
interjú2020. május 28.4

→ Nyugat-Európában lát-
ható tendencia, hogy kis-
gyerekekhez az iskolába 
vagy a könyvtárba meghív-
nak nőnek öltözött férfi -
akat, korán kezdik őket 
érzékenyíteni, ez pedig a 
befolyásolható koruk miatt 
elbizonytalaníthatja őket a 
nemi identitásukban.

Nők elleni erőszak és férfi gyűlölet?

A MAGYAR EGYHÁZAK VEZETŐIT ARRA KÉRIK, HOGY TRIANON EMLÉKNAPJÁN KÁRPÁT-MEDENCE-SZERTE ZÚGJANAK A HARANGOK

Akikért a harang szól

folytatás az                   oldalról

Az Isztambuli egyezményt „trójai 
falóként” próbálják felhasználni 
káros ideológiájuk jogi elismerése 
érdekében. Mindez szöges ellen-
tétben áll a magyarországi Alap-
törvény szellemiségével és szö-
vegével, amelyből egyértelműen 
következik a férfi  és a nő teremtés 
rendje szerinti meghatározása. 
Mindemellett az egyezmény kor-
látozná hazánk szuverenitását, 
hiszen az általa felállított szak-
értői bizottság (rövidített nevén: 
GREVIO) fő feladata az Isztambuli 
egyezmény államok általi végre-
hajtásának ellenőrzése. Ennek 
során a GREVIO országjelentései 
olyan puha eszközt jelenthetnek, 
amely arra kényszeríthetné a gen-
derelméletet elutasító államokat, 
hogy adják fel ezzel kapcsolatos 
álláspontjukat. Ez Magyarország 
esetében végső soron az Alaptör-
vény módosításának kikényszerí-
tését is magában foglalhatná. To-
vábbi érv az elfogadás ellen, hogy 
a magyar jogrendszerhez és áldo-

zatvédelemhez nem tenne hozzá 
semmit: az egyezmény valóban 
nőket és gyermekeket védő ren-
delkezései a szerződés ratifi kálása 
nélkül is összhangban vannak a 
magyar jogszabályokkal. A bünte-
tő törvénykönyv már most is bün-
teti azokat a büntetőjogi tényál-
lásokat, amelyeket az egyezmény 
felsorol.

A Nyugat-Európában egyre fel-
kapottabb genderelméletek ter-
jedése milyen veszélyekkel jár? 

A genderelmélet eszmeként 
fegyver a globális ideológiai há-
borúban. A liberálisok részéről 
megfogalmazott célja a házasság 
és a család, maga az ember hagyo-
mányos felfogásának aláásása és 
eltörlése. A globalizmus célja a tö-
kéletes, befolyásolható és irányít-
ható „fogyasztók” létrehozása, a 
fogyasztott termék pedig nemcsak 
materiális dolog, hanem ideológia 
is lehet. E harcban az egyik „végső 
frontvonal” az emberek elbizony-
talanítása saját nemi identitásuk-
ban. Érdekes módon azok, akik 

általában a tudományt mindenek 
felett álló igazságként hirdetik, a 
genderkérdésben teljesen szem-
be mennek az egyértelmű bioló-
giai tényekkel, a kromoszómák 
szintjén ugyanis örökre meg van 
határozva a nemünk, letagadha-
tatlanul férfi nak és nőnek szület-

tünk, amin nem lehet változtatni. 
Különösen veszélyes a genderideo-
lógia oktatása a gyermekeknek, 
hiszen fi atalkorban még alakítható 
a világképük. Nyugat-Európában 
látható tendencia, hogy kisgyere-
kekhez az iskolába vagy a könyv-

tárba meghívnak nőnek öltözött 
férfi akat, korán kezdik őket érzé-
kenyíteni, ez pedig a befolyásolha-
tó koruk miatt elbizonytalaníthatja 
őket a nemi identitásukban. Az 
Isztambuli egyezmény kötelezővé 
tenné az oktatást a „nem hagyo-
mányos nemi szerepekről”, ennek 
keretében feltehetően az LMBT 
ideológiáról is. Ez azt jelentené, 
hogy a szülők beleegyezése nélkül 
és akaratuk ellenére is oktatnák a 
gyermekeket a genderelmélet szel-
lemében, ami elfogadhatatlan.

Az Európai Bizottság gender-
stratégiát tervez. Mit lehet erről 
tudni?

Az Európai Bizottság tovább-
ra sem tett le arról, hogy az uniós 
tagállamokra erőszakkal rákény-
szerítse az Isztambuli egyezményt. 
A cseh biztos, Věra Jourová az 
uniós genderstratégia részeként 
akarja elfogadtatni azt az irány-
elvet, amely egy jogi trükkel – a 
nemzeti parlamenteket kikerülve 
– nyomná le a tagállamok torkán 
a társadalmi nemek létezését. 

A stratégia elnevezése sem puszta 
véletlen, a gender szót tudatosan 
használják: látszik, hogy uniós 
szinten ez már bevett, elfogadott 
szófordulat annak ellenére, hogy 
a tagállamok egy része ezt a kife-
jezést nyíltan elutasítja. Az Európa 
Tanács által életre hívott Isztam-
buli egyezményt az EU több tag-
országa – köztük Magyarország 
– sem ratifi kálta. Ezért, bár az Eu-
rópai Unió konszenzus hiányban 
is csatlakozott az egyezményhez, 
a kötelező hatály elismerését meg-
tagadó tagállamok tekintetében 
nem keletkezett kötelezettség. Ezt 
azonban nem képesek elfogadni 
és az uniós jogalkotás eszközéhez 
nyúlnának: az egyezmény szöve-
gét irányelv formájában akarják 
rákényszeríteni a tagállamokra. 
Az uniós jogszabály elfogadása 
esetén Magyarországnak is köte-
lező lenne átültetnie azt a magyar 
jogba, így elfogadva azt is, hogy az 
emberek nem születésükkor vál-
nak férfi vá és nővé, hanem a társa-
dalom által rájuk „kényszerített” 
normák alapján.
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A Kárpát-medencei magyar 
egyházak püspökeit meg-
szólító levelében Kelemen 
Miklós budapesti jogász azt 
szorgalmazza, hogy ren-
deljék el, június 4-én, csü-
törtökön 16.30-kor minden 
templomban harangozzanak 
a trianoni békediktátumra 
emlékezve. A Trianon Társa-
ság alapító tagja és a Lovas 
István Társaság elnökségi 
tagja lapunknak elmondta, 
több egyházi vezetőtől is po-
zitív visszajelzést kapott.
→ MAKKAY JÓZSEF

Miért tartja fontosnak a kez-
deményezést?

A harangok jelentőségére 
Bőzsöny Ferenc hívta fel a fi gyel-
memet, aki hosszú évtizedeken 
át a Magyar Rádió főbemondója 
volt. Az ő kezdeményezésére hall-
hatunk minden délben a Kossuth 
rádión más-más harangot, majd 
annak rövid történetét is. Úgy 
gondoltam, hogy püspökeinket 
személyesen kell megszólítani e 
szimbolikus ügyben. A százéves 
évfordulón minden magyarnak 
el kell gondolkodnia, hogy mit je-
lentett és mit jelent ma Trianon, az 
ezeréves keresztény magyar álla-
miságunk darabokra hullása.

Nevében is benne van, hogy 
a Trianon Társaság nemzetünk 
legnagyobb tragédiájára össz-
pontosít. Milyen kezdeményezé-
seik voltak?

A Trianon Társaság 1996-ban 
alakult. Ez az alapszerződések 

időszaka: a magyar–ukrán után 
a Horn-kormány 1995-ben a szlo-
vákokkal, 1996-ban pedig a ro-
mánokkal kötött alapszerződést, 
amelyben elismerték a jelenlegi 
országhatárokat olyan kisebbség-
védelmi rendelkezésekért, amelye-
ket azóta mindhárom utódállam 
naponta megszeg. A társaság első 
elnöke Kiss Dénes költő, a magyar 
nyelv kutatója lett, aki hosszú éve-
kig vezette a szervezetet. A társel-
nök Raff ay Ernő történész volt, aki 
Trianon titkai c. könyvével már 
'89–90-ben a fi gyelem középpont-
jába állította a trianoni kérdéskört. 
Az elmúlt 30 évben rengeteget tett 
azért, hogy ráébressze a magyarsá-
got: nem törődhetünk bele jelenle-
gi helyzetünkbe. Ma is ő az egyetlen 
közszereplő, aki nyíltan vállalja azt 
a nézetét, hogy a Kárpát-medencei 
határok igazságosabbá tételére 
lenne szükség. Szalóky Attila, a 
Trianon Társaság egykori alelnöke, 
Gyergyószentmiklós díszpolgára 
az erdélyi bevonulás 60. évfordu-

lójára nagyszabású ünnepséget 
szervezett a fővárosban, ahová a 
gyergyótekerőpataki fúvós zenekar 
is eljött. A Trianon Társaságnak 
voltak tehát rendezvényei, kezde-
ményezései, de a fi atalokat nem 
tudta megszólítani, és állami tá-
mogatás hiányában működése 
háttérbe szorult.

Hogyan tekintenek az új román 
törvényre, amely ünnepnappá 
nyilvánította június negyedikét?

Szerintem a helyes magyar vá-
lasz az volna, ha a II. bécsi döntés 
napja lenne a jövőben a nemzeti 
összetartozás napja. 2020. augusz-
tus 30-án ismét ünnepelnünk kell, 
hiszen a XX. századi magyar tör-
ténelem legszebb pillanata volt, 
amikor húsz év keserves megpró-
báltatás után Észak-Erdély és a 
Székelyföld hazatért. Mindenkinek 
ajánlom a Kelet felé című doku-
mentumfi lm megtekintését. Nem 
volt más európai hadsereg a XX. 
században, melyet több száz ki-

lométeren át ekkora tömeg ilyen 
örömmámorban fogadott volna. Ez 
valódi felszabadulás volt.

A Lovas István Társaság meny-
nyire ismerős a Kárpát-meden-
cei magyarság körében?

Két évvel ezelőtt, Lovas István 
újságíró halála után szerveződött. 
Az alapító tagok egykori barátai. 
Lovas pályája során végig kiállt a 
kereszténység értékeiért és az el-
nyomás alatt élő nemzetiségek jo-
gaiért. Elsődleges célunk az ő szel-
lemi örökségét ápolni és gondozni. 
Szeretnénk elősegíteni a határon 
túli magyar nemzeti közösségek 
megmaradását. 2019 végén alapí-
tottuk meg a Lovas István-sajtódí-
jat. Első díjazottunk a köröstárká-
nyi Szakács Árpád lett.

Megkeresésére milyen vissza-
jelzések érkeztek az egyházi ve-
zetők részéről?

Számos pozitív püspöki választ 
kaptam. Kocsis Fülöp metropolita, 
a magyarországi görögkatolikus 
vezető személyes üzenetében ezt 
írta: ,,Tisztelettel és honfi társi sze-
retettel közlöm, hogy június 4-én 
délután fél 5-kor a görögkatolikus 
templomokban is meg fognak 
szólalni a harangok, mint hazánk 
csaknem minden templomában. 
Isten áldja meg a magyart!” Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
június 4-én szentmisét mutat be 
a magyar nemzetért a kalocsai 
főszékesegyházban. A liturgia 
16.30-kor harangozással kezdő-
dik. A szombathelyi és a székesfe-
hérvári egyházmegyében Székely 
János és Spányi Antal püspök el-
rendelte a harangozást. Négy nap-
pal a püspököknek és érsekeknek 
küldött levelem után a magyar 

katolikus egyház külön nyilatko-
zatot adott ki.

A június 4-ei évfordulókon mi-
lyen gyakorisággal kondultak 
meg a harangok?

Korábban ez nem volt jellem-
ző, de a reformátusok évek óta 
élen járnak. A magyarországi re-
formátus zsinat elnökségi tanácsa 
idén májusban külön felhívást tett 
közzé, hogy a Kárpát-medence ösz-
szes református gyülekezetében a 
trianoni békediktátum 100. évfor-
dulójára emlékezve szólaltassák 
meg harangjaikat a református 
templomok.

A szétszakadt országrészek 
magyarságának összetartozását 
hangsúlyozó videók terjednek az 
interneten, Trianonnal kapcso-
latos lapinterjúk jelennek meg, 
történészek tudományos fóru-
mokat tartanak. Milyennek tart-
ja az idei megemlékezést?

A megemlékezések a korona-
vírus-járvány miatt sajnos nagy-
részt elmaradnak, és később sem 
fogják őket megtartani. Nagysze-
rű volt a Magyarságkutató Inté-
zet interneten élőben közvetített 
Trianon-konferenciája, ahol több 
fi atal kutató is remek előadást tar-
tott. A következő években abban 
bízom, hogy Kövér László, az Or-
szággyűlés elnökének akaratából 
nemcsak a Kossuth tér nyeri vissza 
1944 előtti arculatát Tisza István 
és Andrássy Gyula szobrával és 
a 1918–19-es vértanúk emlékmű-
vének visszaállításával, hanem a 
Szabadság térre is visszaépítik az 
Ereklyés országzászlót az észak, 
kelet, dél és nyugat szobraival. Ez 
méltó emlékezés lenne az egykori 
Nagy-Magyarországra.

Kelemen Miklós arra hív, hogy méltón emlékezzünk az egykori 
Nagy-Magyarországra




