü ket az ok ta tás ban, a tár sa da -
lom er köl csi ar cu la tá nak for má lá sá ban. Vé le mé nyünk sze -
rint az egy há zi is ko lák szel le mi sé gük kel, ha gyo má nya ik kal
gaz da gít ják a ma gyar ok ta tá si rend szert. El fo gad ha tat lan -
nak tart juk az ál la mi és ön kor mány za ti is ko lák ban a fa kul -
ta tív val lás ok ta tás bár mi lyen kor lá to zá sát. Szük sé ges nek
vél jük, hogy a hit ok ta tást nem igény lõk is ré sze sül je nek
olyan val lás tör té ne ti is me re tek ben, ame lyek nél kül az em -
be ri kul tú ra meg an  nyi al ko tá sát, ér té két szin te le he tet len
meg ér te ni.”

Va ló ban szép sza vak. Ho gyan ér té kel jük? Szent Luk ács
fi gyel mez tet: „Nin csen jó fa, amely rossz gyü möl csöt te -
rem ne, és nin csen rossz fa, amely jó gyü möl csöt hoz na.
Min den fát gyü möl csé rõl is me rünk meg”(Lk 6,43-44).
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2001-ben Medgyessy Pé ter ír ta meg a Horn-le vél hez ha -
son ló, hí zel gõ stí lu sú ka rá cso nyi le ve lét, amely hi tel te len sé -
ge mi att ele men tá ris fel há bo ro dást vál tott ki a ka to li kus
egy ház ban. Ez után az MSZP tá ma dás ba len dült. 2002-re be -
érett az MSZP-gyü mölcs: ugyan az a Horn Gyu la is mét nyílt
le ve let írt, ez al ka lom mal ugyan nem „ke resz tény és ke resz -
tyén hon fi tár sa i nak”, ha nem Se re gély Ist ván ér sek úr nak, a
Ma gyar Ka to li kus Kon fe ren cia el nö ké nek: „Egy há zuk pap -
jai kö zül mind töb ben cse ré lik fel a bûn bo csá nat evan gé li -
u mát a vá lasz tás evan gé li u má val. Még olya nok is akad nak,
akik a gyón ta tó szé ket a vá lasz tá si agi tá ció te re pé vé te szik.
Hí ve i ket a je len le gi kor mány párt jai je lölt je i nek tá mo ga tá -
sá ra szó lít ják fel, s gya láz zák az el len zé ki e ket.” 

Nem is tud tam, hogy a vá lasz tás nak is van evan gé li u -
ma. Azon kí vül, hogy a meg fo gal ma zott vád döb be ne tes
tá ma dás a ka to li kus egy ház pap jai és hí vei el len, azt is vi -
lá go san mu tat ja az idé zet, hogy Horn Gyu lá nak fo gal ma
sincs a szent gyó nás szent sé gé rõl. „So ha nem gon dol tam
ar ra – ír ja Horn Gyu la – hogy ne kem kell em lé kez tet nem
Önö ket Szent Pál apos tol fi gyel mez te té sé re: Egy har cos
sem ele gye dik be le az élet dol ga i ba csak azért, hogy an -
nak tes sék, aki õt har cos sá avas sa. Ha pe dig küzd is va -
la ki, nem ko ro náz ta tik meg, ha nem küzd a sza bá lyok
sze rint.” Ez az tán az iden ti tásza var, ami kor egy olyan párt
kép vi se lõ je akar ki ok tat ni egy ka to li kus fõ pa pot a ke resz -
tény er kölcs rõl, mely párt a múlt já ban min dent meg tett
en nek a ke resz tény er kölcs nek a meg sem mi sí té sé ért!

A kam pány ban az egy ház el le nes tá ma dás so ro zat kö -
vet ke zõ lép csõ je Horn Gyu la SZESZ-testvéreinek (Szo ci a -
lis ta Egye te mis ták Szö vet sé ge) ak ci ó ja, mi sze rint a SZESZ-
tagok el jár nak mi sék re, és jegy ze te lik il let ve dik ta fon ra
ve szik, hogy me lyik pap szá já ból mi hang zik el a szent -
mi sén. Til ta ko zá sul a KÉSZ és a Job bik EL TE-n mû kö dõ,
egye te mis ták ból ál ló cso port ja tün te tést szer ve zett a Köz -
tár sa ság tér re.

110 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Az eu ró pai uni ós kam pány ban Kósáné Ko vács Mag da a
Hit Gyü le ke zet lap já nak, a He tek nek adott in ter jút, ami ben
ki ter jesz tet te az egy ház el le nes tá ma dást a Va ti kán ra, ame -
lyik – sze rin te – „le akar ja nyúl ni” Eu ró pát.

Az tán meg ér ke zett a köz élet be Gyurcsány Fe renc, és hi -
tük ben azon nal meg sér tet te a val lá sos em be re ket, ami kor
az zal poénkodott, hogy Má ria or szá gá ról Má ria le vet te a
ke zét, de hát itt van nak õk… Majd – már mi nisz ter el nök -
ként – a par la ment ben Rá ko si-idõ ket idé zõ kle ri ká li so zás -
ra ve te me dett. A Szent Luk ács ál tal em le ge tett gyü mölcs –
ami rõl meg is mer jük a fát – tel jes be éré se Gyurcsányék
2005-ös költ ség ve té se lett. Ez már a tör té nel mi ke resz tény
egy há zak ál tal köz fel adat ként vál lalt ok ta tás, be teg ápo lás,
szo ci á lis te vé keny ség diszk ri mi na tív el le he tet le ní té sét je -
len tet te. Mind ezek után Gyurcsány Fe renc va ti ká ni lá to ga -
tás ra in dult, ahol a szo ci a lis ta ke resz tény el le nes tá ma dás -
so ro zat ra rá tet te a ko ro nát, ami kor a Szent atyá nál meg tá -
mad ta a Ma gyar Ka to li kus Egy há zat az zal, hogy be le avat -
ko zik a po li ti ká ba.

A hí vek mély sé ge sen fel há bo rod tak, a par la ment ben
Semjén Zsolt „Dip lo má ci ai bal lé pés a Szent szék nél” cím -
mel in ter pel lált. 

Gyurcsány Fe renc ma ga tar tá sa en gem ar ról gyõ zött
meg, hogy

1. a je len le gi ma gyar mi nisz ter el nök nek hal vány fo gal -
ma sincs a va ti ká ni dip lo má ci á ról,

2. a je len le gi ma gyar mi nisz ter el nök nek hal vány fo gal -
ma sincs az egy ház jo ga i ról, 

3. a je len le gi ma gyar mi nisz ter el nök nek fo gal ma sincs
az egy ház azon kö te les sé gé rõl, hogy a tár sa dal mi ta -
ní tást a hí vek kel meg is mer tes se – akár szó szék rõl –,
mert ez ré sze a te o ló gi á nak,

4. a je len le gi ma gyar mi nisz ter el nök a hit, val lás, egy ház
dol gá ban ta nú sí tott bán tó tu dat lan sá ga mel let ti har -
cos egy ház el le nes sé gét nem el len sú lyoz za, ha mind -
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ezt vá lasz té kos stí lus ba cso ma gol va ad ja át az il le té -
ke sek nek.

6. MI TÖR TÉNT NÉGY ÉV ALATT?

A gon dol ko dó em ber dön té se it és jö võ jé nek ter ve zé sét a
múlt ta pasz ta la ta i ra épí ti. So ha nem fe lejt het jük el, hogy a
szo ci a lis ták ter mé szet raj zá hoz tar to zik Ma gyar or szá gon az
egy ház el le nes ség, amit fel te he tõ leg az ate is ta elõd párt ból,
a ká dá ri MSZMP-bõl hoz tak át az utód párt MSZP-be a ré gi
em be rek, hogy az tán to vább ad ják a fi a ta lok nak. Saj ná la -
tos, de va lós tény. És ezt nem csak a val lá sos em be rek saj -
nál ják, ha nem az a tisz tes sé ges, jó zan több ség is, amely –
ugyan a dog ma hi tet nem vall ja, de – a ke resz tény sé get er -
köl csi aján lás ként vál lal ni tud ja.

„A ma gyar kis nép, de nagy nem zet” – ír ta Barankovics
Ist ván 1937-ben „Az Or szág Út ja” cí mû nem zet po li ti kai fo -
lyó irat ban. Bár e nagy nem zet ezer éves tör té nel mé ben se
sze ri, se szá ma a vi lág hí rû ki vá ló sá gok nak, min dig akad -
tak a pél da ké pek kel egy na pon sem em lít he tõ tisz tes ség -
te le nek, ha zu gok, áru lók, dik tá to rok; olya nok, akik nek
em lí té sé re szé gyen ér ze tünk tá mad; olya nok, akik az õket
meg il le tõ tör té nel mi hul la dék gyûj tõ be ke rül tek. Még is mi,
ma élõ ma gya rok – a tör té nel mi ta pasz ta lat tu do má sul vé -
te le mel lett – azt sze ret nénk, ha az er köl csös ség, a tisz tes -
ség, a tu dás, a nem zet kö zi ki tün te té sek kel va ló el is mert ség
okán büsz kék le het nénk az or szág ve ze tõ i re, min de nek -
elõtt a mi nisz ter el nök re. Fáj, hogy most ez nincs így. El len -
ke zõ leg: nem csak hogy nem lát juk a ma gyar mi nisz ter el -
nök ben a fel so rolt ér té ke ket, de még stí lu sa is a ma ga kri -
ti kát lan sá gá val egy át lag em ber jól ne velt sé gé tõl igen nagy
tá vol ság ra van. A stí lus ma ga az em ber – tart ja a mon dás.
A ma gyar mi nisz ter el nök a hoz zá jo go san in té zett kér dés -
re – de még a jog ta la nul in té zett kér dés re – sem vá la szol -
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hat az zal, hogy „Or bán Vik tor fog ja be a szá ját”. Sza úd-
Ará bia vá lo ga tott fut bal lis tá it pe dig még vicc bõl sem ne -
vez he ti ter ro ris ták nak. A mai ma gyar mi nisz ter el nök úgy
bel po li ti ka i lag, mint kül po li ti ka i lag so kat árt az or szág nak.

Mag da Pál (1770-1841) föld raj zi író és fi lo zó fi ai mun kák
szer zõ je mond ta, hogy „csak a ma gát es mé rõ em ber me -
het na gyobb er köl csi kö te les ség re”. A mai ma gyar mi nisz -
ter el nök vagy sa ját ma gát vagy a „na gyobb er köl csi kö te -
les ség” fo gal mát nem is mer te, nem is me ri. El len ke zõ eset -
ben nem le het ne Ma gyar or szág mi nisz ter el nö ke.

Köz ben az or szág sze ke re sül  lyed a költ ség ve tés hi á -
nya, a sú lyos ál lam adó ság, a nö vek võ inf lá ció és a sül  lye -
dõ élet szín vo nal mi att. A nö vek võ költ ség ve té si hi ány mi -
att az Eu ró pai Unió több or szág el len in dí tott 2004-ben el -
já rást. Idén ja nu ár ban azon ban Gö rög or szág gal ket ten ma -
rad tunk a fe ke te lis tán, (az újon nan csat la ko zott 10 tag or -
szág kö zül pe dig csak mi) az ös  szes töb bi tag ál lam kor má -
nya az Eu ró pai Unió ál tal el fo ga dott, hi he tõ prog ra mot
nyúj tott be a több let de fi cit le fa ra gá sá ra. Az a ve szély fe -
nye ge ti Ma gyar or szá got – min den el len ke zõ kor mány za ti
ál lí tás sal szem ben – hogy ha a költ ség ve té si hi ány le szo rí -
tá sá ra tett in téz ke dé sek nem lesz nek ele gen dõ ek, ak kor az
Eu ró pai Unió a ha zánk nak nyúj tott pénz ügyi tá mo ga tá so -
kat le ál lít hat ja. Ha ez be kö vet ke zik, ak kor a mai ma gyar
mi nisz ter el nök és kor má nya nem csak a mi jö võn ket, de
még gyer me ke ink jö võ jét is tönk re te szi.

A 2005. feb ru ár 25-ei ren dez vé nyün kön – ami a gyõ ri
KÉSZ 96. or szág já ró ke rek asz tal-be szél ge té se volt – elõ -
adást tar tott Stumpf Ist ván po li to ló gus, egye te mi do cens.
Tisz tá zó fó rum hoz il lõ en el mond tuk, hogy „Mi az igaz ság”.
A há rom éves szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta kor mány zás
mér le gét cím sza vak ban fog lal tam ös  sze:

„Mi mind an  nyi an azt hit tük – kezd tem be ve ze tõ met –,
hogy Medgyessy Pé tert nem le het alul múl ni! Gyurcsány
Fe renc be bi zo nyí tot ta: de hogy nem! Be szél, be szél, be szél,
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és mit ta pasz ta lunk? Nul la tel je sít ményt. Sú lyos er köl csi
vál sá got. Nem fe lej tet tük el, hogy még nincs vé ge a bró -
ker-ügy nek, amel  lyel kap cso lat ban több kor mány pár ti po -
li ti kus ne vét em le get te a saj tó, sõt – saj tó hí re ket kö ve tõ en
– még Gyurcsány Fe renc mi nisz ter el nök tõl is ér dek lõd tek
Kul csár At ti lá val va ló eset le ges kap cso la ta után a par la -
ment ben. Sú lyos a gaz da sá gi vál ság. 2003-ban nyolc év
után elõ ször is mét el kez dett emel ked ni az inf lá ció. 2004-
ben nyolc év után is mét rom lott az élet szín vo nal. Kri ti kus
a költ ség ve té si hi ány. Drasz ti kus az ál lam adós ság nö ve ke -
dé se: a szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta kor mány zat 3500 mil -
li árd fo rint köl csönt vett fel, és nem lát juk, hogy ezt a te -
mér dek pénzt ho va tet ték. A szo ci a lis ták ta gad ták a pénz -
ügy mi nisz té ri u mi je len tés bõl is mert ada tot, „csak ” a 2500
mil li ár dot is mer tek el pár he te. Most már nem til ta koz nak
a 3500 mil li árd fo rint ál lam adós ság-nö ve ke dés el len.”

Azt kér dez tem Stumpf Ist ván po li to ló gus tól, hogy az el -
hang zot tak után van-e va la mi lyen biz ta tó sza va azon kí vül,
hogy vált suk le a kor mányt? 

A po li to ló gu si elem zõ elõ adás vé gén az ös  sze fog la ló
így hang zott:

„Most ros  szul men nek a dol gok, ál lan dó an su má kol nak
és ha zu doz nak, át ír ják a költ ség ve tést, egyik nap ról a má -
sik ra él nek, és rö vid tá von sa ját önös ér de kek ve zér lik az
egész or szág mû kö dé sét, ami tart ha tat lan. (…)

Mind ezek el le né re na gyon sok em ber még min dig a
bal ol dal ra sza vaz, mert úgy gon dol ja, hogy Gyurcsány szo -
ci a lis ta mes si ás ként fel ve he ti a ver senyt a jobb ol dal lal.
Még a köz vé le mény-ku ta tás ok is azt mu tat ják, hogy vis  sza -
ad ta va la me lyest az ön bi zal mát a bal ol dal nak az, hogy van
vég re egy ve ze tõ jük. De min den ki tud ja, hogy sem mi más
nem tör té nik, mint ál lam épül az ál la mon be lül, párt épül
a pár ton be lül. Gyurcsány nem akar fog lal koz ni az egyéb -
ként szét szórt és na gyon fe szült ál la pot ban lé võ Szo ci a lis -
ta Párt tal, mert nem tud ná õket ki bé kí te ni! He lyet te épít
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egy mi nisz ter el nö ki pár tot, ki ne vez kor mány meg bí zot ta -
kat, mi nisz ter el nö ki meg bí zot ta kat, le he tõ sé ge ket ad ne -
kik, új ra el osz tó po zí ci ó kat ad ne kik, és úgy gon dol ja, hogy
ez ele gen dõ lesz a 2006-os vá lasz tá sok meg nye ré sé hez.
De ar ra min den kép pen ele gen dõ lesz, hogy õ ural ja ezt a
pár tot. Be kell mu tat ni en nek a ha mis, ha zug sá gos, fa ri ze -
us mód ját, és olyan együtt mû kö dést kell el kez de ni az em -
be rek kel, ami bõl fel épül het a 2006-os pol gá ri kor mány nak
a prog ram ja. Ez zel a prog ram mal si ker rel le het le gyõz ni a
mos ta ni kor mányt.”

7. ROS  SZUL HITTÜK… – ER KÖL CSI
VÁL SÁG MA GYAR OR SZÁ GON

Hit tünk ab ban, hogy Stumpf Ist ván nak iga za lesz. Hit tünk
ab ban, hogy az em be rek nem hisz nek azok nak, akik
több ször csú nyán be csap ták õket, akik ha zud tak ne kik.
Hit tünk ab ban, hogy nem hisz nek Gyurcsány Fe renc
kam pá nyá ban el hang zott ígé ret-döm ping nek. Ros  szul
hit tük. De a vá lasz tá sok nap ján még nem tud tuk, hogy
nem csak a kam pány ban ha zud tak a szo ci a lis ták.
Öszödön volt elõ ször õszin te Gyurcsány Fe renc, ami kor
el mond ta: „Amit meg le he tett csi nál ni az el múlt egy hó -
nap ban, azt meg tet tük. Amit az azt meg elõ zõ hó na pok -
ban ti tok ban meg le he tett csi nál ni úgy, hogy ne hogy a
vá lasz tá si kam pány utol só he te i ben elõ ke rül je nek olyan
pa pí rok, hogy mi re ké szü lünk, azt meg tet tük. (…) Nin -
csen sok vá lasz tás. Azért nin csen, mert elkúrtuk. Nem ki -
csit, na gyon. Eu ró pá ban ilyen böszmeséget még or szág
nem csi nált, mint amit mi csi nál tunk. Meg le het ma gya -
ráz ni. Nyil ván va ló an vé gig ha zud tuk az utol só más fél-két
évet. Tel je sen vi lá gos volt, hogy amit mon dunk, az nem
igaz. (…) És köz ben egyéb ként nem csi nál tunk sem mit
négy évig. Sem mit.”
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Tu da tos ha zug ság-ára dat, az em be rek tu da tos be csa pá -
sa a ha ta lom meg tar tá sa ér de ké ben – en nél al ja sabb po li -
ti kai játsz mát el kép zel ni nem le het. A ko a lí ci ós part ner, az
SZDSZ el nö ke is a 168 óra cí mû he ti lap 2006. évi 26. szá -
má ban vé del mé be vet te a véd he tet lent, meg véd te a ha zug -
sá got: „Ha Gyurcsány az zal kampányol, hogy adó eme lést
haj tok vég re, ha na gyon õszin te (amit szá mon is kér nek
raj ta), száz szá za lék, hogy el bu kik. Nem tar tunk ott, hogy
az õszin te be szé det a kö zön ség ho no rál ja.”

Hát hol tar tunk, Kuncze Gá bor el nök úr? Pon to sab ban:
hol tar ta nak önök? Ho va ju tot tak önök? Önök, akik nek
pél dát ké ne mu tat ni er köl csös ség bõl, be csü let bõl, mert ezt
vár ja el a vá lasz tó pol gár ok be csü le tes nagy több sé ge. Csak
ös  sze ha son lí tás kép pen írom meg, hogy ami kor 1949-ben
Rá ko si Má tyás a ke resz tény de mok ra ta Barankovics Ist ván -
nal kö zöl te, hogy az ál ta la ve ze tett ke resz tény párt, a De -
mok ra ta Nép párt „kö zöl ni fog ja ön kén tes fel osz la tá sát”,
Barankovics vi lá gos sá tet te, hogy amíg ura ön ma gá nak, er -
re nem ke rül sor. Rá ko si fe nye ge té sé re, hogy ti. más „tá -
vo zá si út ja nincs”, Barankovics így vá la szolt: „Na gyon is
tu dom, hogy a ha ta lom nak ki va gyok szol gál tat va. Tu dom,
hogy csak a lét és be csü let kö zött van vá lasz tá som, de én
a be csü le tet vá lasz tom.” És önök???

Önök, szo ci a lis ta és sza bad de mok ra ta kép vi se lõk 2006.
ok tó be ré ben pót vizs ga-le he tõ sé get kap tak a bi zal mi sza va -
zá son, de azon is meg buk tak. Er köl csi leg 100 szá za lé ko san!

Mit is mon dott Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök ka rá -
cso nyi in ter jú já ban 2006. de cem ber 15-én az Info Rá di ó nak?

„Ri por ter: To vább ra is úgy lát ja, hogy ez az ügy el in téz -
he tõ len ne az zal, ha a mi nisz ter el nök azt mon da ná: ezt
nem lett vol na sza bad meg ten ni? En  nyi elég vol na még
min dig?

Só lyom Lász ló: Én azt mond tam, hogy a mi nisz ter el -
nök alap ve tõ po zí ci ó já nak ez a tisz tá zá sa el ma radt. Azon -
ban az óta olyan sok min den tör tént, hogy már nem hi -
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szem, hogy er re még szük ség len ne. Ez a fe je zet vol ta -
kép pen le zá rult már ok tó ber ele jén, ak kor egy par la men -
tá ris el já rá si me der be te re lõ dött a do log. Én ak kor fel hív -
tam a par la ment fi gyel mét ar ra is, hogy no ha õk szi go rú -
an vé ve egyet len egy jo gi kér dés rõl sza vaz nak, de mi u tán
a sza va zás ki vál tó ja egy er köl csi kér dés volt, az er köl csi
kér dés ben is ál lást fog lal nak. Ál lást fog lal tak, ezt én tu do -
má sul vet tem, és így az el nök sze re pe eb ben a kér dés ben
le zá rult.”

8. A KE RESZ TÉNY DE MOK RA TA
NÉP PÁRT (KDNP)

Fel ké rés az or szág gyû lé si kép vi se lõ ség re

A 2006-os par la men ti vá lasz tá so kon a ke resz tény de mok ra -
ták a FIDESZ–KDNP vá lasz tá si szö vet ség kö zös lis tá ján in -
dul tak. 2006 már ci u sá nak el sõ nap ja i ban egy csa lá di és ba -
rá ti sí tú ra kez de te elõt ti es tén meg csör rent a te le fo nom, és
az el nö ki ko or di ná tor, Mol nár Ág nes, azt kér dez te, hogy
„egy mél tó lis tás he lyet” el fo gad nék-e.

– Hol? Mi lyen lis tás he lyet? – kér dez tem.
– A me gyei lis tán – vá la szolt Ág nes. 
– De mi lyen me gyei lis tán? – kér dez tem új ra. 
– Par la men ti vá lasz tá sok lesz nek, Er zsi kém – „tá jé koz ta -

tott” Mol nár Ág nes. 
– Ja, hogy én vál lal nék-e or szág gyû lé si kép vi se lõ sé get?

– nagy ne he zen le esett a tan tusz, ahogy mon da ni szok ták. 
– Igen, igen, egy mél tó he lyet kap nál a me gyei lis tán –

is mé tel te meg Mol nár Ág nes Or bán Vik tor el nök úr üze -
ne tét. 

– Ez de rült ég bõl vil lám csa pás – vá la szol tam. – Nézd,
hol nap reg gel el uta zom, gon dol ko dom, egy hét múl va
vissza jö vök és vá la szo lok.
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A sí pá lyák mel lett sé tál gat va, 48 órás gon dol ko dás után
úgy dön töt tem, hogy a vá la szom „nem” lesz. Túl szu ve rén
egyé ni ség va gyok én ah hoz, hogy frak ció fe gyel mi kö ve tel -
mé nye ket tel je sít sek. Lel ki is me re ti sza bad sá go mat nem ál -
do zom fel sem mi ért, in kább ma ra dok 40 éve gya ko rolt or -
vo si hi va tá som mel lett – fo gal maz tam meg ma gam nak in do -
ka i mat. Gyer me ke im ar ra hív ták fel a fi gyel me met, hogy
meg van a szép sé ge a fe le lõs ség tel je sen gya ko rolt par la men -
ti mun ká nak is. Gon dol jak csak ar ra – mond ták –, hogy az
iga zán nagy em be rek az or szág gyû lé si kép vi se lõi te vé keny -
sé get a rang já nak meg fe le lõ el hi va tott ság gal gya ko rol ták.
Gon dol jak csak Mik száth Kál mán ra vagy De ák Fe renc re.

Az el sõ meg ke re sést még há rom „él vo nal be li” po li ti ku -
si meg ke re sés kö vet te. Kö zü lük ha za ér ke zé sem utá ni ké -
sõ es tén jött az utol só két te le fon, meg erõ sít ve azt az in -
for má ci ót, hogy Or bán Vik tor el nök úr „ki ta lá ci ó ja” va -
gyok, és az el nök úr ezen öt le te el len sen ki nem til ta ko -
zott. Ek kor az elõt tem ál ló éj sza kát is gon dol ko dá si idõ -
nek kér tem. Más nap – mi u tán az ál ta lam fel so rolt négy
fon tos szem pont hoz szá mom ra el fo gad ha tó vá laszt kap -
tam – be fe jez ve 40 éves or vo si te vé keny sé ge met, a fel ké -
rés re „IGEN”-t mond tam.

Még hi va ta los ér te sí tést nem kap tam, de a „jól ér te -
sül tek” küld ték gra tu lá ló sms-eiket. A me gyei na pi lap, a
Kis al föld meg ke re sé se kor publikussá vált az „ügy”. A
Kis al föld meg kér dez te, hogy ha KDNP-frak ció ala kul,
ab ban fo gok-e dol goz ni? Ek kor én még nem hal lot tam
er rõl, és azt vá la szol tam, hogy én az egy ség nek va gyok
hí ve, de ha KDNP-frak ció ala kul, ak kor ter mé sze te sen
ott a he lyem, egy részt ér ték ren dem alap ján, más részt
an nak okán, hogy KDNP-kon tin gens bõl ke rül tem a par -
la ment be. 

Szá mom ra a Fi desz és KDNP kö zött lét re jött frak ció szö -
vet ség egy tö ké le tes for ma, tel jes lel ki is me re ti sza bad sá got
biz to sít szá mom ra, szá munk ra. 
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Ars po e ti cám a – Kis al föld me gyei na pi lap nak adott in -
ter jú ban el mon dott – barankovicsi meg fo gal ma zás sze rint:
„A ke resz tény vi lág né zet szá munk ra em ber köz pon tú po li -
ti kát je löl ki, a tel je sebb em ber esz mény meg va ló su lá sán
mun kál ko dunk, más részt a köz élet ben stan dard er köl csi
mér cét adunk.”

Foly ta tód nak a ke rek asz tal-be szél ge té sek

2006 szep tem be ré ben is mét meg kezd tem a ke rek asz tal-be -
szél ge té sek szer ve zé sét, ame lyek nek cí me: 

„Mind nyá jan egyért és egy min den ki ért”. Be mu tat ko zik
a KDNP-frak ció.

Ké sõbb az al cí met meg vál toz tat tuk, je len leg is így hang -
zik: Ke resz tény de mok rá ci á val az idõ élé re.

2006 szep tem be ré tõl há rom hó nap alatt tar tott hét KÉSZ
ke rek asz tal-be szél ge tés hely szí nei: Gyõr, Deb re cen, Pécs,
Pest er zsé bet; Paks, Érd; Keszt he lyen tar tot tuk az év utol só,
egyéb ként a 110. ke rek asz tal-be szél ge tését. 

Min de nütt el mond tam a be ve ze tõm ben, hogy az a kö -
zös ség – le gyen az ki csi vagy nagy – nem tud jö võt épí -
te ni, ame lyik nem is me ri a múlt ját. A Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt nak 62 éves múlt ja van. Le gen dás hí rû ve ze -
tõ jé rõl, az eu ró pai gyö ke rek bõl táp lál ko zó mo dern ma -
gyar ke resz tény de mok ra ta po li ti zá lás aty já ról,
Barankovics Ist ván ról min den al ka lom mal osz tot tam egy
rö vid élet raj zi ös  sze fog la lót – ez a jö võ ben is így lesz –,
hogy min den ki meg gyõ zõd jön ar ról, hogy ke resz tény de -
mok ra tá nak len ni mi nõ ség.

El mond tam min de nütt, hogy nem tit kolt szán dé kom a
ren dez vé nyek kel a ke resz tény de mok rá ci á ról va ló is me re tek
ter jesz té se, a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt meg erõ sí té se.

A ren dez vény elõ adói ke resz tény de mok ra ta po li ti ku sok
– Semjén Zsolt el nök, Harrach Pé ter al el nök, Simicskó Ist -
ván al el nök, Hoffmann Ró zsa, Har gi tai Já nos, Medgyasszay
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Lász ló, Sol tész Mik lós, Szász fal vi Lász ló – mel lett Giró-
Szász And rás po li to ló gus, a Szá zad vég Ala pít vány igaz ga -
tó ja; a mo de rá tor vál to zat la nul én vol tam. 
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IV. rész: Országgyûlési
felszólalások, beszédek

121LACZENDORFER ERZSÉBET:
FÖLDPADLÓS SZOBÁTÓL A PARLAMENTI  SZÉKIG



122 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



1. OR SZÁG GYÛ LÉ SI 
FEL SZÓ LA LÁ SOK

Az Or szág gyû lés 2006. má jus 16-i ala ku ló ülé sétõl az év
végéig, or szág gyû lé si kép vi se lõi te vé keny sé gem alatt, 16
al ka lom mal szó lal tam fel a Par la ment ben; az önál ló in dít -
vá nyok szá ma 8, a be nyúj tott nem önál ló in dít vá nyok szá -
ma 36 volt. Az em ber köz pon tú po li ti zá lás cél ja az em be ri
mél tó ság biz to sí tá sa, eh hez pe dig a ter mé szet jog nak kell
min den kép pen ér vé nye sül ni. Fel szó la lá sa i mat ezen alap el -
vek men tén fo gal maz tam meg min den al ka lom mal. Rá mu -
tat tam, hogy a meg szo rí tás és a re form nem szi no nim fo -
gal mak; s ami Ma gyar or szá gon ma tör té nik, az egy ér tel mû
pénz be haj tás. Iga zi re for mok elõ fel té te lei az er köl csi ala -
po kon ál ló po li ti kai de mok rá cia, tár sa dal mi igaz sá gos ság
és az egész nép, vagy leg alább is igen je len tõs nagy több -
ség tá mo ga tá sa.

Saj nos, nem csak a po li ti kai de mok rá ci á hoz szük sé ges
er köl csi ala pok hi á nyoz nak, ha nem sú lyos er köl csi vál -
ság ban van az or szág. A tár sa dal mi igaz sá gos sá got a
meg szo rí tó in téz ke dé sek alap ja i ban fojt ják meg. Ezek
után nem vé let len, hogy az em be rek nem csak nem tá -
mo gat ják, ha nem ki fe je zet ten til ta koz nak a meg nyo mo -
rí tás el len: nincs a tár sa da lom nak olyan ré te ge, mely ne
emel te vol na fel a sza vát a kor mány za ti in téz ke dé sek
mi att.

Több íz ben szól tam az egész ség ügy ben ter ve zett, az -
óta a szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta kép vi se lõk ál tal meg -
sza va zott sú lyos pusz tí tás el len, a közgyógyellátottak
anya gi és ügy in té zé si ki szol gál ta tott sá ga el len, a vi zit díj,
a kór há zi na pi díj, a kór há zi rész le ges té rí té si díj be teg
em be re ket nyo mo rí tó be ve ze té se el len, a hi va tás ren di
ka ma rák jo go sít vá nya i nak meg nyir bá lá sa, el le he tet le ní té -
se el len, a mû vi med dõ vé té tel li be ra li zá lá sa el len, a Ál -
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la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (ÁNTSZ)
tel jes szét ve ré se el len.

A mun ka vál la lók ér de ké ben is fel emel tem sza va mat,
ami kor a kor mány tör vény ja vas la ta alap ján ve szély be ke -
rült a köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak mun ka he lye. Nem
fo gad ha tó el ugyan is, hogy a köz szfé rá ban fog lal koz ta -
tot tak el bo csá tá sá val csa lá dok meg él he té si gon dok kal
küsz köd je nek, mert a nyo mor mél tat lan az em ber hez.
Hoz zá szó lá so mat a mi nisz ter el nök höz cí mez tem:

„Mit mu tat ön nek a tük re, mi nisz ter el nök úr?”
2006. jú li us 4.

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr!
Mag da Pál, az 1770-1841 kö zött élt föld raj zi író és fi lo zó fi -
ai mun kák szer zõ je ab ban a kor ban, ami kor az em be rek
pon to san is mer ték az er kölcs fo gal mát és tar tal mát, és éle -
tü ket az ak kor 1800 éves egye te mes ke resz tény er köl csi
mér cé hez iga zí tot ták, ar ra fi gyel mez te tett, hogy „Csak a ma -
gát es mé rõ em ber me het na gyobb er köl csi kö te les ség re.”
Idõt ál ló meg ál la pí tás. Tu dom, e ház fa lai kö zött nem túl
gya ko ri ese mény er kölcs re hi vat koz ni, én még is meg te -
szem, mert hi szek Ber zse nyi Dá ni el igaz sá gá ban, mi sze rint

„Min den or szág tá ma sza, talp kö ve 
A tisz ta er kölcs, mely, ha meg vész, 
Ró ma le dûl, s rab igá ba gör bed.”
Mi nisz ter el nök Úr! En nek okán kér de zem: jó he lyen

van ön most? Meg fe lel ön a na gyobb er köl csi kö te les ség -
tel je sí tés nek? Mit mu tat az ön tük re a na gyobb er köl csi kö -
te les ség tel je sí tés rõl, ami kor az er kölcs alap ve tõ kö ve tel mé -
nyét, azt ti., hogy ne hazudj sem tar tot ta be a kam pány -
ban, kö vet ke zés kép pen ön er kölcs te len mó don, az az ha -
zug ság gal, az em be rek be csa pá sá val nyer te meg ma gá nak
és párt já nak a vá lasz tá so kat. Az zal kell szem be sül ni az
önök re sza va zók nak, hogy vá lasz tá si és kor mány za ti pro-
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g ram juk kö szö nõ vi szony ban sincs egy más sal. Saj nos, ké -
sõn jöt tek rá er re az em be rek. 

De rá jöt tek, amit iga zol a Me di án leg újabb fel mé ré se,
amely meg ál la pí tot ta, hogy a meg szo rí tá sok be je len té se
kö vet kez té ben so ha nem lá tott mó don rom lott a köz han -
gu lat. Egy hó nap alatt 49-rõl 62 szá za lék ra nõtt azok szá -
ma, akik sze rint az or szág ban ál ta lá ban ros  szul men nek a
dol gok és 32-rõl 57 szá za lék ra azo ké, akik a ház tar tá suk
pénz ügyi hely ze té nek rom lá sát va ló szí nû sí tik, pe dig el hit -
ték ön nek a kam pány ban, hogy nem lesz gáz ár eme lés,
nem lesz tan díj, nem lesz fi ze tõs az egész ség ügy, nem lesz
ÁFA-emelés, de lesz drasz ti kus 5 éves adó csök ken tés, stb.
Mit érez ilyen kor mi nisz ter el nök úr? Még egy szer kér de -
zem: mit mu tat, mit mond ön nek a tük re?

Ön és kor má nya na pon ta üzen a ma gyar tár sa da lom va -
la me lyik ré te gé nek, nem ma rad ki sen ki a lét bi zony ta lan -
ság nyo masz tó ér zé sé bõl. Most ép pen a köz szfé rá ban fog -
lal koz ta tot ta kon, a köz tiszt vi se lõ kön és a köz al kal ma zot ta -
kon a sor.

A köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról szó ló
tör vé nyek mó do sí tá sa a mun ka nél kü li ség nö ve lé sé nek
el ren de lé se, em be rek, csa lá dok el le he tet le ní té se, tönk re -
té te le.

A tör vény mó do sí tás ar ról szól, hogy ho gyan szün tet he -
tõ meg fel men tés sel a köz szol gá la ti jog vi szony. Ha a köz -
tiszt vi se lõk és köz al kal ma zot tak – mint a tör vény mó do sí -
tás fo gal maz – „to váb bi fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség”,
mert lét szám csök ken tést kell vég re haj ta ni, vagy csök ken a
költ ség ve té si tá mo ga tás – eh hez önök na gyon ér te nek –,
ak kor fel men tés sel a köz szol gá la ti jog vi szony meg szün tet -
he tõ. A hó hér mun kát az ön kor mány zat ok ra há rít ják 

2005-ös sta tisz ti kai adat ugyan nem áll ren del ke zés re, de
ta valy ér dem le ges le épí tés nem volt a köz szfé rá ban, így a
2004-es ada to kat vizs gál va azt lát juk, hogy ön kor mány za ti fen-
n tar tá sú in téz mé nyek ben fog lal koz ta tot tak lét szá ma 55 861 fõ
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volt, akik gyer mek jó lé ti szol gá la tok ban, böl csõ dei gon  do zó -
ként, gyer mek ott ho ni szak dol go zó ként, házi gon dozóként,
szo ci á lis ét kez te tõ ként, csa lád se gí tõ szak dol  go zó ként, fa lu- és
ta nya gond nok ként, haj lék ta lan el lá tó ként dol goz tak, dol goz -
nak, to váb bá fo gya té ko sok napköziotthonaiban, idõ sek klub -
ja i ban, tar tós bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést biz to sí tó in -
téz mé nyek ben dol goz tak köz al kal ma zott ként.

Bi zo nyá ra az ál ta luk el lá tott, szo ci á li san rá szo rultak
lét szá ma sok szo ro sa az 55861 el lá tó nak. A köz al kal ma -
zot tak lét szá má nak drasz ti kus csök ken té se után mi lesz
az el lá tot tak kal? A köz al kal ma zott két szer an  nyi mun kát
vé gez zen? De itt nem ter mék nö ve lés rõl, ha nem hús-vér
rá szo rult em be rek el lá tá sá ról van szó, és az el lá tást nem
le het stop per órá val be fe jez tet ni! És mi lesz az el bo csá tot -
tak kal, a csa lád ja ik kal? Õket „rá szo rult tá” kí ván ják ten ni
önök?

A ke resz tény de mok ra ták csak em ber köz pon tú po li ti kát
tud nak tá mo gat ni, amely az em bert cél nak, önök vi szont
ön zõ cél ja ik esz kö zé nek te kin tik. Ezért til ta ko zunk az em -
be ri mél tó ság gal ös  sze egyez tet he tet len nyo mor tu da tos
kor mány za ti új ra ter me lé se el len. Szá munk ra, ke resz tény -
de mok ra ták szá má ra az önök po li ti ká ja el fo gad ha tat lan,
mert em ber el le nes, er kölcs te len.

Pe dig – meg is mét lem –:
„Min den or szág tá ma sza, talp kö ve 
A tisz ta er kölcs, mely, ha meg vész, 
Ró ma le dûl, s rab igá ba gör bed.”
Itt kel le ne kez de ni ön nek, önök nek, mi nisz ter el nök úr!

En  nyi re ki kell cen tiz ni?
2006. jú li us 17.

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr!
Barankovics Ist ván nal vall juk, hogy „A nyo mor nem
mél tó az em ber hez. A tisz tes sze gény ség min den kit
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meg il let, ami ugyan tar ta lék kal nem bír, de a szük sé ge -
set nem nél kü lö zi.” Ha zánk ban kö zel 3 mil lió em ber él
a lét mi ni mum alatt, akik em ber hez nem mél tó an nyo -
mo rog nak, egy ré szük kró ni kus be teg ség mi att rend sze -
res gyógy szer sze dés re kény sze rül. El kép ze lem, hogy
mi lyen meg alá zó le het szá muk ra az új sza bá lyo zás sze -
rint vé gig jár ni a közgyógyellátási jo go sult ság meg szer -
zé sé nek ál lo má sa it, majd „si ke res” ügy in té zés ese tén
közgyógyellátottként sor ban áll ni a ha vi gyógy sze re kért. 

Az ügy in té zés egy re bo nyo lul tabb. A rá szo rult be teg
vár hat a jegy zõ re, a ha vi gyógy szer ke re tet meg ha tá ro zó
egész ség biz to sí tá si pénz tár ra, a nagy köz pont szá mí tó gé -
pé re, és rá adá sul meg ke res he ti azt a „nagy köz pont” szá -
mí tó gé pé vel kap cso lat ban ál ló pa ti kát, amely jo go sult az
„in gyen gyógy szer” ki adá sá ra. 

Az önök szó hasz ná la tá ban „a kun csaft kör” jú li us el se -
jé tõl ma xi mum ha vi ti zen két ezer fo rin tos gyógy szer ke -
re tet kap, a kom pu ter ne gyed éven te ada gol ja a fel hasz -
nál ha tó egyé ni ke ret ös  sze gét. Utób bi el fo gad ha tat lan,
mert az em be ri szer ve zet, a be teg ség nem prog ra moz ha -
tó elõ re. 

A gyógy szer kör bõ vül, ez he lyes. Önök azon ban az ol -
csó generikumokra kon cent rál nak, ame lyek nem min dig
vál nak be. Még en nél is sú lyo sabb prob lé ma az, hogy a
be te get nem is me rõ MEP al kal ma zott anya gi szem pont ok
sze rint vál toz tat hat a kör ze ti or vos ál tal meg adott te rá pi án.
Mi lyen fe le lõs ség vál la lás sal?

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr!
– Er köl csös-e, a be teg em ber em be ri mél tó sá gá val ösz  -

sze egyez tet he tõ nek tart ja-e a rá szo rult ság gal va ló tör vé -
nye sí tett vis  sza élést?

– Re mél het nek-e ki szol gál ta tott em ber tár sa ink egy em -
ber- és be teg ba rá tibb közgyógyellátási sza bá lyo zást? 

Vá rom vá la szát.

127LANCZENDORFER ERZSÉBET:
FÖLDPADLÓS SZOBÁTÓL A PARLAMENTI  SZÉKIG



Nem hagy hat tam szó nél kül az 1956-os 
for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for du ló ja
ha ta lom ál tal tör tént meg gya lá zá sát, bé kés, 

ün nep lõ em be rek meg alá zá sát, az igaz ság ta lan
dur va sá got, rend õri túl ka pá so kat sem.

2006. ok tó ber 24.

El nök: Kö szö nöm, mi nisz ter úr. Tisz telt Or szág gyû lés! Lan -
czendorfer Er zsé bet, a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt kép -
vi se lõ je, kér dést kí ván fel ten ni a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter nek: „Mi ért volt er re szük ség?” cím mel. A kép vi -
se lõ as  szonyt il le ti a szó. 

Dr. Lanczendorfer Er zsé bet (KDNP): Tisz telt Al el nök Úr!
Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! A ke resz tény de mok ra ták csak
em ber köz pon tú po li ti kát haj lan dók el fo gad ni. A kor mány
teg nap a legemberellenesebben, a leg em ber te le nebb mó -
don mu tat ko zott be. Mi ért volt szük ség ar ra, hogy bé kés
ün nep lõ ket, akik kö zött tö me ge sen vol tak gyer me kes csa -
lá dok, nyug dí ja sok, rend õri at ro ci tá sok ér je nek? Mi ért volt
szük ség ar ra, hogy tö meg osz la tó esz kö zö ket biz to san
egész ség ká ro sí tó mó don al kal maz za nak? Gon do lok ar ra,
hogy ezek nek a ki lö vé se nem bo ka ma gas ság ban tör tént.
Mi ért volt szük ség ar ra, hogy a Fi desz ün ne pi meg em lé ke -
zé sén részt ve võk fe lé te rel jék a tün te tõ ket, akik egyéb ként
al kot má nyos jo guk kal él ve a ha zu dós mi nisz ter el nök le -
mon dá sát kö ve tel ték? 

Ar ra ké rem önö ket, tisz telt kor mány pár ti kép vi se lõ tár sa -
im, hogy ne as  szisz tál ja nak egy Rá ko si-, egy Ká dár-dik ta tú -
ra után egy Gyurcsány-diktatúra ki ala ku lá sá hoz. Ar ra ké rem
önö ket, hogy hall gas sák meg, és hall ják meg a köz tár sa sá gi
el nök úr fi gyel mez te té sét, és küld jék el min den ba jok for rá -
sát, Gyurcsány Fe ren cet, és bé ke lesz Ma gyar or szá gon. 

Kö szö nöm. 
El nök: Kö szö nöm, kép vi se lõ as  szony. A kér dés re Kiss

Pé ter mi nisz ter úr vá la szol. Öné a szó, mi nisz ter úr. 

128 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Kiss Pé ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter: Tisz telt
El nök Úr! Kép vi se lõ As  szony! A kér dés ben fo gal ma zott
ál lás pont já val nem ér tek egyet, és nem is tar tom em ber -
köz pon tú nak azt a kö ze lí tés mó dot, amit ön itt szem lél -
te tett. 

Ami a teg na pi ese mé nye ket il le ti, az zal kap cso lat ban le -
foly tat tuk a vi tát, így az utó la gos meg jegy zé sé ben sze rep -
lõ egyet len egy konk ré tum ra, mi sze rint mi ért van szük ség
ar ra, hogy tö meg osz la tó esz kö zök egész ség ká ro sí tó mó -
don mû köd je nek: õszin tén szól va, fel nõtt em be rek tud ják,
ha tö meg osz la tó esz kö zö ket hasz nál nak va la hol, mert hogy
szük ség van rá, mert a tör vé nyes ren det hely re kell ál lí ta -
ni, ak kor azok nem egész ség fej lesz tõ mó don mû köd nek. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel mü ket. 
El nök: Kö szö nöm, mi nisz ter úr. Vi szont vá lasz ra meg -

adom a szót a kép vi se lõ as  szony nak. 
Dr. Lanczendorfer Er zsé bet (KDNP): Egy: is me re te im

sze rint sza bá lyai van nak a tö meg osz la tó esz kö zök hasz ná -
la tá nak is. Ket tõ: a rend hely re ál lí tá sát, azt gon do lom, nem
az ün nep lõ tö me ge ken kell el kez de ni, mert õk nem ran -
da lí ro zók vol tak. 

A vá la szát nem tu dom el fo gad ni.
El nök: Kö szö nöm. Vi szont vá lasz il le ti meg a mi nisz ter

urat. 
Kiss Pé ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter: Azt gon do -

lom, kép vi se lõ as  szony, rossz hely re cí me zi az ál lí tá sát. A
kér dé sét pe dig vis  sza uta sí tom. 

Kö szö nöm szé pen.

Az egész ség ügyi tör vény ja vas lat 
ál ta lá nos vi tá já ban is mét a közgyógyellátásról

2006. ok tó ber 25.

A közgyógyellátási tör vény újabb, kap ko dó mó do sí tá sa a
ke resz tény de mok ra ták szá má ra el fo gad ha tat lan.
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El fo gad ha tat lan több ok ból:
1. El fo gad ha tat lan, mert az egész ség ügyi mi nisz ter ál -

tal be ter jesz tett tör vény ja vas lat-tö meg be be le lop tak egy
szo ci á lis tör vé nyi sza bá lyo zást, ez pe dig a közgyógyel-
látással kap cso la tos. Ez a tör vény a Mun ka ügyi és Szo ci -
á lis Mi nisz té ri um kom pe ten ci á já ba tar to zik, be von ta-e a
tör vény mó do sí tás ba az egész ség ügyi mi nisz ter a szo ci á lis
mi nisz tert? 

2. El fo gad ha tat lan, mert az újabb és erõ tel je sebb meg -
szo rí tás je gyé ben szü le tett. Mi, ke resz tény de mok ra ták,
azt mond juk, hogy szá munk ra a ke resz tény vi lág né zet
em ber köz pon tú po li ti kát je löl ki, mely nek alap ja a min -
den em bert meg il le tõ ter mé szet jog. Eb ben gyö ke re zik az
em ber nek az a jo ga, hogy „A tisz tes sze gény ség min den -
kit meg il let, ami ugyan fe les leg gel nem bír, de a szük sé -
ge set nem nél kü lö zi., mert a nyo mor mél tat lan az em ber -
hez.” Ha zánk ban kö zel 3 mil lió em ber él a lét mi ni mum
alatt, akik em ber hez nem mél tó an nyo mo rog nak, akik
nem di cse ked het nek a „tisz tes sze gény ség” lu xus ál la po tá -
val. Ezek nek az em be rek nek egy ré sze kró ni kus be teg ség
mi att rend sze res gyógy szer sze dés re kény sze rül, kö zü lük
ke rül nek ki a közgyógyellátásra jo go sul tak is. Szá muk ra
egy újabb ló rú gás a közgyógyellátási tör vény újabb sza -
bá lyo zá sa.

Ugyan is az elõ zõ, az 1995. de cem be ré ben el fo ga dott
tör vény mó do sí tás 2006. jú li us 1-jé tõl ma xi mum ha vi 12000
Ft-os gyógy szer ke re tet ál la pí tott meg. A je len le gi tör vény -
mó do sí tás ezt a ke re tet 2007. ja nu ár já tól 6000 Ft-ra csök -
ken tet te, a má sik 6000 Ft-ot csak kü lön pro ce dú rá val sze -
rez he ti meg. El nem fo gad ha tó mó don ez a sza bá lyo zás to -
vább fo koz za a rá szo rul tak el le he tet le ní té sét, a ki szol gál ta -
tott ság nö ve lé sét a vé de ke zés re kép te le nek kö ré ben. He -
lyes nek tart ja ezt a szo ci á lis ügyek mi nisz te re ként?

3. Ha a tör vényt a par la men ti több ség no vem ber ben el -
fo gad ja, és de cem ber 29-ével ha tály ba lép, ele gen dõ nek

130 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



tart ja-e a szûk egy hó na pot a vég re haj tás hoz, ami kor az
1995. de cem be ré ben el fo ga dott tör vény vég re haj tá sá hoz fél
év állt ren del ke zés re: mint utal tam rá, jú li us 1-jén lé pett
élet be?

Egy szer már en nek a tör vény nek a tár gya lá sa kor fel tet -
tem a kér dést, azt, hogy re mél het nek-e ki szol gál ta tott em -
ber tár sa ink egy em ber- és be teg ba rá tibb közgyógyellátási
sza bá lyo zást? Most nem te szem fel ezt a kér dést, de a be -
te ge im nek er re azt vá la szo lom, hogy amíg a tör vényt egy
meg szo rí tó kor mány meg szo rí tó mi nisz te re al kot ja, ad dig
sen ki ne szá mít son em ber ba rá ti sza bá lyo zás ra.

Kö szö nöm.

Az egyes, az egész ség ügyet érin tõ 
tör vé nyek nek az egész ség ügyi re form mal 

kap cso la tos mó do sí tá sá ról szó ló T/1093 sz.
tör vény ja vas lat ál ta lá nos vi tá já ban:

2006. ok tó ber 31.

Kö szö nöm a szót!
Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im!
En ged jék meg, hogy hoz zá szó lá som hoz Giesswein Sán -
dor má ig is ér vé nyes út mu ta tá sa it ci tál jam, ame lyek egy
re form si ke res vég re haj tá sá val kap cso la to sak. Giesswein
Sán dor 150 éve szü le tett, az MTA tag ja volt, 8 nyel ven be -
szé lõ tu dós, pap és po li ti kus, aki 1905-tõl 18 éven át, ha -
lá lá ig ült e pad sor ok ban a Ma gyar Or szág gyû lés tag ja ként,
a Mun kás ügyi Bi zott ság el nö ke ként. Egye dü li ként kép vi -
sel te a leg sze gé nyeb bek, ma gyar ó vá ri kis em be rek és
mun ká sok ér de ke it, akik nek vok sa i val ke rült a Par la ment -
be min den vá lasz tá son. A szá nal mat is is me rõ, erõ sen szo -
ci á lis ér zé keny sé gû po li hisz tor egyé ni sé gé bõl tör vény sze -
rû en kö vet ke zett, hogy or szá gos keresztényszociális moz -
gal mat in dít son, amely bõl a ma gyar ke resz tény de mok rá -
cia nõtt ki.
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Ma gas ra tar tott zász ló ján ez a két szó állt: tár sa dal mi
igaz sá gos ság. Mint mond ta, az er köl csi el ve ken nyug vó
po li ti kai de mok rá ci á ra épült tár sa dal mi igaz sá gos ság ta la -
ján le het csak re for mo kat vég re haj ta ni, de csak ak kor, ha
az egész nép tá mo gat ja. Egy re form si ke res vég re haj tá sá -
hoz te hát

1. er köl csös ség, 
2. tár sa dal mi igaz sá gos ság, 
3. és az egész nép tá mo ga tá sa szük sé ges, nél kü lük nem

megy.
És mit lá tunk ma?
Egyet ért ve a köz tár sa sá gi el nök úr ral, a ha zu dós mi nisz -

ter el nök mély er köl csi vál sá got oko zott és tart fenn, ok tó -
ber 23-a óta a de mok rá ci á ba ve tett hit meg ren dült, és a né -
pen a nép nél kül akar ják vég re haj ta ni az egész ség ügyi re -
form ter ve ze tet. De azt az ap ró szem pon tot sem mel lõz het -
jük, hogy amit az egész ség üg  gyel kí ván nak ten ni, az min -
den, csak nem re form.

Egy va ló di „re form” ugyan is min dig 
1. az alap ve tõ ba jok meg ol dá sát cé loz za, ha té kony sá got

fo koz, 
2. több let for rás kell,
3. em ber köz pon tú.
Az egész ség ügyi tör vény „re form” cí men elõ ter jesz tett

mó do sí tá sa 
1. nem old ja meg az alap ve tõ ba jo kat, 
2. nincs több let for rás a re form vég re haj tá sá hoz 
3. he lyet te vi szont van vi zit díj és kór há zi na pi díj, ami

pénz be haj tást je lent, be teg ség gel ter helt em be re ket
sar col, te hát em ber el le nes.

Más részt az emelt szin tû vi zit díj és kór há zi na pi díj újabb
pénz be haj tás mel lett nem je lent mást, mint anya gi esz kö -
zök kel kor lá toz ni a sza bad or vos vá lasz tás jo gát. Már pe dig
a gyó gyí tás alap ja az or vos és be teg köz ti bi zal mi vi szony.
A be teg – a tör vény mó do sí tás sze rint – csak ak kor me het
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ah hoz az or vos hoz, aki hez bi zal ma van, ha emelt szin tû
dí jat fi zet – ez el fo gad ha tat lan.

Mi ként el fo gad ha tat lan a sza bad in téz mény vá lasz tás
kor lá to zá sa is, amit fek võ be teg-el lá tás ban a rész le ges té -
rí té si díj (ami 30 szá za lék, fel sõ ha tár is me ret len) be fi ze -
té sé vel akar nak meg va ló sí ta ni. Pon to sít va a be teg nek ön -
részt kell fi zet ni, ha nem a la kó he lye sze rin ti leg kö ze leb -
bi 3 kór ház va la me lyik ében vé gez tet el egy be avat ko zást,
ha nem ab ban, ahol bi zal ma van. Eh hez önök sze rint csak
pén zért van jo ga. Egy idõ sebb gyõ ri há zas pár – be te ge im
– egyet len gyer me ke or vos, és Kecs ke mé ten dol go zott. A
há zas pár ki vizs gá lá sai Kecs ke mé ten tör tén tek, mert fi úk
ré vén ott volt a há zas pár bi zal ma. Most már pén zért le het
Kecs ke mé ten bi zal muk. Meg alá zó és el fo gad ha tat lan. 

Az egész ség ügyi el lá tá sért az em be rek egy re emel ke dõ
ös  sze gû egész ség biz to sí tá si já ru lé kot fi zet nek. Mi ke resz -
tény de mok ra ták til ta ko zunk az el len, hogy az egész ség biz -
to sí tá sú já ru lé kon túl me nõ en ter hel jék a be teg ség gel súj -
tott em be re ket vi zit díj, kór há zi na pi díj és a fek võ be teg-el -
lá tás ban rész le ges té rí té si díj fi ze té sé vel.

A tör vény fog lal ko zik a mû vi med dõ vé té tel új sza bá lyo -
zá sá val is: mi, ke resz tény de mok ra ták, csak az egész ség ügyi
in di ká ció alap ján vég zett mû vi med dõ vé té telt tá mo gat juk.

Jo gi szem pont: A jo gi hát te ret az ön ren del ke zé si jog
gya kor lá sa ad ja. Ez nem kor lát lan jo go sult ság. Az ön ren -
del ke zé si jog alap ján nem le het sem az ön gyil kos sá got,
sem az ön cson kí tást el kö vet ni. Mi, ke resz tény de mok ra ták,
a fo gam zás gát lás cél já ból va ló mû vi med dõ vé té telt ön -
cson kí tás nak tart juk.

Er köl csi szem pont: Az er kölcs min dig a jó ol da lán áll.
Az ön cson kí tás nem a „jó” ka te gó ri á já ba tar to zik, er köl csi -
leg sem fo gad ha tó el.

Or vo si szem pont: Ter mé sze te sen a fo gam zás gát lás tár -
sa dal mi igé nyét tu do má sul ves  szük, de an nak több fé le,
vis  sza for dít ha tat lan mû kö dés ki esést nem oko zó for má ja is
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is me re tes, ép pen ezért nem fo gad juk el az ön cson kí tást a
csa lád ter ve zés, a fo gam zás gát lás esz kö ze ként.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt nem tá mo gat ja, sem az
alap szin tû, sem az emelt szin tû vi zit dí jat, kór há zi na pi dí jat,
sem a vá ró lis tát, sem a mû vi med dõ vé té tel lel kap cso la tos
tör vény mó do sí tást.

Kö szö nöm!

T/1036. szá mú tör vény ja vas lat az egész ség -
ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról

2006. ok tó ber 31.

Az egész ség ügy ben mû kö dõ 3 hi va tás ren di ka ma ra (Or vo -
si Ka ma ra, Gyógy sze rész Ka ma ra, Ma gyar Egész ség ügyi
Szak dol go zói Ka ma ra) mû kö dé sét 3 kü lön jog sza bály sza -
bá lyoz za. Ön kor mány za ti, szak mai ér dek vé del mi, szak mai
ha tó sá gi jo gai és kö te le zett sé gei van nak. A ka ma rai tag ság
kö te le zõ.

A 2006-os kor mány prog ram ban sze re pel a ka ma rai
tag ság ön kén tes sé té te le. Ez zel a ka ma rák szét ve ré sét vé -
gez né el a kor mány, rom ba dönt ve a hos  szú évek alatt
fel épí tett, 

jól mû kö dõ, 
hi va tás ren di szo li da ri tást erõ sí tõ,
az ér ték ál ló ha gyo má nyo kat ápo ló, 
a ta gok vé del mét biz to sí tó, 
a tag ság so ra i ba ke rült mél tat la nok tól el ha tá ro ló dó, 
a rá szo ru ló kol lé gá kat ön zet le nül tá mo ga tó szer ve ze te ket.
Ki nek van nak út já ban az egész ség ügyi hi va tás ren di

szer ve ze tek? Csak nem sér tet tek meg va la kit?
A be nyúj tott ja vas lat leg prob lé má sabb ré szei:
1. Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um elõ ze te sen nem egyez -

te tett a szak mai szer ve ze tek kel.
2. Kap ko dó balliberális sza bá lyo zás ra vall, hogy az

Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma rát 2003-ban a bal-
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liberális kor mány hoz ta lét re, és most ugyan az a kor -
mány szét ve ri.

3. A hi va tás ren di köz tes tü le tek min dig bát ran emel ték
fel sza vu kat az egész ség ügyi kor mány zat rom bo lá sa
el len – csak nem ezért kell bûn hõd ni ük?

4. Az egész ség ügyi mi nisz ter a ka ma rák fö lé felü-
gyelõbiztost ne vez het ki, „amen  nyi ben – ír ja a mó -
do sí tás-ter ve zet – tör vény sér tõ nek ta lál ja a mû kö -
dést”. És ki mond ja meg, hogy tör vény sér tõ vagy
nem tör vény sér tõ a ka ma ra mû kö dé se? Ahogy az
As to ri á nál is meg mond ták a meg mon dók 2006. ok -
tó ber 23-án?

5. A po li ti ka akar ja le nyel ni a ka ma rá kat is?
6. És a ka ma ra he lyett a mi nisz ter ál tal fel ügyelt Or szá -

gos Eti kai Ta nács kap ja meg az eti kai el já rás le foly ta -
tá sá nak jo gát?

Nem tá mo gat juk a hi va tás ren di köz tes tü le tek, ka ma rák
po li ti kai okok ból tör té nõ el le he tet le ní té sét.

Nem tá mo gat juk a ka ma rák jo go sít vá nya i nak csor bí tá sát
sem.

T/1140 szá mú tör vény ja vas lat 
a tár sa da lom biz to sí tá si nyu gel lá tás ról szó ló

1997. évi LXXXI. tör vény, va la mint 
az egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról

2006. no vem ber 6.

Kö szö nöm a szót. Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház!
Ami kor a 40 évig gya ko rolt or vo si szol gá la tot nem könnyû,
de fe le lõs ség tel jes dön tés sel a köz éle ti szol gá lat ra vál tot tam,
vol tak re á lis ál ma im, cél ja im. Par la men ti kép vi se lõi szol gá -
la tom hoz a mér cét, biz tos fo gó dzót, Barankovics Ist ván, az
eu ró pai gyö ke rek bõl táp lál ko zó ma gyar ke resz tény de mok -
rá cia aty ja 60 év vel ez elõtt így fo gal maz ta meg: „a ke resz -
tény vi lág né zet szá munk ra em ber köz pon tú po li ti kát je löl ki,
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a tel je sebb em ber esz mény mag va ló su lá sán mun kál ko dunk,
más részt a köz élet ben stan dard er köl csi mér cét adunk”.

Ar ra gon dol ni sem mer tem, hogy ál ma im he lyett rém ál -
mok kal ta lál ko zom, 

– hogy önök csak pénz ki fi ze tõ au to ma ták ként ke ze lik
az em be re ket, 

– hogy em ber köz pon tú ság se hol, 
– hogy az önök ko a lí ci ós kor má nya az em be re ket nem

cél nak, ha nem esz köz nek te kin ti. Egyet len egy szem -
pont juk a hor ri bi lis költ ség ve té si hi ány csök ken té se,
mely az önök kor mány zá sá nak, az az nem kor mány -
zá sá nak kö vet kez mé nye – mint tud juk a mi nisz ter el -
nök tõl, 4 évig nem csi nál tak sem mit; és ké rem ne
for dít sák a ma gyart ma gyar ra: a négy az négy és nem
ti zen hat év. De ha ezt önök kö vet ték el, mi ért tíz mil -
lió ma gyar fi zes se, be le ért ve az új szü löt te ket, akik
szü le ik sar co lá sa mi att rö vi dül nek meg? Ez olyan,
mint ha egy or vos mû hi bát kö vet el, és utá na a be te -
get ítél nék pénz- vagy bör tön bün te tés re. 

Itt van a most tár gya lan dó nyug díj tör vény em ber te len
mó do sí tá sa, amely 

1. egy részt ra di ká lis pénz el vo nást je lent a nyug díj ba
me nõk tõl, 

2. más részt en nél a be teg nem zet nél eme li az elõ re ho -
zott öreg sé gi nyug díj és a csök ken tett ös  sze gû elõ re -
ho zott öreg sé gi nyug díj kor ha tárt. Leg in kább bün te -
tik a Ratkó-korszak leg ke mé nyebb mun kát vég zõ
gyer me ke it, hogy csak a trak to ros lá nyo kat em lít sem.
Ez a kor osz tály 2-3-4 gyer me ket ne velt, ami nek ered -
mé nye lett, hogy 1980-ra 760 000-rel nõtt a ma gyar
nem zet lét szá ma. Eze ket a kõ ke mény mun ká ban
meg fá radt em be re ket akar ják önök bün tet ni a nyug -
díj tör vény ter ve zett mó do sí tá sá val?

1. Az öreg sé gi nyug díj 2012. de cem ber vé gé ig ter ve zett
ki szá mí tá sá nál is a pénz el vo nás do mi nál. A nyug díj
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alap já ul szol gá ló ha vi brut tó át lag ke re set bõl önök –
ez új elem – le von ják a já ru lé kok 17 szá za lék nyi ösz  -
sze gét, az így csök ken tett ös  szeg bõl von ják le a sze -
mé lyi jö ve de lem adót, s ami ma rad, az lesz a nyug díj -
alap. Ha va la ki elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ba men -
ne, azt to váb bi pénz el vo nás sal, bün te tõ ka mat tal bün -
te tik. Ez az anya gi ol dal.

2. Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj kor ha tá rát is eme lik
2009-tõl: höl gyek 59., az urak 60. élet év után ve he tik
igény be, 2012-tõl vi szont  mind két nem csak a 60.
élet év után.

3. 2007. jö võ év ja nu ár 1-jé tõl nem csak a mun kál ta tó,
ha nem a mun ka vál la ló nyug dí jas is fi zet 8,5 szá za lék
nyug díj já ru lé kot ak kor, ami kor nyug dí ját csak a
nyug díj ala pot ké pe zõ jö ve de lem 0,4 szá za lék kal
eme lik, ha leg alább 365 na pot dol go zott nyug dí jas -
ként. Ez újabb pénz be haj tás!

4. Ha a 62 év nél fi a ta labb elõ re ho zott öreg sé gi, bá -
nyász-, vagy kor en ged mé nyes nyug dí jas mun kát vál -
lal vagy vál lal ko zást foly tat, ezt be kell je len te nie,
mert a tény le ges öreg sé gi nyug díj kor ha tá rig, 62 éves
ko rig nem kap hat nyug dí jat, ha ke re se te a mi ni mál -
bért meg ha lad ja. Ha nem je len ti be mun ka vi szo nyát,
an nak kez de té tõl utó lag kell vis  sza fi zet ni a nyug dí jat,
plusz mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó. 

5. A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek és nem vég le ge -
sen rok kan tak nál be je len tés re? vagy rá né zés re? – úgy
tû nik, hogy a mun ka ké pes ség-csök ke nés már nem
áll fenn, bár mi kor a nyug díj fo lyó sí tó be ren del he ti or -
vo si fe lül vizs gá lat ra. Ha nem je le nik meg, a nyugel-
lását meg szün te tik – mun ka hely biz to sí tá sa nél kül.

A KDNP és a Fi desz nem tá mo gat ják a tör vény mó do sí -
tást,

1. az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj kor ha tá rá nak meg -
eme lé sét,
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2. az elõ re ho zott öreg sé gi nyug dí jak in du ló ös  sze gé nek
12-15 szá za lé kos csök ken té sét,

3. a nyug díj szü ne tel te té sét ak kor, ha az el lá tott mun kát
vál lal. Al kot má nyos-e, ha a jog al ko tó kü lönb sé get
tesz öreg sé gi nyug díj kor ha tár fe let ti il let ve alat ti
mun ka vál la lás kö zött?

4. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fe lül vizs gá la ti
rend sze ré nek át ala kí tá sát, mert az el lá tás ból ki ke rü -
lõk nek nem kí nál mun ka he lyet.

Az ál ta lá nos in dok lás ban sze rep lõ de mog rá fi ai oko kat
nem nyug díj tör vén  nyel kell meg ol da ni, ha nem csa lá di
adó ked vez mén  nyel. 

In ter pel lá ció Mol nár La jos 
egész ség ügyi mi nisz ter hez

2006. de cem ber 18.

Tisz telt Mi nisz ter Úr!
A ma gyar or vos tár sa da lom sok min dent meg élt, de azt a
ké pes sé gét so ha nem ve szí tet te el, hogy a Salus aegroti
suprema lex esto, az az „A be teg üd ve min de nek elõtt” hyp-
pokratészi el vet meg tart sa. Mert az or vos min dig egész ség -
ügy ben, az egész ség ügyé ben gon dol ko dott és te vé keny -
ke dett, akár az egész ség meg óvá sá nak, va gyis a be teg sé gek
meg elõ zé sé nek, a pre ven ci ó nak, akár az egész ség vis  sza -
adá sá nak, va gyis be teg sé gek gyó gyí tá sá nak állt vagy áll
szol gá la tá ban. 

Saj ná la tos tény, hogy a ma gyar nem zet na gyon be teg.
Szív- és ér rend sze ri, da ga na tos és szen ve dély be teg sé gek – az
al ko ho liz mus ra gon do lok – lis tá ján az el sõ kö zött va gyunk.
Mind a meg elõ zés, mind a gyó gyí tás te rü le tén em bert pró bá -
ló fel ada ta ink van nak. Ami min den em ber szá má ra elõ nyö -
sebb és kí vá na tos, az nem egy adott be teg ség gyó gyí tá sa, ha -
nem an nak meg elõ zé se. Nem csak az em ber köz pon tú ság
okán, ha nem a ma bûvszóként hasz nált gaz da sá gi-pénz ügyi
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szem pont ok sze rint is, mert a meg elõ zés nek tár sa da lom biz to -
sí tá si ki adás csök ken tõ ha tá sa van: nem jár kór há zi fek võ be -
teg-költ ség gel, gyógy szer költ ség gel, táp pénz költ ség gel. És
ezt ne tud ná az egész ség ügy mi nisz te re, az az szol gá ja?

Hát az egész ség ügyi mi nisz ter nek nem a pol gá rok
egész sé gé nek vé del mét, a be teg sé gek meg elõ zé sét, a pre -
ven ci ót kel le ne erõ sí te ni? 

Ehe lyett a pre ven ci ó ért fe le lõs nép egész ség ügyi in téz -
mény rend szer, az ÁNTSZ és or szá gos in té ze te i nek tel jes
szét ve ré sét lát juk az egész ség ügyi re form nak csú folt ter -
vek ben. Az ÁNTSZ nem el sõ sor ban köz igaz ga tá si szerv,
ha nem az em be ri egész ség meg õr zé sé ért, a be teg sé gek
meg elõ zé sé ért, pre ven ci ó já ért is fe le lõs szer ve zet. A köz -
igaz ga tá si te vé keny sé ge mel lett te hát köz egész ség ügyi,
nép egész ség ügyi, jár vány ügyi, környezetegészségügyi,
mun ka egész ség ügyi és kü lö nö sen egész ség vé del mi fel -
ada tai van nak, ame lye ket EU-konform szak vizs gá val ren -
del ke zõ szak or vos ok és szak em be rek vé gez nek el. 

Mi nisz ter Úr! Kér jük, hogy – mi ként a rang ja is hir de ti –
szol gál jon! Szol gál ja a ma gyar pol gá rok egész sé gét, ezért
szak mai ügyek ben, pél dá ul nép egész ség ügy ben a leg job -
bak ta ná csát kér je ki, akik a pre ven ci ó ban or szá go san a
leg job bak. Hall gas son a szak ma el is mert tu dó i ra, amíg az
élel me zés-egész ség ügy nek a pre ven ci ós rend szer bõl va ló
ki eme lé se tra gé di ák hoz nem ve zet, amíg az amúgy is ma -
gas da ga na tos mor bi di tá si arány emi att kri ti kus sá nem vá -
lik, amíg a jár vá nyok új ra láb ra nem kap nak. Ké rem, ma -
rad jon az egész ség ügy szol gá ja, és ne a be teg ség ügy szol -
gá ja ként tart sa majd szá mon önt az utó kor. Vagy még is az
utób bit vá laszt ja?

Mer re, mer re mi nisz ter úr?
Vá rom vá la szát.
A mi nisz ter vá la szá ban vé del mé be vet te az ÁNTSZ át -

szer ve zé sét, mond ván, hogy azt nagy sze rû szak em be rek
dol goz ták ki. A vá laszt nem fo gad tam el, és dr. Em ber Ist -
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ván mi nisz ter el nök höz cím zett le ve lé nek egy rész le té vel vá -
la szol tam.

Ön, mi nisz ter úr, most igyek szik meg ma gya ráz ni a la i -
ku sok nak a meg ma gya ráz ha tat lant. Ké rem önt és a TV-né -
zõ ket, hogy hall gas sák a nép egész ség ügy ki vá ló tu dó sát,
idé zem dr. Em ber Ist ván in té zet ve ze tõ egye te mi ta nárt, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia dok to rát. Íme:

„Akik ezt el ké szí tet ték vagy tu dat la nok, vagy ta pasz ta -
lat la nok vol tak, de az el hi va tot tak ma ga biz tos sá gá val sza-
k mai kon zul tá ci ó ra nem haj lan dó ak, vagy új sü te tû ma ga -
biz tos ság gal ren del kez nek, eset leg pén zért ké szí tet ték el,
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de azt még csak el kép zel ni sem tu dom, hogy va la mi szak -
mai-pre ven ci ós el vek men tén tet ték ezt meg. Saj nos fen ti
fel té te le zé se i met bi zo nyít ja, hogy az anya gok anonimak,
így a Zöld könyv is, ami kb. 20-25 éve nem di vat az egész -
ség ügy ben, pon to san szak mai vi ták mi att.”

Én dr. Em ber Ist ván egye te mi ta nár úr nak hi szek, az ön
vá la szát nem tu dom el fo gad ni.

2. BE SZÉ DEK

Ün ne pi be széd
Veszp rém, 2006. au gusz tus 20.

„Üd vöz légy, Szent Ist ván ki rály, Né ped re mé nye raj tad áll” –
imád koz ták bi za lom mal már a 13. szá za di zso lozs má ban is.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség, Höl gye im és Ura im!
Sok szor hal lot tuk, hogy egy nem zet a múlt já nak is me re -

te nél kül nem tud jö võt épí te ni. A tör té nel mi is me ret azon -
ban ön ma gá ban nem elég: az csak ak kor vá lik jö võ épí tõ
elem mé, ha nem ma rad meg az el mé le ti tu dás szint jén, ha -
nem a meg is mert nem zet meg tar tó, a nem zet fej lõ dé sét ga -
ran tá ló ér té ke ket a gya kor lat ban tet té vált juk. Az ilyen épít -
ke zés hez ad nak út mu ta tást az esz mény ké pek. Ugyan is
ami ként az em ber nek, úgy az em ber leg na gyobb kö zös sé -
gé nek, a nem zet nek is szük sé ge van esz mény kép re, esz -
mény ké pek re. Õk azok, akik nek éle te min ta ként vál lal ha -
tó és vál la lan dó az utó kor szá má ra, le gyen szó akár az elõ -
re lá tó böl cses ség rõl, az igaz sá gos ság ról, az eré nyes élet rõl,
vagy a rá juk bí zott kö zös ség ön zet len szol gá la tá ról. 

Ilyen esz mény ké pe nem ze tünk nek Szent Ist ván ki rály,
aki ké pes 1000 év után is vál to zat lan, el nem hal vá nyu ló
kö tõ dés sel meg ma rad ni a ma gya rok nak, meg ma rad ni a
ma gya rok ban. Az az élet for ma, amely sze rint élt, amely
alap ján élet mû vet al ko tott né pe szá má ra, hal ha tat lan ná és
esz mény kép pé tet te. 
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Nem len nénk azon ban igaz sá go sak, ha a mél ta tás ból el -
hall gat nánk azo kat a – Szent Ist ván ér de me it egyéb ként
nem ki seb bí tõ – kö rül mé nye ket, ame lyek min den két sé get
ki zá ró an hoz zá já rul tak a Szent Ist vá ni élet mû meg al ko tá sá -
hoz. Gon do lok el sõ sor ban a ki rá lyi hit ves sze re pé re, a mé -
lyen val lá sos nyu ga ti csá szá ri her ceg nõ re, a ba jor szár ma -
zá sú Gi zel la ki rály né ra, aki – a meg ko ro ná zá sa kor el hang -
zott fõ pa pi ima szö ve ge sze rint – va ló ban az or szág, a ki -
rály se gí tõ tár sa volt az ural ko dás ban. Egy részt ép pen ezért
tar tom in do kolt nak, hogy Szent Ist ván ün ne pén – ta lán
rend ha gyó mó don – de ró la is meg em lé kez zek. Más részt,
ha va la hol, ak kor Veszp rém ben, Gi zel la ki rály né szék vá ro -
sá ban, mu lasz tás len ne a ki rály né ér de me i nek el hall ga tá sa.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Gi zel la ki rály né az Ist ván nal 995-ben tör tént há zas ság -

kö té se után a ke resz tény hit és a bé ke zá lo ga lett. A ba jor
her ceg nõ vel ér ke zett ugyan is az ugyan csak Ist ván név re
hall ga tó el sõ veszp ré mi püs pök, aki – a ha gyo mány sze -
rint – tag ja volt an nak a ma gyar de le gá ci ó nak, amely II.
Szil vesz ter pá pá tól a Szent Ko ro nát hoz ta Ist ván ki rály szá -
má ra. De Gi zel la her ceg nõ kí sé re té hez tar toz tak azok a
né met pán cé los lo va gok is, akik a kül sõ és bel sõ el len ség -
gel szem ben a bé ke vé del mét biz to sí tot ták. Har ci ké pes sé -
gük bi zo nyí tá sá ra gyor san sor ke rült. Mint is me re tes, a ke -
resz tény ki rá lyi pár el len – a há zas ság kö tés után 3 év vel –
a po gány ha gyo má nyok vé del mé ben 998-ban Kop pány,
az Ár pád-nem zet ség leg idõ sebb tag ja, lá za dást szer ve zett.
A ba jor lo va gok át tör ve a Ba kony ren ge te gét, hát ba tá mad -
ták Kop pányt és a Veszp rém mel let ti fenn sí kon le gyõz ték. 

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség, Ked ves Veszp ré mi Pol gá -
rok!

Önök mél tán le het nek büsz kék, de ké rem, le gye nek is
büsz kék vá ro suk ezer éves múlt já ra, hi szen a Kop pány fe -
lett ara tott gyõ ze lem mel a veszp ré mi tá bor szál lás a ke resz -
tény ma gyar ki rály ság és az egy ház szer ve zés köz pont ja
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lett. Le gye nek büsz kék ar ra, hogy Ist ván ki rály Veszp rém -
nek min den más hely ség nél több sza bad ság jo got adott; ar -
ra, hogy Veszp rém az Ár pád-há zi ki rály nék szék vá ro sa lett;
ar ra, hogy az egy ház me gye püs pö ké nek szék he lye Veszp -
rém lett; ar ra, hogy a veszp ré mi püs pök jo ga lett a ki rály -
nék ko ro ná zá sa; ar ra, hogy a veszp ré mi püs pö köt il let te a
kan cel lá ri mél tó ság, amely a ki rály nék anya gi ja va dal ma i -
nak ke ze lé sét je len tet te. Így Veszp rém vá ro sá nak mind az
or szág, mind az egy ház éle té ben meg kü lön böz te tett sze re -
pe volt – ké rem, le gye nek rá büsz kék!

A ki rá lyi párt – a 995-ös há zas ság kö tést kö ve tõ en, Gé -
za fe je de lem ha lá la után – Esz ter gom ban, egyes for rá sok
sze rint 1000. de cem ber 25-én, má sok sze rint 1001-ben ko -
ro náz ták meg.

Ezt kö ve tõ en az ural ko dó kat Szé kes fe hér vá ron ko ro náz -
ták, a ki rály nék fe jé re az as  szo nyi ko ro nát – mint már em lí -
tet tem – a min den ko ri veszp ré mi püs pök he lyez te, és az esz -
ter go mi ér sek ken te fel szent olaj jal, ál ta lá ban Szé kes fe hér vá -
rott. A fõ pa pi ima – amely re ko ráb ban utal tam –így hang zott:

„Vedd az or szág ko ro ná ját, és tudd meg, hogy tár sa
vagy az or szág nak. Adj a nép nek min dig meg fe le lõ ta ná -
csot, és men nél ma ga sabb ra emel kedsz, an nál job ban sze -
resd és õrizd meg a sze rény sé get.”

Gi zel la ki rály né volt az ele ven lel ki is me ret. Szent Ist ván
le gen dá já ban ol vas suk, idé zem: „min de nek fö lött a veszp -
ré mi püs pök ség egy há za, me lyet alap já tól kezd ve, arany -
ban ezüst ben min den ben el lát va, ami az is te ni szol gá lat ra
meg kí ván ta tik, s a kü lön fé le szent öl tö nyök kel nagy sze rû -
en fel éke sí tett.”

Szent Ist ván II. tör vény köny ve ren del ke zett ar ról, hogy
min den 10 fa lu nak le gyen egy temp lo ma, és a pa pot lás -
sák el két te lek kel, szol gák kal, ló val, kan cá val, hat ökör -
rel, két te hén nel, har minc ap ró jó szág gal. A temp lo mi ru -
hák ról és dí szí tõ tex tí li ák ról a ki rály, köny vek rõl a püs pök
gon dos ko dott a tör vény könyv sze rint. A ki rály fel ada tát,
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va gyis a temp lo mi ru hák ról és a dí szí tõ textiliákról va ló
gon dos ko dást Gi zel la ki rály né át vál lal ta: egy mo dern hím -
zõ-var ró mû helyt szer ve zett az or szág el sõ, a
veszprémvölgyi apá ca zár dá já ban, ame lyet na gyon sze re -
tett, so kat lá to ga tott, ahol – a ha gyo mány sze rint – õ ma -
ga is együtt dol go zott a var ró lány ok kal és hímzõas szo -
nyokkal. Itt ké szült a XI. szá za di Eu ró pa tex til mû vé sze té -
nek egyik re mek mû ve, a ko ro ná zá si pa lást, mely arany -
szál lal tûz delt és sze gett, a ki rály és ki rály né arc ké pe lát -
ha tó raj ta, a ki rály né ke zé ben a temp lom mo dell je lát ha -
tó. Ugyan itt ké szült a pá pá nak aján dé ko zott mi se ru ha is,
amely ma a Va ti kán ban van.

Bol dog Gi zel la ki rály né olyan 1000 évet meg élt Szent
István-i élet mû meg al ko tá sá ban volt társ, amely mél tán te -
szi a mai és le en dõ ma gyar anyák pél da kép évé. Mit üzen
az õ éle te ne künk?

Pél da kép pé te szi el sõ sor ban az em bert pró bá ló ne héz sé -
ge ken át se gí tõ mély Is ten hi te. Imád sá gos éle te – amely nem
egy szer a veszp ré mi Gi zel la-ká pol ná hoz ve zet te – nem csak
a 38 éves ural ko dás ne héz sé ge i ben, nem csak gyer me kei ra -
va ta lá nál ér zett fáj dal má ban volt se gít sé gé re, ha nem ké pes -
sé tet te el fo ga dó alá zat tal tu do má sul ven ni a ki rá lyi férj ha -
lá la után, hogy né met szü lõ föld jé re kell jen me ne kül nie,
mert er re kényszerítette az ál ta la trón ra se gí tett Orseoló Pé -
ter, Szent Ist ván nõ vé ré nek a fia, aki erõ szak kal el ra bol ta tõ -
le min den bir to kát, kin csét, ház tar tá si pén zét.

Pél dát adott to váb bá a mun ka sze re te té bõl és alá za tos -
ság ból. A ma gas ran gú ki rály né nak nem de ro gált az egy -
sze rû hímzõlányok és as  szo nyok kö zé men ni, és ve lük
azo nos mun kát vé gez ni. 

Pél da ér té kû volt to váb bá az az ál do za tos hit ve si sze re -
tet is, amel  lyel a ki rály kö te le zett sé ge i bõl át vál lalt fel ada -
to kat, hogy kön  nyít sen a ki rá lyi férj éle tén.

S vé gül Bol dog Gi zel la ki rály né éle te a fel té tel nél kü li
hû ség min tá ja: el ül dö zé sé ig hû sé ges volt a vá lasz tott ma -
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gyar ha zá já hoz, s mind ha lá lig hû sé ges volt az Is ten hez, és
hû sé ges volt a ki rá lyi férj hez.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! 
Ele ve nít sük fel rö vi den, hogy mi is az a Szent István-i

élet mû, amely nek Gi zel la ki rály né oly’ hû sé ges tá mo ga tó -
ja volt? Az is sok szor el hang zott – és emi att ta lán köz hely -
szám ba megy –, még is fon tos tu da to sí ta ni ma gunk ban,
mert tör té nel mi tény, hogy el sõ szent ki rá lyunk nak kö -
szön het jük nem ze ti lé tün ket, és ne ki kö szön het jük ke resz -
tény sé gün ket, a hi tet, amely tör té nel münk vér zi va ta ros
idõ sza ka i ban is min dig erõt adott a talpraálláshoz és új ra -
kez dés hez. Fon tos, hogy ez a tör té nel mi tény se csak is ko -
lai tu dás anyag le gyen ben nünk, ha nem re ményt ho zó, re -
ményt adó bi zo nyos ság. 

Az élet mû be tel je sí té se még egy olyan nagy sze rû hit ves
mel lett, mint ami lyen Gi zel la ki rály né volt, sem volt prob -
lé ma men tes. Gon dol junk csak be le, hogy mi lyen nép pel
és mi lyen Eu ró pá ban kel lett Szent Ist ván nak helyt áll nia.
No mád lo vas nép bõl nem ze tet ko vá csol ni, po gány ma gya -
rok ból ke resz tény kö zös sé get lét re hoz ni nem volt kön  nyû
fel adat Szent Ist ván szá má ra ab ban a Kár pát-me den cé ben,
amely ben az elõt tünk itt élõ né pek sor ra tûn tek el a tör té -
ne lem sül  lyesz tõ jé ben. Mi pe dig ezer év után is is mé tel het -
jük a Szó zat so ra it, mi sze rint 

„És an  nyi bal sze ren cse közt,
Oly sok vi szály után,
Meg fogy va bár, de tör ve nem,
Él nem zet e ha zán.”
Halecki, az 1939 óta az Egye sült Ál la mok ban élõ egyik

ne ves len gyel tör té nész ír ta pár éve meg je lent köny vé -
ben: „A ma gya rok az egyet len olyan ázsi ai szár ma zá sú
be ha to lók, aki ket fa ji ere de tük el le né re be fo ga dott az eu -
ró pai kö zös ség, amely nek tör té nel mi sze rep lé se sok kal
ko ráb ban meg in dult”. To váb bá: „Egye dül az ide ge nek
kö zött, óri á si ger mán és szláv tömb kö zé be éke lõd ve (…)
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a ma gyar fe je del mek, Gé za, majd fia Vajk – ké sõb bi ke -
resz tény ne vén Ist ván – ké pe sek vol tak min den el len ál -
lást le tör ve a ma gyar sá got el ve zet ni a ró mai (la tin) ke -
resz tény ség út já ra, s vis  sza ver ni min den kül sõ ha ta lom
tá ma dá sát. (…) S ami kor 1000-ben Ist ván ko ro nát ka pott
a ró mai pá pá tól, már a ko ra be li eu ró pai ke resz tény ál la -
mok is el is mer ték a ma gyar sá got ma guk kö zé tar to zó nak,
vég le ges nek a Kár pát-me den cé ben. Szent Ist ván erõs,
ma gát meg vé de ni tu dó, sok né pet egye sí tõ s egy ség be
for ra ló, tar tós ál la mot ala pí tott. Et tõl kezd ve ré sze Ma -
gyar or szág a ke resz tény Eu ró pá nak” – ír ja a hí res len gyel
tör té nész.

Az el hang zott idé zet is azt iga zol ja, hogy Szent Ist ván
ki rály tól a tör té nel mi kör nye zet fel is me ré se ál lam fér fi úi
böl cses sé get kí vánt. Eu ró pai ural ko dó hoz mél tó mó don
épí tet te to vább az utat, ame lyet a 974-ben meg ke resz tel ke -
dett ap ja, Gé za fe je de lem je lölt ki szá má ra. Köz igaz ga tá si -
lag is, val lá si lag is az ak ko ri eu ró pai nor mák nak meg fe le -
lõ or szá got kel lett te rem te nie, és te rem tett. 

A köz igaz ga tás ban pá rat la nul idõt ál lót al ko tott a frank
min ta alap ján meg szer ve zett vár me gye rend szer rel, amely
1950-ig, a szo ci a lis ta dik ta tú ra ta nács rend szer ének lét re ho -
zá sá ig mû kö dött. Éle te so rán ala pí tott vár me gyék szá ma
40-50 kö zött volt.

Az ál lam szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek ki ne ve zé sé -
nél ugyan csak nyu ga ti pél dát kö ve tett. Lét re hoz ta a ki rá lyi
ta ná csot, mely nek tag jai a ki rály után leg szé le sebb jog kör -
rel bí ró ná dor, fõ pap ok és egyéb ud va ri fõ mél tó ság ok vol -
tak. Ál lan dó szék hely Szent Ist ván ko rá ban nem volt, mert
a ki rály és kí sé re te egész év ben úton volt, jár ták az or szá -
got, szer vez ték a me gyék egy há zi és ál la mi éle tét, bí rás -
kod tak, ha szük sé ges volt, tiszt ség vi se lõ ket ne vez tek ki.

Nem volt te hát ál lan dó szék hely, de azt tud juk, hogy
Szent Ist ván ki rály a szü le tés nap ját, au gusz tus 20-t, min den
év ben Fe hér vá ron ün ne pel te.

146 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Val lá si lag a ma gya rok ke resz tény hit re té rí té se volt az
eu ró pai ke resz tény kör nye zet be va ló be il lesz ke dés alap -
fel té te le. Eb ben há rom fõ pap: Szent Adal bert, Radla és Ist -
ván ne ve lõ je, Asztrik szer zett el évül he tet len ér de me ket.

A ko ro ná zást kö ve tõ se rény szer ve zõ mun ká ban a vár -
me gyék szer ve zé se mel lett folyt az egy ház me gyék szer ve -
zé se is.

Szent Ist ván jo gi esz kö zök kel is tá mo gat ta a fi a tal ma -
gyar egy há zat, két tör vény köny ve is ta nús ko dik er rõl. Az
I. tör vény könyv 1001 kö rül, a II. 1030-1038 kö zöt ti évek -
ben ke let ke zett. Ko ráb bi ak ban már utal tam ar ra a tör vé nyi
ren del ke zés re, hogy 10 fa lu nak le gyen egy temp lo ma, de
ké rem, en ged jék meg, hogy a hit val ló élet gya kor lá sá val
kap cso lat ban is idéz zek a tör vény könyv bõl. A va sár nap
meg szen te lé sé vel kap cso lat ban a tör vény így ren del ke zik:

„Ha va la mely pap vagy is pán vagy va la mely más hí võ
sze mély va la kit va sár nap ök rök kel lát dol goz ni, ve gyék el
tõ le az ök röt és ad ják a vár nép nek fo gyasz tás ra.”

Vagy: „…vasárnap min den ki men jen el a temp lom ba, öre -
gek és fi a ta lok, fér fi ak és nõk, ki vé ve azo kat, akik a tü zet õr -
zik. Ha pe dig va la ki azok ha nyag sá ga foly tán nem a tûz õr -
zés mi att ma rad ott hon, az ilyet ver jék meg és nyír ják le.”

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Bi zo nyá ra egyet ér te nek ve lem ab ban, hogy az egy -

ér tel mû en meg fo gal ma zott tör vé nyek rend kí vül szi go -
rú ak. Olya nok, mint a tör vé nyek al ko tó ja, mint az
erõs ke zû, or szá gát fe le lõs ség gel ve ze tõ, ke resz tény er -
köl csû ki rály. 

És most en ged jék meg, hogy – rend ha gyó mó don – el -
játs  szam a gon do lat tal: va jon mit szól na Szent Ist ván 2006
Ma gyar or szá gá hoz? Mit szól na egy olyan kor mány fõi er -
köl csi fel fo gá sá hoz, amely sze rint más a po li ti kai és más a
hét köz na pi er kölcs. Mit szól na az em be rek tu da to san fél -
re ve ze té sé hez, amit más szó val és egy sze rû en ha zug ság -
nak ne ve zünk. Mit szól na a szent ki rály ah hoz, hogy a kor -
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mány fõi ha zug sá got a ki seb bik kor mány zó párt ve ze tõ je
az zal pró bál ta men te ni, hogy idé zem „Nem tar tunk ott,
hogy az õszin te be szé det a kö zön ség ho no rál ja.” Hát hol
tar tunk, hol tar ta nak és ho va tar ta nak egye sek? Mit szól na
Szent Ist ván ki rály a mai ve ze tõ köz élet er köl csi ní vót lan -
sá gá hoz, és va jon mi lyen bün te tést szab na ki az el kö ve tõk -
re az õ szi go rú tör vé nyei alap ján?

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! Höl gye im és Ura im!
El sõ szent ki rá lyunk tól hi tet – ve le já ró ke resz tény er köl -

csöt – és ha zát kap tunk. Ezt a ha zát nem bíz ta csak az em be -
rek re, mert tud ta, hogy az em be rek a ha ta lo mért – Kop pány -
tól nap ja in kig – elég gé el nem ítél he tõ esz kö zö ket ké pe sek
be vet ni. A hal dok ló ki rály a Ko ro na fel aján lá sá val Má ria or -
szá gá vá tet te ha zán kat, és ezen a re ményt adó té nyen sen ki
nem tud vál toz tat ni. Kö szö net és há la az el sõ szent ki rály nak,
aki Esz ter gom ban szü le tett, Esz ter gom ban ko ro náz ták meg,
Szé kes fe hér vá ron te met ték el az õsi istváni szé kes egy ház ban,
temp lom ala pí tó nak ki já ró an, a fõ ha jó ten ge lyé ben, az Is ten
há zá nak kö ze pén eresz tet ték a pad ló alá kõ ko por só ban. 

Mi, ma élõ ma gya rok his  szük, hogy az idõ pró bá ját, az
1000 évet ki állt élet mû vet kell foly tat nunk. De eh hez fo -
gyó nem ze tünk nek meg kell ma rad nia. Ezért

„Ist ván ki rály ár va né pe, te is hajtsd meg hom lo kod,
Bo rulj térd re, szórd elé be min den gon dod, bá na tod!
A ke reszt volt ezer éven re mény sé ged osz lo pa,
Most is Krisz tus je le lé gyen jobb jö võd nek zá lo ga!”
Úgy le gyen!
Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.

Ün ne pi be széd
Kar cag, 2006. ok tó ber 23.

„Egy nép ki ál tott, azu tán csend lett” – mond ta Márai Sán -
dor an gya la 1956 de cem be ré ben New York fe lett száll va.

Mé lyen tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! Höl gye im és Ura im!
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Egy nép ki ál tott a de mok rá ci á ért – a ma gyar csat ló sa ik
ál tal fenn tar tott szov jet szo ci a lis ta dik ta tú ra he lyett.

Egy nép ki ál tott a sza bad sá gért – a rab ság, a fog ság he -
lyett.

Egy nép ki ál tott a hi té ért, egy há za i ért – a val lás- és egy -
ház ül dö zés he lyett.

Egy nép ki ál tott az igaz sá gos sá gért – a igaz ság ta lan ság
he lyett.

Egy nép ki ál tott a jog ál la mi sá gért – a jog láb bal tip rá sa
he lyett.

Egy nép ki ál tott az õszin te sé gért, igaz mon dás ért – ha -
zug ság, az em be rek be csa pá sa he lyett.

50 éve a tíz mil li ós ma gyar nem zet le ráz ta rab lán cát,
mert tud ta, hogy tel jes em be ri éle tet csak sza bad ság ban le -
het és ér de mes él ni. Nem ki vált sá go kat kö ve telt ma gá nak,
ha nem olyan alap ve tõ em be ri jo go kat, ame lyeket Eu ró pa
sze ren csé seb bik fe lén min den em ber ter mé sze tes nek tar -
tott. Ezek a gé nek ben hor dott ér té kek har minc négy em -
ber öl tõn át apá ról fi ú ra száll tak, eze kért az ér té ke kért – így
lát ták, így ítél ték meg a fi a ta lok – szem be száll nak a túl erõ -
vel. Eh hez nem csak me rész ség kel lett, ha nem meg ala po -
zott fe le lõs ség tu dat a sa ját, a csa lád és a nem zet, a ha za jö -
võ jé vel szem ben. Igen, a fi a ta lok gon dol kod tak ilyen fe le -
lõ sen 1956. ok tó ber 23-án.

Ezen az 50 év vel ez elõt ti na pon a II. vi lág há bo rút kö -
ve tõ egy év ti ze des szo ci a lis ta dik ta tú ra alat ti fo ko zó dó
tár sa dal mi elé ge det len ség ju tott el csúcs pont já hoz. A
meg alá zott ság nak, a ki szol gál ta tott ság nak, a fé le lem nek,
az éj sza kai el hur co lá sok nak és a nép bí ró sá gi kon cep ci -
ós pe rek nek MEGÁLLJ-t pa ran csolt a ma gyar egye te mi if -
jú ság. Mi is tör tént? Ta lán nem tel je sen fe les le ges rö vi -
den, dió héj ban fel idéz ni az ese mé nye ket, idõ ren di sor -
rend ben. 

Ok tó ber 16-án önál ló, füg get len szer ve ze tet hoz tak lét -
re Sze ge den, a Ma gyar Egye te mi és Fõ is ko lai Egye sü le tek
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Szö vet sé gét, a MEFESZ-t, amely hez or szág szer te csat la koz -
tak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu ló di á kok. 

Ok tó ber 22-én a Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem di ák jai,
MEFESZ-tagjai meg fo gal maz ták a hí res 16 pon tot, és a len -
gyel or szá gi jú ni u si, vér be foj tott mun kás fel ke lés kap csán
ro kon szenv tün te tést szer vez tek más nap ra. 

Ok tó ber 23-án, ma 50 éve ko ra dél után ra egye te mi hall -
ga tók egy ré sze a Pe tõ fi-szo bor hoz vo nult, ahol Sinkovits
Im re, a Nem ze ti Szín ház szí né sze tí zez res tö meg elõtt el sza -
val ta a Nem ze ti dalt, egy di ák pe dig fel ol vas ta a 16 pon tot.

A mû e gye te mis ták több sé ge egye ne sen a Bem-szo bor -
hoz in dult, a len gyel or szá gi ese mé nyek kel va ló szo li da ri -
tás ki fe je zé sé re. A tö meg, amely egy re ha tal ma sabb ra duz -
zadt – a di á kok hoz a dél elõt ti mû szak ból ér ke zõ mun ká -
sok csat la koz nak .– a Mar git hí don át a Bem-szo bor hoz
vo nult. A len gyel ba rát, il let ve Rá ko si- és Gerõ-ellenes jel -
sza vak mel lett már a szov jet csa pa tok ki vo nu lá sát kö ve te -
lõ jel sza vak is el hang za nak. A tün te tõk a Bem-szo bor nál
egye sül tek. Egye sek ki vág ták a sar ló-ka la pá csos cí mert a
zász lók ból. Ve res Pé ter fel ol vas ta az írók ki ált vá nyát, Bes -
se nyei Fe renc el sza val ta a Szó za tot, majd a Bu da pes ten
tar tóz ko dó len gyel író, Zbigniew Her bert üd vö zöl te a tün -
te tõ ket. A rossz hang erõ sí tés mi att a be szé dek bõl szin te
sem mit nem hal la ni. 

A tö meg a Kos suth tér fe lé vet te az irányt, azt kö ve tel -
ve, hogy Nagy Im re be szél jen a Par la ment nél. A tün te tõk
el sõ cso port jai dél után 5 óra kö rül ért a Kos suth tér re. Egy
óra múl tán már az egész te ret be töl töt te a két szá zez res re
be csült tö meg.

Va la mi vel es te 9 óra elõtt, a Kos suth La jos té ren Er dei
Fe renc mi nisz ter el nök-he lyet tes pró bált be szé det in téz ni a
tün te tõk höz, de a tö meg le hur rog ta. Nem sok kal ké sõbb
Nagy Im re meg je lent a Par la ment er ké lyén. Az él jen zés ha -
ma ro san fütty szó ba csa pott át, mi vel be szé dét “Elv tár sak”
meg szó lí tás sal kezd te.  A té ren szo ron gó kö zel 200 ezer
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fõs tö meg zö me szin te egy han gú lag hör dült fel: „Nem va -
gyunk mi elv tár sak!” Ez a re ak ció vi lá gos sá tet te min den
ér tõ szá má ra, hogy a nép még csak té ve dés bõl sem va la -
mi faj ta meg re for mált szo ci a liz mu sért ment ki az ut cá ra
tün tet ni. Nagy Im re fe gyel me zett tá vo zás ra szó lí tot ta fel a
tö me get, amely ben csa ló dott sá got kel tett rö vid be szé de.

A Kos suth tér rõl a tün te tõk egy ré sze a Rá di ó hoz in dult
(el ter jed a hír, hogy az ÁVO be le lõtt az em be rek be), má -
sik ré sze a Sztá lin tér re, ahol már es te 6 órá tól kí sér le tez -
tek a Sztá lin-szo bor le dön té sé vel. 

A rá dió épü le té nél dél után 5 óra táj ban je len tek meg az
el sõ tün te tõk. Ad dig ra a Ma gyar Rá dió õr sé gé nek meg erõ -
sí té sé re a dél után fo lya mán – há rom rész let ben – 230 ál lig
fel fegy ver zett ÁVO-st ren del tek. A tün te tõk kö ve tel ték,
hogy a rá di ó ban ol vas sák be a di ák ság 16 pont ját, a rá dió
ve ze tõ sé ge azon ban ezt meg ta gad ta. A mind na gyobb szá -
mú tün te tõk meg pró bál tak be ha tol ni az épü let be. Tíz sze -
mély nek si ke rült be mász nia egy ab la kon – õket õri zet be
vet te az ÁVH-s õr ség. 

A rá di ó hoz ki ve zé nyelt ka to nák kö zül töb ben át áll tak a
tün te tõk párt já ra. Az épü let bõl tü zet nyi tot tak rá juk, egy
tiszt meg halt, ket ten meg se be sül tek. A tün te tõk a ka to nák -
tól, il let ve az idõ köz ben fel tört rak tá rak ból szer zett fegy ve -
rek kel vi szo noz ták a vé dõk tü zét. Meg kez dõ dött a rá dió
haj na lig tar tó ost ro ma.

Gerõ Er nõ te le fo non be szélt Hrus csov val. Kö zöl te,
hogy nem utaz hat Moszk vá ba az SZKB KB El nök sé gé nek
ülé sé re, mert Bu da pes ten vál sá gos ra for dult a hely zet. Es -
te 8 óra kor köz ve tí tett rá dió be széd ében ugyan ak kor ha tá -
ro zott nak mu tat ko zik: „na ci o na lis ta jel le gû nek” ne vez te a
tün te tést, so vi nisz ták ról, an ti sze mi ták ról és re ak ci ó sok ról
be szélt, s el zár kó zott min den en ged mény tõl. Mind ez olaj
a tûz re. Gerõ Er nõ Andropovtól, a bu da pes ti szov jet nagy -
kö vet tõl kért se gít sé get a rend te rem tés hez. Andropov fel -
szó lí tot ta Pjotr Lascsenko al tá bor na gyot, a szé kes fe hér vá -
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ri szov jet kü lön le ges had test pa rancs no kát, hogy csa pa ta -
i val vo nul jon be Bu da pest re. Lascsenko meg ta gad ta a ké -
rést, ar ra hi vat koz va, hogy csak Moszk va uta sí tá sá ra in téz -
ked het. A szé kes fe hér vá ri szov jet kü lön le ges had test 23
óra kö rül pa ran csot ka pott Moszk vá ból a Bu da pest re vo -
nu lás ra. 

Mint egy három és fél órás kí sér le te zés után, késõ es te
láng vá gók és he gesz tõ pisz to lyok se gít sé gé vel si ke rült le -
dön te ni az 56 má zsás Sztá lin-szob rot. Ok tó ber 23-án éj fél -
kor a vá ros ban foly tak a har cok, ki tört a for ra da lom. 

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Egy nép ki ál tott! Bár a nagy vi lág hal lot ta, de meg nem

hal lot ta a ma gya rok ki ál tá sát, mert nem is akar ta meg hal -
la ni. A II. vi lág há bo rú után a nagy ha tal mak ál tal meg ha tá -
ro zott sta tus quo-n sen ki nem akart vál toz tat ni. Az ame ri -
kai pro pa gan da, mi sze rint „Ame ri ka nem fe led ke zett meg
a rab nem ze tek rõl”, a re to ri ka szint jén ma radt, de ar ra al -
kal mas volt, hogy a nyu ga ti, el sõ sor ban ame ri kai se gít ség -
be ve tett re ményt a ma gya rok ban fenn tart sa. 

Nem elõ ször kel lett csa lód nunk a nyu ga ti meg se gí tés ben.
Wass Al bert szá molt be ön élet raj zá ban ar ról, hogy ka to na ként
a II. vi lág há bo rú ban Ve ress La jos tá bor nok szárny se géd je
volt, és 1944 ta va szán, egy év vel a II. vi lág há bo rú be fe je zé se
elõtt, részt ve võ je volt azok nak a ná ci el le nes tit kos tár gya lá -
sok nak, me lye ket Hor thy pa ran csá ra Ve ress tá bor nok ve ze -
tett. Eze ken al kut sze re tett vol na köt ni Ve ress tá bor nok; fel -
aján lot ta, hogy az egész ma gyar had se reg át áll szö vet sé ge sek
ol da lá ra, amen  nyi ben ga ran tál ják, hogy a Kár pát-me den cé be
nem a szov je tek csa pa tok vo nul nak be, ha nem a Ju go szlá vi -
á ból fel vo nu ló an gol és ame ri kai csa pa tok. Er re a szö vet sé -
ge sek vá la sza így hang zott: „Ve gyék fel a kap cso la tot Sztá lin -
nal. Ma gyar or szág Orosz or szág ér dek kör ében van.”

Nem hall gat hat juk el, mert tör té nel mi tény, hogy az el -
mon dott tör té net fé lel me tes ha son la tos sá got mu tat 1956-
os ame ri kai „sze rep vál la lás sal”. Mint tud juk, a ma gyar for -
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ra da lom mal egyidõben volt a szu e zi vál ság; és Fran cia or -
szág, Ang lia, Iz ra el és Ame ri ka itt volt ér de kelt, és fé lõ
volt, hogy eset leg Szov jet unió Egyip tom ol da lán száll be
a har cok ba. Azt is tud juk, hogy a ma gyar for ra da lom ki -
tö ré sé vel egyidõben folyt az ame ri kai el nök vá lasz tá si
kam pány is. Is mert tény az is, hogy 4 hó nap pal a ma gyar
for ra da lom ki tö ré se elõtt, 1956 jú ni u sá ban Len gyel or szág -
ban, Poz nan ban mun kás fel ke lés tört ki, amit vér be foj tot -
tak. Az ame ri kai kül ügy mi nisz ter az el nök vá lasz tá si kam -
pány ban egy kam pány be szé dé ben 1956. ok tó ber 27-én a
kö vet ke zõ ket mond ta: „Mi nem te kint jük eze ket a nem -
ze te ket po ten ci á lis ka to nai szö vet sé ge se ink nek.” Ok tó ber
29-én az Egye sült Ál la mok moszk vai nagy kö ve te uta sí tást
ka pott ar ra, hogy hív ja fel a szov jet ve ze tõk, kö zöt tük
Zsukov fi gyel mét a be széd re, amit ok tó ber 31-én ma ga
Eisenhower el nök is mé telt meg egy TV-s be széd ben. Ez
az üze net zöld lám pa volt a szov je tek szá má ra for ra dal -
munk vér be foj tá sá hoz, amit 1956. no vem ber 4-ével meg -
kezd tek.

Meg kez dõ dött a Haynau rém ural mát (amely nek ide jén
111 em bert vé gez tek ki) több szö rö sen fe lül mú ló vé res meg -
tor lás. Az 1956-os for ra dal munk le ve ré se után Romsics Ig nác
tör té nész ada tai sze rint 1959 vé gé ig a ki vég zet tek szá ma
350-et ért el; mint egy 22 ezer sze mélyt ítél tek bör tön re,
emel lett 13 ezer re te he tõ azok szá ma, aki ket íté let nél kül in -
ter nál tak, mi köz ben több szá zat a Szov jet uni ó ba de por tál tak.

Ezen kí vül tud juk, hogy mint egy 250 000 ma gyar me ne -
kült el sa ját ha zá já ból. A vi lág meg döb bent. Ezt a meg döb -
be nést Alberto Moravia ja vas la ta jel lem zi leg in kább, amely
sze rint a vi lág ös  szes fõ vá ro sá ban azt az ut cát, ahol a szov -
jet nagy kö vet ség ta lál ha tó, ne vez zék el „A le gyil kolt ma -
gya rok ut cá já nak”.

A tör té nel mi té nyek is me re té ben nem cso da, hogy a
vi lág saj tó kü lö nös fi gye lem mel kí sér te Bush el nök idei,
jú ni us 22-i, gel lért he gyi Ci ta del lán el mon dott be szé dét,
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és kü lön meg je gyez ték, hogy nem tért ki az 1956-os
ame ri kai sze rep re. Mint ír ták, az 56-ra és a ma gya rok ra
fó ku szá ló be széd meg le pe tés le he tett azok nak, akik azt
vár ták: az el nök meg kö ve ti a ma gya ro kat az ak ko ri tét -
len sé gért. 

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Sok szor hal lot tuk, hogy egy nem zet a múlt já nak, tör té -

nel mé nek is me re te nél kül nem tud jö võt épí te ni, mert a
tör té ne lem az élet ta ní tó mes te re. Ha ez igaz, már pe dig
igaz, ak kor meg kell néz nünk, hogy je le nünk ben mi re ta -
nít ben nün ket 1956. ok tó ber 23-a, mi az üze ne te szá -
munk ra en nek a nap nak? Ha ezt nem tes  szük meg, ak kor
üres, fe lü le tes, csu pán gyö nyö rû szó vi rág ok ból ál ló lesz
az ün nep mél ta tá sa. Csak ak kor lesz lé nye get érin tõ, tar -
tal mas meg em lé ke zés – és ez nem el ve szi, ha nem meg -
erõ sí ti az ün nep mél tó sá gát – ha e nap üze ne tét nap ja ink -
ban is meg hall juk és meg tart juk. Te hát: ok tó ber 23-a a
sza bad ság, az egy ség és az igaz mon dás ün ne pe, ar ra ta -
nít, azt üze ni, hogy egy nem zet tel jes éle tet csak sza bad -
ság ban, si kert csak egy ség ben, er köl csi meg úju lást csak
igaz mon dás sal, õszin te ség gel, a ha zug ság leg ha tá ro zot -
tabb el uta sí tá sá val ér het el,

– ak kor is, ha a ha zug sá got a hi va tal ban le võ ma gyar
mi nisz ter el nök kö ve ti el, aki más fél-két évig ha zu dott a
ma gyar em be rek nek,

– ak kor is, ha a ha zug ság döm ping hez az egész 190 fõs
szo ci a lis ta frak ció as  szisz tált,

– ak kor is, ha a hi va tal ban le võ mi nisz ter el nök se gít sé -
gé re si e tett az el len zé ki ol da lon ülõ leg ki sebb párt, és ez
nem An tall Jó zsef, ha nem más MDF-je. Ne kik kö szön he tõ
a bi zal mi sza va zás tit kos sá gá nak meg vé tó zá sa, és ez zel el -
vet ték a le he tõ sé get azok tól MSZP-s kép vi se lõk tõl, akik a
re tor zi ó tól fél ve, csak egy tit kos sza va zá son mer tek vol na
kön  nyí te ni lel ki is me ret ükön az ál tal, hogy nem mel sza vaz -
tak vol na a bi zal mi sza va zá son. Va ló szí nû sít he tõ, hogy a
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bi zal mi sza va zás tit kos sá ga ese tén már nem a je len le gi mi -
nisz ter el nök len ne hi va tal ban.

1956. ok tó ber 23-a be bi zo nyí tot ta, hogy a ha zug ság nak
meg kell buk nia, ha nem ze tünk tal pon akar ma rad ni, mert
Ber zse nyi sze rint is 

„Min den or szág tá ma sza, s talp kö ve 
a tisz ta er kölcs, mely ha meg vész, 
Ró ma le dûl, s rab igá ba gör bed.”
Tisz telt Ün nep lõk! Höl gye im és Ura im!
A tör té ne lem az élet ta ní tó mes te re és esz mény ké pe ket ad

az utó kor nak. Az em ber nek és kö zös sé ge i nek, a leg na -
gyobb nak, a nem zet nek is szük sé ge van esz mény kép re, esz -
mény ké pek re. Õk azok, akik nek éle te min ta ként vál lal ha tó
és vál la lan dó az utó kor szá má ra, le gyen szó akár bá tor ság -
ról, ha za sze re tet rõl, fe le lõs ség tu dat ról, ál do zat vál la lás ról, ön -
fel ál do zás ról, az igaz sá gos ság ról, az eré nyes élet rõl, vagy a
kö zös ség ön zet len szol gá la tá ról. 1956 hõ sei, az is mer tek és
is me ret le nek egy aránt ilyen pél da ké pei nem ze tünk nek. Kar -
cag vá ro sá nak ilyen esz mény ké pe a már tír Ke mény Pál. Em -
lé kez zünk rá há lá val, ke gye let tel, de ne csak a mai na pon.

Wass Al bert A funtineli bo szor kány cí mû re gé nyé ben
ír ja, hogy a szé kely öre gek azt tart ják, ha egy gyer mek
meg szü le tik, ak kor egy csil lag le fut az ég rõl, s ha egy
em ber meg hal, ak kor egy új csil lag je le nik meg az ég -
bol ton.

1956 ok tó be re és a ká dá ri szo ci a lis ta rend szer meg tor -
lá sa te le rak ta a ma gyar ég bol tot csil la gok kal. Olyan csil la -
gok kal, ame lyek fé nye 50 év el tel té vel sem fa kul. Egy re
fény lõb ben hir de tik ne künk az igaz ság gyõ zel mét.

Nin csen ta lán sem mi túl zás ab ban, ha az 56-os for ra da -
lom leg na gyobb hõ se i nek a bá tor és fe le lõs ség tel jes ma -
gyar fi a tal sá got, köz tük nem utol só sor ban a „pes ti srá co -
kat” tart juk. Ró luk szól nak a kö vet ke zõ „Anyu, tün tet ni
me gyek!” cí mû vers so rai, ame lyet Kenneth Klá ra, a vi lág -
hí rû író nõ 1957-ben, az ok tó be ri for ra da lom és sza bad ság -
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harc el sõ év for du ló já ra, a leg if jabb hõ se ink em lé ké re írt.
Ké rem hall gas sák meg be fe je zé sül:

Teg nap még, sely mes szõ ke ha jad
Si mo gat ta sze líd anyai kéz...
Ma fegy ver rel a ke zed ben
A ba ri kád ra mész... 

Teg nap még fél tél az is ko lá ban,
Hogy a lec két nem tu dod jól...
Ma? Orosz túl erõ vel szem ben
A gép pisz to lyod szól... 

Csak ti zen négy éves vol tál
Véz na, kék sze mû gye rek,
Be ki ál tot tál a kony há ba:
Anyu, most tün tet ni me gyek!!! 

Ol csó mac kó ru hát vi sel tél,
Meg tal palt is ko la ci põt.
Em lé ked az óta már
Cso dás le gen dá vá nõtt... 

Mert so ha, so ha a vi lá gon
Még nem har colt ilyen se reg,
Ha lált meg ve tõ bá tor ság gal
En  nyi gye rek, ma gyar gye rek! 

Szem ben az orosz tan kok kal
Mely mint dü bör gõ ha lál
Pil la na ton ként szá za kat
Ir gal mat la nul le ka szál! 

Drá ga kis tes te ken gá zol
Pán cél ször nyek her nyó tal pa
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Szov jet tan kok ra vér ta pad
És ott feküsztök hal va. Hal va! 

Meg öl ték a gye re ke in ket
A hõ sö ket, mert szem be száll tak...
Bol se vis ta bi tan gok ha da
Nem zet gyil kos sá vál tak! 

Ezt a vért nem mos sa le
Év ez re dek itélõszéke
És egy na pon fegy vert ra gad
A vi lág nak min den né pe! 

Pél dát vesz Ró lad kis fiú,
Te véz na iskolásgyerek,
Aki be szól tál a kony há ba:
Anyu, most tün tet ni me gyek!!! 

Ün ne pi meg em lé ke zés Giesswein Sán dor ról
szü le té sé nek 100. év for du ló ján

Mo son ma gya ró vár, 2006. ok tó ber 29.

Fõ tisz te len dõ Püs pök Atya, Fõ tisz te len dõ Atyák, ked ves
Em lé ke zõk, Höl gye im és Ura im!

Az em ber nek és kö zös sé ge i nek, ne ve ze te sen a csa lád -
nak, egy ház nak, nem zet nek szük sé ge van esz mény kép -
re, esz mény ké pek re. Õk azok, akik nek éle te min ta ként
vál lal ha tó és vál la lan dó az utó kor szá má ra, le gyen szó
akár egy pa pi hi va tás má sok szá má ra is von zó meg élé -
sé rõl, vagy az egye te mes em be ri kul tú ra és tu do mány
ma gas szin tû mû ve lé sé rõl vagy a szol gá lat ként gya ko rolt
köz éle ti sze rep vál la lás ról, ben ne a tár sa dal mi igaz sá gos -
sá gért foly ta tott küz de lem rõl. Giesswein Sán dor mind há -
rom te rü le ten: pap ként, tu dós ként, a ma gyar keresz -
tényszociális moz ga lom meg te rem tõ je ként és ve zér egyé -
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ni sé ge ként is mél tó pél da ké pünk. Nagy fáj da lom, hogy
mind a mai na pig az is me ret len ség ho má lyá ba jut tat ta az
utó kor.

150 éve, 1856. feb ru ár 4-én szü le tett Ta tán egy né met -
aj kú csa lád ban, 1878-ban szen tel ték pap pá a gyõ ri szé kes -
egy ház ban, és 1897-ben szé kes egy há zi ka no nok ká ne vez -
tek ki. Elõ ször 1905-ben lett or szág gyû lé si kép vi se lõ, de
1906-ban, 1910-ben, 1920-ban és 1922-ben is õt küld ték a
vá lasz tók, a ma gyar ó vá ri kis em be rek, mun ká sok a par la -
ment be, és 1923. no vem ber 15-én vá rat la nul be kö vet ke -
zett ha lá lá ig kép vi sel te vá lasz tó it. 

Szü le té sé nek 150. év for du ló ja al kal má ból szer ve zett ün -
ne pi meg em lé ke zé sen el sõ sor ban nem ar ról be szél nék,
hogy egy há zi fér fi ú ként mi lyen küz del me ket foly ta tott a
ka to li kus au to nó mi á ért, nem is ar ról, hogy a nyolc nyel ven
be szé lõ tu dós pap, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tag -
ja a nem zet kö zi kon fe ren ci á kon tar tott elõ adá sa i val meny  -
nyi re öreg bí tet te ha zánk jó hí rét, ha nem ar ról a sze re tet bõl
táp lál ko zó, egész éle tét ki töl tõ szol gá lat ról, amel  lyel a ki -
szol gál ta tot tak fe lé for dult. 

Az em be ri ké pes sé gek sok szí nû tár há zá ból Giesswein
Sán dor ka no nok úr bõ sé ge sen ka pott, és ró la tény leg el -
mond hat juk, hogy ta len tu ma it az Is ten di csõ sé gé re és em -
ber tár sai ja vá ra bõ sé ge sen ka ma toz tat ta. Meg kap ta azt a
ké pes sé get, hogy fel is mer je az idõk sza vát, ami azt je len -
tet te, hogy fel is mer te azo kat az ese mé nye ket, moz gal ma -
kat, ame lyek ké pe sek vol tak irányt szab ni a tör té ne lem fo -
lyá sá nak. De meg kap ta azo kat a ké pes sé ge ket is, ame lyek
a fel is me rés hez szük sé ge sek. Ilye nek: 

1. a va ló ság ra va ló nyi tott ság, 
2. a tal mi, va gyis a ha mis és az igaz kö zöt ti kü lönb ség -

té tel
3. sze mé lyi sé gé nek leg gyö nyö rûbb vo ná sa volt, amit

krisz tu si at ti tûd nek is ne vez he tünk, a szá na lom; a ki -
szol gál ta tot tak kal, a ma gu kon se gí te ni kép te len sze -
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gé nyek irán ti mély sé ges együtt ér zés, más szó val a
szo ci á lis ér zé keny ség. Egyé ni sé ge sors sze rû en ösz tö -
kél te cse lek vés re, egyé ni sé gé bõl tör vény sze rû en kö -
vet ke zett, hogy keresztényszociális moz gal mat in dít -
son. Zász la já ra egy jel zõs szer ke zet ke rült, a tár sa dal -
mi, az az a szo ci á lis igaz sá gos ság. Az el sõ keresz -
tényszociális szer ve ze tet – és er re büsz kék le he tünk –
1898-ban Gyõr és Gyõr Vi dé ki Ke resz tény Mun kás
Egye sü let né ven hoz ta lét re. 1904-ben, 6 év vel ké -
sõbb, ös  sze sen 1444 keresztényszociális szer ve zet
mû kö dött, ezek leg na gyobb ré sze Giesswein Sán dor
el nök le té vel mû kö dõ Keresztényszociális Egye sü le tek
Or szá gos Szö vet sé gé be tö mö rült. 20 éven ke resz tül
volt a keresztényszociális moz gal mak el is mert ve zé re.

Prog ram ját vi lá go san fo gal maz ta meg, meg mu tat ta a kü -
lönb sé get a kereszényszocialisták és a szo ci ál de mok ra ták
kö zött. Azt mon dot ta:

1. Nem azo ké a szo ci ál de mok ra tá ké az iga zi szo ci á lis
irány zat, akik osz tály har cot és osz tály gyû lö le tet hir -
det nek, mert az csak rést nyit a tár sa dal mon, meg -
bont ja a tár sa da lom egy sé gét, de nem épít. Csak az
az épí tõ, az iga zi szo ci á lis irány zat, amely a szo li da -
ri tás ál tal a kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por to kat egy -
ség be ko vá csol ja.

2. A szo ci ál de mok ra ta azt mond ja, ami a ti ed, az az
enyém, s a ke resz tény szo ci a lis ta pe dig az, hogy ami
az enyém, az a ti ed.

3. Ki sebb a tõ ke és a mun ka (mai ki fe je zés sel mun ka -
adók és mun ka vál la lók fo gal mak kal he lyet te sít he -
tünk) kö zöt ti ér dek el len tét, mint az õket ös  sze tar tó
ke resz tény hit ere je. 1905-ös par la ment be ju tá sá tól a
ke resz tény szo ci a liz mus han got ka pott a tör vény ho -
zás ban, egye dü li ként kép vi sel te a mun kás ré te gek ér -
de ke it a par la ment ben, a Mun kás ügyi Bi zott ság el nö -
ké vé vá lasz tot ták. 
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A ke resz tény szo ci a liz mus nem más, mint a ke resz tény
igaz sá gok nak a tár sa dal mi és gaz da sá gi élet ben va ló gya -
kor la ti al kal ma zá sa. 

Nem osz tály har cot, nem osz tály gyû lö le tet hir det, ha nem
cél ja: a tár sa dal mi bé ke. A tár sa dal mi bé ke elõ fel té te le a
tár sa dal mi igaz sá gos ság, a tár sa dal mi igaz sá gos ság elõ fel -
té te le pe dig egy részt az er köl csi el ve ken ál ló po li ti kai de -
mok rá cia, más részt az em ber er köl csi meg úju lá sa. Er kölcs
nél kül nem megy, üzen te ko rá nak Giesswein Sán dor és
üze ni az or szág mai ve ze tõ i nek is. 

Po li ti kai de mok rá ci át a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá té te lé vel
sür ge tett, mert az nél kü löz he tet len a szo ci á lis re for mok vég -
hez vi tel éhez. Mert gyár ta ni le het tet sze tõs szo ci á lis prog ra mo -
kat – mon dot ta –, de meg va ló sí ta ni csak az egész nép tá mo -
ga tá sá val le het. A nép, az em be rek nél kül nem megy – üzen -
te ko rá nak és az or szág mai ve ze tõ i nek is Giesswein Sán dor.

A tõ két kö te les sé ge i nek tu da tá ra kell éb resz te ni. Ha a
tõ ke po gány, meg kell ke resz tel ni – mon dot ta. A tõ ké nek
tud nia kell, hogy mun kás ál tal vég zett mun ka ele ven tõ ke,
ezért a mun kást meg kell be csül ni, sza bad ság jo ga it biz to -
sí ta ni kell, tisz tes sé ges bért kell kap nia, bér mi ni mu mot kell
szá má ra meg ál la pí ta ni; és nem kö nyö rü let bõl, hogy ne
éhez zen, ha nem igaz ság sze rint is, mert jár ne ki.

A tu dós pap-po li ti kus azon ban so ha nem re kedt meg
pusz tán anya gi jel le gû kö ve te lé sek nél, ha nem szor gal maz -
ta a mun kás ság szel le mi, kul tu rá lis és er köl csi fel emel ke -
dé sét. „Az esély egyen lõ ség meg te rem té sé hez a nép ok ta -
tást kell fej lesz te ni” — mon dot ta.

A tár sa dal mi igaz sá gos ság em lí tett alap pil lé re it pe dig a
min den ko ri tör vény ho zás nak kell biz to sí ta ni. Ezért küz dött
20 éven át az Or szág gyû lés ben, és ami kor utó pi á val vá dol -
ták kép vi se lõ tár sai, azt vá la szol ta, hogy „a ma utó pi á ja a
hol nap re a li tá sa.” Iga za volt.

1923. no vem ber 15-én vá rat la nul meg halt. Az Is ten Em -
be ré nek az el me ne te le sem volt szok vá nyos. No vem ber
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15-én be mu tat ta szent mi sé jét, részt vett a Szent Ist ván Tár -
su lat ülé sén, ez után vég ren de le tet ké szí tett, gyónt, fel vet te
a szent ke ne tet és es te 10 óra kor vá rat la nul meg halt. Te me -
té sén no vem ber 18-án több tí zez res tö meg vett részt a Ke -
re pe si te me tõ ben. Mihályfi Ákos te o ló gia pro fes  szor te met -
te, aki így nyi lat ko zott: „Rit kán lát tam te me té sen an  nyi em -
bert, de nagy em ber te me té sén még so ha sem lát tam en  nyi
kis em bert. En nek a sok kis em ber nek az ar cá ról tük rö zõ dõ
mély sé ges fáj da lom mu tat ta leg meg gyõ zõb ben ne kem,
hogy va ló ban nagy em bert te met tem.”

Em lé kez zünk Giesswein Sán dor ka no nok úr ra há lá val,
ke gye let tel, de ne csak a mai na pon. Itt az ide je, hogy a
„Giesswein Sándor-i” ke resz tény szo ci a liz must a ho mály ból
a nap fény re hoz zuk, mert, ha va la ha, ak kor nap ja ink ban
ége tõ en szük ség van rá.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.
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UTÓ SZÓ
Úgy gon do lom, hogy az 1996-os Kon zer va tív al ter na tí va
cí mû kon fe ren ci án meg fo gal ma zó dott gon do la tot – mi sze -
rint tisz tá zó fó rum ként mû kö dõ ke rek asz tal-be szél ge té sek -
kel „me gyek ki po li ti ku sok kal a nép kö zé” – jó, hogy tett
kö vet te. Jó, hogy eze ket a ke rek asz tal-be szél ge té se ket
min dig az igaz szó ural ta. Jó, hogy az igaz szó ra vá gyó
hall ga tó ság so ha nem csa ló dott. En nek tu laj do nít ha tó,
hogy ki lenc év vel a kez de tek után még min dig ki tün te tõ
ér dek lõ dés kí sé ri or szág szer te a gyõ ri KÉSZ ke rek asz tal-
be szél ge té se it.

Sú lyos er köl csi és gaz da sá gi vál ság ban az or szág. Ide
jut tat ták a szo ci a lis ták és sza bad de mok ra ták.

Mi, ke resz tény de mok ra ták, még sem ad juk fel, re mé -
nyünk él, mert his  szük, hogy „A re mény erõ. A re mény
kül de tés. A re mény hez hit kell és meg gyõ zõ dés, és sok-
sok em be ri mun ka. A re mény a jó di a da la.” (Pestalozzi)

Tud juk, hogy 1998-ban men tõ öv volt a nem zet nek a
Horn–Kuncze-kormányt fel vál tó Or bán-kor mány, amely -
nek egy ke resz tény de mok ra ta prog ram meg va ló sí tá sá val
si ke rült el ta ka rí ta ni a szo ci a lis ta–li be rá lis po li ti ka em ber te -
len hor da lé ka it. Egy részt ez a gya kor la ti ta pasz ta lat él te ti
re mé nyün ket. 

Más részt az az is mert tény, hogy a vi lá gon ál ta lá ban a
ke resz tény de mok ra ta kor má nyok alatt foly ta tott em ber -
köz pon tú, fe le lõs ség tel jes gaz da ság po li ti ka kö vet kez té ben
ja vul nak az em be rek élet kö rül mé nyei. A kor mány zás tel jes
egé sze a ke resz tény ség tár sa dal mi ta ní tá sá hoz iga zo dik,
amely nem tesz kü lönb sé get em ber és em ber kö zött, és
amely min den em bert – hí võt, nem hí võt egy aránt – te vé -
keny sé ge cél já nak, és nem esz kö zé nek te kint. Er re len ne
szük sé ge Ma gyar or szág pol gá ra i nak! Ha ez meg va ló sul,
ak kor a mos ta ni alag út vé gén is mét meg fog juk lát ni a
fényt.
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