Jönnie kell egy jobb kornak! Közi‐Horváth József 1937‐ben ezzel az alcímmel
jelentette meg Nemzetiszínű pogányság című munkáját. Ez a ma is időszerű írás
megemlékezésem vezérfonala. Mondataim majd mindegyike szó szerinti vagy
tartalmi
idézet,
nem
is
én
beszélek,
ő
szól
hozzánk.
A liberalizmus helyébe jönnie kell egy jobb kornak, amely visszaadja az
emberiség hitét, megtisztítja az erkölcsöket és minden ember, minden család
számára biztosítja a kenyeret; a megbecsülést, a boldogabb életet. A XIX.
század liberalizmusa után ezzel kecsegtettek a bolsevikok és a nácik.
A bolsevizmus nem hozta meg a jobb világot. XI.Pius pápa „Divini Redemptoris”
kezdetű körlevelében rámutatott: micsoda eszeveszett kísérletezés a
kommunizmus, hívei milyen ördögi gonoszsággal mesterkednek világszerte és
milyen rabszolgaság és nyomorúság húzódik meg csábító ígéreteinek
árnyékában. Megtapasztaltuk. Ezzel ne is foglalkozzunk tovább.
A másik kísérlet a nácizmus. Mostanában ‐ írja Közi‐Horváth ‐ akadnak olyanok,
akik abban a balga reménységben ringatják magukat, hogy egy nemzeti irányú,
jobboldali diktatúra rövid úton megoldaná a magyarság fájó kérdéseit. Ezek a
délibábot kergetők nem ismerik a történelmet. Ha ismernék, tudnák, hogy
nemcsak a proletárdiktatúra, de a nemzeti jelszavakkal uralomra kerülő dik‐
tátor és diktatúra is lehet káros, sőt végzetes a nemzet jövőjére. Minden
diktatúra gúzsba köti az emberi szabadságot, lehetetlenné teszi a szabad
véleménynyilvánítást. A diktatúra bünteti a bírálatot. Megakadályozza a
visszaélések és politikai hibák kiderítését. A magyarok a történelmük folyamán
számtalanszor vérüket áldozták az alkotmányos szabadság védelmében. Az
alkotmányt félredobó parancsuralom, ha nemzeti jelszavakat hangoztat, ha a
szociális bajok rögtöni megszüntetésével kecsegtet, akkor is az emberi
szabadság tűrhetetlenül súlyos megnyirbálása. Az alkotmány sokkal drágább
kincse minden magyarnak: gazdagnak és szegénynek, tanultnak és
tanulatlannak, semhogy azt bármilyen csábító idegen diktatúráért cserébe adja.
Totális állam és keresztény álláspont összeférhetetlen volt és marad.
A liberalizmus annyira leépítette az államot, hogy már el sem láthatta a
feladatait. Gazdasági és szociális téren magára hagyta az embereket. Ezt
elítéljük, de Közi‐Horváthtal együtt éppen úgy elítéljük a totális állam
mohóságát, amellyel minden jogot és feladatot a maga hatáskörébe vonna.
Napjaink elégedetlenjei túllépnének az alkotmányos korlátokon. Kérdik: mire is
jó a kétharmad? A kétharmaddal lehet és kell élni, de nem szabad visszaélni.

Alkotmányos rendünk megtartása, a demokratikus intézmények és a polgárok
szabadsága nekünk is épp olyan fontos, mint Közi‐Horváth Józsefnek. Épp ezért
felháborító és nemzet elleni vétek a mai kormányzó erőket a demokrácia
ellenségének hazudni, s e váddal ország‐világot telekürtölni. S teszik ezt pont
azok, akiknek tevékenységében bizony fel‐felmerült a diktatúrák néhány
jellemzője. Nemcsak 2006 véres októberére gondolok. Emlékszünk még, amikor
egy úgymond liberális miniszter a roma gyermekeket ki akarta emelni a családi
kötelékből. Aligha olvasta Közi‐Horváth figyelmeztetését: Kiváltképpen káros és
a nép jövőjére nézve beláthatatlan veszedelmeket hordoz magában a totális
államnak az az erőszakos eljárása, amellyel ki akarja, venni a szülők kezéből a
gyermekek nevelésének irányítását, és amellyel az egyház mozgási szabadságát
úton‐útfélen elgáncsolja. Ez utóbbit is tapasztalhattuk, nemcsak a kommunista
időkben,
de
2004
és
2010
között
is.
Közi‐Horváth elítélte azokat, akik a nemzeti szocialista irányzat keresztény
jellegét azzal bizonygatták, hogy a nácik a zsidóság szellemi, erkölcsi és
gazdasági uralmának megszüntetésére törekednek. Kimondta: Az
antiszemitizmus nem kereszténység. Jó kereszténynek, jó katolikusnak az ne‐
vezheti magát, aki keresztény életet él, a szónak teljes értelmében, akinek a
szavain, a cselekedetein, vasárnapján és hétköznapján, egyéni és családi életén
átsugárzik az Evangélium. Ezzel nem fér össze semmiféle gyűlölködés és semmi
kollektív bűnösség. Fájdalmas, szomorú és elítélendő, hogy némileg
megváltozott köntösben, de ma is vannak olyan áramlatok, csoportok, in‐
ternetes fórumok, ahol az antiszemitizmus és a kereszténység antagonizmusát
nem látják, s akik félelmet keltenek emberekben pusztán származásuk miatt.
A nácizmus keresztény kritikáját XI. Pius pápának „Mit brennender Sorge”
kezdetű német nyelvű körlevele fogalmazta meg. Ebben olvassuk: Csak
felületes elmék eshetnek abba a tévedésbe, hogy egy nemzeti Istenről és
nemzeti vallásról beszéljenek, s arra az őrült kísérletre vállalkozzanak, hogy
egyetlen nép határai közé, egyetlen faj etnikai zártságába szorítsák Istent, a
világ Teremtőjét, akinek a nagysága előtt a legnagyobb nemzetek is olyan
kicsinyek,
mint
egy
csepp
a
vizes
vödörben.
Közi‐Horváth József is elítélte azokat, akik az újpogányságtól megzavarodva a
kereszténységet gyalázzák és a pogány magyar vallás visszaállítása mellett
agitálnak. Kevesen vannak – mondta ‐ de, azért nem szabad szó nélkül tűrnünk
ezeket a sötét mesterkedéseket. Hasonló áramlatok napjainkban is

megjelentek, fel is lépett ellenük a Magyar Katolikus Püspöki Kar.
Megdöbbentően időszerű, ahogy Közi‐Horváth a szabadságról és annak
korlátairól szól. „Mi akarjuk az erős kormányzatot, mert anélkül a nemzet
békéje és fejlődése nem biztosítható, de ugyanakkor féltő gonddal őrködünk a
magyar alkotmány biztosította szabadságjogok felett is.” Az állam ereje
teremtheti meg azokat az anyagi életfeltételeket, amelyek nélkül rendezett
társadalom fenn nem állhat. Munkaalkalmat kell biztosítania, különösen a
családfenntartók és az ifjak számára. Céljai érdekében az államnak meg kell
húznia a vagyonos osztályok szabadságának korlátait. Ez vonatkozik
földbirtokosokra épp úgy, mint a nagytőkésekre, akik óriási vagyont tartanak a
kezükben s azokat ‐ akár a közjó kárára is ‐ növelik.
Épphogy a bankadó szó nem szerepel. De gondolhatunk a földbirtokok
nagyságának
most
tervezett
felső
korlátjára
is.
Mai és modern tehát Közi‐Horváth József üzenete. Ez lett később képviselői
pályájának vezérfonala is. Ez adott erőt neki, hogy egyedüliként felszólaljon a
parlamentben Magyarország német megszállása ellen, majd később tiltakozzék
zsidó
polgártársaink
deportálása
miatt.
Azt kívánta, hogy az 1938. legyen a keresztény Magyarország hitbeli, társadalmi
és szociális megújhodásának kiinduló pontja. Ezt a folyamatot sajnos derékba
törte a világháború, majd a németet követő szovjet megszállás, és a
proletárdiktatúra.
Tisztelt
ünneplő
közösség!
1938‐ban Magyarország az Eucharisztikus Világkongresszusra és Szent István
király jubileumi ünnepségére készült. Most Egyházunk a Hit Évét tartja. Az
akkori rendezvények is a lelki megújulást szolgálták, a mostani év is ezt teszi,
talán kevesebb látványosságot kínálva, de épp ezért komolyabb elmélyedésre
adva
lehetőséget.
Húsz éve megnyugvó örömmel láttuk, ahogy a hazai föld magába fogadta Közi‐
Horváth atya földi maradványait. Itt az ideje, sőt késésben vagyunk, hogy
szellemét tovább éltessük, példáját kövessük. Hogy az eddigieknél többet
tegyünk Magyarország hitbeli, társadalmi és szociális megújhodásáért. Fel kell
ismernünk, hogy társadalmi és szociális megújulás nincs hitbeli megújulás
nélkül. Az elmúlt húsz év vargabetűi és kudarcai bizonyítják ezt.
A hitbeli megújulás egyedül a keresztényeken múlik. Képesek‐e úgy élni, hogy a
kereszténységtől elfordult, sőt az azt nem is ismerő generációk meglássák

rajtuk azt a boldogságot, amit csak az Istenbe kapaszkodó ember tapasztal
meg? Készek‐e mindenkinek mindenévé lenni, hogy mindenkit megmentsenek?
Él‐e bennük a missziós szellem? Európa újraevangelizálásának igénye?
A Hit Éve meghozhatja a valódi megújulást és akkor el is jön a jobb kor, amelyre
Közi‐Horváth
József
már
75
éve
is
vágyott.
Induljunk, rajtunk múlik!

