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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm 
önöket a mai bizottsági ülésünkön. 

Mielőtt rátérnénk az ünnepélyesebb részre, az előre kiküldött napirendi javaslatban 
tennék egy változtatást, mégpedig azért, hogy hosszabban tudjunk Böjte Csaba atyával 
beszélgetni, ezért a napirendi pontokat felcserélnénk: a 2. napirendi pontban a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslathoz van egyetlenegy módosító javaslat, azt 
gyorsan megtárgyaljuk, szavazunk róla; utána pedig üdvözölnénk Csaba testvért.  

Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi javaslatot, kérem, jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 

A helyettesítéseket ismertetem: Kovács Ferenc alelnök urat helyettesítem én, Gaal 
Gergelyt Varga László képviselő úr, Kalmár Ferencet Ékes Ilona képviselő asszony, Kőszegi 
Zoltánt Csóti György képviselő úr, Hoppál Pétert pedig Hidvéghi Balázs alelnök úr 
helyettesíti.  

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám); kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az első napirendi pontunkra: a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 
törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító javaslat érkezett, Szávay István képviselő úr 
nyújtotta be. Ha röviden ismertetni kívánja, átadom a szót. Igen, tessék! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, tényleg csak röviden. Köszöntöm a 

tisztelt bizottságot. Köszönöm a szót, elnök úr. 
Ezt a kapcsolódó módosító javaslatot azért nyújtottam be, mert a tegnapi bizottsági 

ülésen, amikor az egyéb módosító javaslatainkat tárgyaltuk, a bizottságban több tisztelt 
kormánypárti képviselőtársam is jelezte, hogy amennyiben ezt a javaslatot átalakítom, akkor 
támogatásra méltónak találja.  

Ebben volt még egy betoldás korábban, az elején, hogy „a bizottság az alaptörvény U) 
cikk (3) bekezdése alapján”, és ide be volt téve egy határidő, hogy „egy hónapon belül” ezt és 
ezt fogja csinálni. Én ezt a módosítási részt kiszedtem belőle, és csak azt a részt hagytam 
benne, hogy ennek a dolognak a lényege az, ennek egyik célja az, hogy az Országgyűlés 
megalkossa a lusztrációs törvényt a kommunista hatalom birtokosainak közéletből való 
kizárása érdekében.  

Úgyhogy ezzel együtt kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem Sölch Gellért kabinetfőnök urat. 
 
SÖLCH GELLÉRT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

A tárca álláspontja az, hogy nem támogatja. Elmondom azt is, hogy miért. 
Úgy állítottuk össze, illetve a kormány szándéka az volt ezzel a javaslattal, hogy az 

alaptörvényben megadott meghatalmazásnak, felhatalmazásnak megfelelően, tehát az U) cikk 
(3)-(4) bekezdésében adott felhatalmazásnak megfelelően hozza létre a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságát, és abban a körben járjon el a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, amire az 
alaptörvény felhatalmazza.  

Egyébként maga a törvényjavaslat 1. §-ának (4) bekezdése lehetőséget ad a törvény 
hatálybalépését követően arra, hogy az Országgyűlés feladatot szabjon a bizottság számára. 
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Azt gondoljuk, ez erre a kérdésre is választ ad, ezért nem támogatja a tárca a módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr? 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Fenntartom a javaslatomat. Úgy 

gondolom, hogy a javaslatom nem ellentétes sem az alaptörvénnyel, sem a törvénynek a 
céljaival. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kik támogatják a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 5-en támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 3-an nem. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 5-en tartózkodtak. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta, 
de az egyharmadot megkapta a módosító indítvány, így tehát a parlament tárgyalni fogja. 

Köszönöm szépen. 

Találkozó az egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgársági esküt tevő 
500 000. magyar állampolgárral 

Az elnök köszöntője 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még egyszer köszöntöm önöket a mai ünnepi bizottsági 
ülésünkön. Sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Böjte Csaba atyát, aki az 
500 ezredik magyar állampolgársági esküt tett személy azóta, hogy 2010. május 26-án 
elfogadtuk az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvényt, illetve annak módosítását, 
amelyet a köznyelv a kettős állampolgársági törvényként emleget.  

Úgy gondolom, Böjte Csabát mindenki ismeri, legalábbis a teremben ülők, akár 
magyarországiak, akár pedig határon túlról érkezettek – akiket szintén nagy szeretettel 
köszöntök a mai bizottsági ülésünkön –, hiszen a magyar közéletnek, erdélyi közéletnek egy 
nagyon ismert alakjáról van szó. Engedjék meg, hogy a Magyar Hírlap egyik cikkét idézzem, 
amelyet Kövér Tibor úr írt néhány évvel ezelőtt.  

„Ha a barát megjelenik valahol, nem tudjuk nem meghallani, amit saját árvái kapcsán 
nekünk, rólunk mesél. Köznapi életünkből felemeli és példabeszéddé formálja szép üzeneteit 
az igaz szót keresőknek, valódi kapaszkodókat ad életük fontos dolgaiban az elesetten 
küzdőknek, mert tudja, hogy nem feledtük el mi a jóra való képességünket, csak 
fáradtságunkkal, tévedéseinkkel és olykor kényelmünk miatt nem figyeltünk rá jobban, mint 
amit a kényszerek parancsoltak. Szavai és történetei mögött nemcsak azok sorsát látjuk, 
akiket a szíve parancsára vagy szebb élet reményében hívott magához, hanem látjuk saját 
árvaságunkat, kiszolgáltatottságunkat, amelyben gyakorta nincsen már kihez fordulnunk 
kétségeinkkel. És jár fáradhatatlanul ez a magyar közjó faluról városra, adják kézről kézre, 
árváktól a jólétben élő árvákig, s nem tudnak a magyarok betelni vele. Teszi ebbéli dolgát, 
ugyanolyan természetességgel, ahogy nekünk is ezekről a dolgokról szólani kellene.” 

Úgy gondolom, Böjte atya, Csaba testvér nem csak Erdélyben végzi ezt a munkát, 
hanem mindenhol, szerte a Kárpát-medencében, ahol magyarok élnek, és az a karitatív 
tevékenység, amelyet ő megfogalmazott, megkezdett és azóta is végez, az egész magyar 
nemzetet emeli fel. 

Nagyon tetszettek Csaba testvér szavai, amelyet az ünnepi eskütétel után mondott a 
kupolacsarnokban, hiszen a köszönet mellett azt fogalmazta meg, hogy ha tehetné, ő fölvenné 
a szlovák állampolgárságot, az ukrán állampolgárságot, a szerb állampolgárságot, 
természetesen a román állampolgárság megőrzése mellett, hiszen csak így közösen, a Kárpát-
medencei népek együttesen alakíthatjuk a jelenünket és a jövőnket. Úgy gondolom, a magyar 



- 7 - 

állampolgársági törvény módosításának, illetve a kettős állampolgárságnak is ez az egyik 
lényege, hogy úgy akarjuk a magyar nemzetet közjogi értelemben is egyesíteni, hogy azt se 
határváltozások ne kísérjék, se pedig ne jelentse azt, hogy az egyik magyar a másik magyar 
elé akarjon kerülni, vagy az egyik nemzetiség a másik fölébe akarna kerekedni. Hiszen azzal, 
hogy élünk ezzel a lehetőséggel, csak az identitásunkat, az egy néphez, egy nemzethez való 
kötődésünket, Magyarországhoz való viszonyunkat fejezzük ki, és nem egy másik állam, egy 
szomszédos ország kárára tesszük mindezt. 

Örülök annak, hogy én személyesen ott lehettem az első állampolgársági eskütételnél 
2011. március 12-én, ahol a horvátországi magyarok vezetői tették le Mohácson az esküt, és 
nagyon sok ilyen eskütételen vehettem részt, ugyanúgy, mint ahogy a teremben ülő 
képviselőtársaim is számos alkalommal lehettek felemelő történetek szem- és fültanúi, 
amelyek ezekkel az állampolgársági eskükkel együtt jártak. És öröm számunkra – úgy 
gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom –, hogy ma az 500 ezredik eskütétel is 
bekövetkezett, hiszen mindezek az események, bár a számok és a mennyiségi mutatók nem 
mindig minőségi mutatók is, és nem kell mindig a számok bűvöletében élnünk, de talán igazat 
adnak azoknak, akik a kettős állampolgárság ügye mellett és a nemzetegyesítés ügye mellett 
az elmúlt húsz-huszonöt évben kiálltak. És igazat ad ez azoknak is, akik 2004. december 5-e 
után sem csüggedtek el, hanem ezt a küzdelmet és munkát továbbra is ugyanolyan 
szorgalommal, kitartással és becsülettel végezték, amelynek a következő állomása volt 2010. 
május 26-a, aztán a következő állomás az első eskütételek lebonyolítása, majd a 100 ezredik 
állampolgárságot igénylők ünnepélyes üdvözlése a Parlamentben, most pedig elérkeztünk 
ehhez a számhoz, amire talán egyikünk sem gondolt volna, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik. 

Szimbolikus jelentősége van nyilván annak, hogy ki kapta meg az 500 ezredik magyar 
állampolgárságot, illetve ki tehette le az esküt, hiszen egy olyan személyt üdvözölhetünk a 
magyar nemzet, a közjogi értelemben vett magyar nemzet tagjai között, aki egész életében 
bizonyította azt, hogy mindent, amit tesz, a magyar nemzet javára és érdekeiért teszi. Én 
magam örülök annak, hogy reggel ezen az ünnepélyes eskütételen jelen lehettem, örülök 
annak, hogy itt lehetek ezen a bizottsági ülésen, és örülök annak, hogy egyáltalán ilyen 
munkát tudok vezetni, illetve képviselőtársaimmal együttesen végezni.  

Engedje meg Csaba testvér, hogy mielőtt átadnám a szót, egy nagyon csekély kis 
csomagot – talán Mikulás-napra is gondolva (Derültség.) – átadjak önnek. S utána átadom 
önnek a szót, illetve képviselőtársaimnak. Köszönöm szépen. (Az elnök átadja a bizottság 
ajándékát. – Böjte Csaba: Köszönöm a szép szavakat.) Mi köszönjük. (Taps.) 

Böjte Csaba beszéde 

BÖJTE CSABA ferences rendi szerzetes: Ha visszagondolok az életemre, szinte 
minden fájdalmam az elutasításból fakad, s minden örömöm a befogadásból. Azt gondolom, 
hogy ha tágítjuk a kört, akkor szinte mindannyian ugyanezt elmondhatnánk, akár mint nemzet 
is.  

Advent van, Isten befogadott, és nem passzívan, hanem ő küldte az angyalát Máriához, 
meg csillagot rak az égre, hogy azok a mafla napkeleti bölcsek el ne menjenek másfelé; meg 
küldi az angyalait, hogy trombitáljanak, mert még elalusznak ezek a tátott szájúak – na, 
gyertek, találkozzunk! Jó együtt lenni. Befogad. Integrál. És első nyilvános működésének 
napján az apostolokat, a fiatal fiúkat hívja, hogy gyertek, nézzétek meg, hol lakom. Tehát ő 
hív, befogad, tizenkettőt, hetvenkettőt. Tehát hogy mondjam… – nyitott. Egyszer látjuk sírni 
Jézust az evangéliumban, amikor Jeruzsálem falai előtt azt mondja: hányszor próbáltalak 
összegyűjteni, mint kotló a csibét – nem akarjátok, nem megy. Nem? A feltámadás után is az 
első szava az, hogy gyertek, szóljatok, Mária Magdolna a többieknek, találkozunk Galileában, 
folytatjuk, ahol abbahagytuk.  
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Olyan szép ez a befogadó, és Isten részéről mindig ezt érzem, hogy kellek, jó, hogy 
vagyok, hogy szükség van rám.  

Ha megnézzük a népünk nagyjait, azokat, akikről tereket, utcákat neveznek el, akiknek 
szobrot emelnek, azok mind a befogadás emberei. Mint Erdélyben Szent László király: 
nemcsak a pogány magyarokat meg a keresztény magyarokat tudja egy asztalhoz ültetni, 
amikor visszajön, hanem nagy szeretettel a horvátokat is, de például a kunokat, amikor 
legyőzi, azokat is nem levágja, hanem letelepíti, taníttatja; van itt elég hely a Kárpát-
medencében, együtt, közösen könnyebb lesz. Mi, székelyek is nagyon hálásak vagyunk Szent 
László királynak, tehát hogy befogad, integrál.  

Az idén nagyon sokat beszéltem, tudatosan, Bethlen Gáborról, 400 éve lett fejedelem. 
Ő is igazából folyamatosan befogad, a szászokkal le tud ülni, a székelyekkel párbeszédet 
kezdeni, katolikusokkal, a pápistákkal. Ezer arany tallért küld Bécsbe, hogy nyomtassák ki a 
katolikus magyar Szentírást, minél több példányban, hogy olvassák az emberek Isten Igéjét – 
befogad.  

Befogadás, párbeszéd. Rengeteg ilyen példa van. Az én életemben azt látom, hogy 
azok a gyerekek, akik nálunk kopogtatnak, miért jönnek oda: mert a szülők elutasították 
egymást, nemet mondtak egymásnak. Ezért húz szét egy család. És igazából minden egyes 
gyerek, aki bekerült hozzánk, egy igen; igent mondtam nekik. Húsz év alatt most már több 
mint 5 ezer gyerekre mondtunk igent. Ha hosszan nézem, a múltkor viccesen mondtam: ha 
Ferenc pápa meghívna egy kávéra a gyermekeimmel, én el mernék menni az 5 ezer gyerekkel. 
Ebben az van benne, hogy nem bántam meg, hogy befogadtam őket. Van, amelyik 15-16 éve 
nálunk van. Gyerekek, nem angyalok – de ennek ellenére jó dolog befogadni.  

Igazából mostanáig mindig én fogadtam, és most ezért volt olyan megható ez a mai 
nap számomra, mert most engem fogadtak, befogadott a magyar nemzet. És én azt gondolom, 
viccesen mondtam, hogy én az anyaföldben igazából jó mag szeretnék lenni, amelyik szárba 
szökken, és még több gyümölcsöt terem mindenkinek. Mert végül is a lelkünk mélyén 
mindannyian erre vágyunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, maradandó gyümölcsöt.  

Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Persze, tudom, hogy vannak 
nehézségek a befogadásnál is. Viccesen, ha megengedik, karácsonyra készülünk: szegény 
Jézus Krisztust sem mindenki fogadta olyan nagy szeretettel, nem? A gyerekeknek mondtam, 
hogy ha Jézus olyan lenne, mint a mai ember, akkor karácsony estén már jó nyugodtan sírva 
hazaszaladhatott volna, hogy te Mennyei Atyám, te azt hitted, ezek várnak? Hát egy csudát! 
Szegény József ott hosszan kopogtatott mindenhol – nincs hely, menjen tovább! Nem 
fogadtak be. Mennyei Atyám, te nem hiszed el, de egy istállóban születtem meg! Hát a lovak 
szinte letapostak, a tehenek ott bőgtek, összevegyültem szénával, szalmával – hát ez nem 
párbeszéd! Hát, én összepakoltam, s hazajöttem, Mennyei Atyám! Ez a mafla Heródes, 
amennyi katonája volt, mind a nyakamba küldte! Milyen jó, hogy Jézus ezt a párbeszédet, 
hogy mondjam…, nem volt olyan idegbajos. Menekülni kell Egyiptomba, ez gáz, de még 
belefér, nem?  

Én azt gondolom, ott van 2004, gáz, de még belefér. Persze, az élet nehézségeit, 
gondjait valahogy el kell tudjuk fogadni, és nem szabad megtorpanjunk akkor, amikor nem 
egy diadalmenet az élet. Ugyanúgy a gyerekek felé: annyira szomorú, ha megnézzük, hogy a 
házasságoknak több mint fele felbomlik. Fiatalok elkezdenek valamit, egy nagy álom, minden 
– aztán olyan hamar bedobják a törülközőt! Az emberek föladják saját terveiket, álmaikat, 
megtorpannak.  

Én nagyon szépen köszönöm, hogy magyar állampolgár lehettem, és ígérem…, nem 
biztos, hogy odáig el tudok menni, mint Jézus, akinek tenyerébe szeget vertek, és akkor is azt 
mondta, hogy áh, Atyám, nem rosszak ezek – kicsit most elkapkodták a dolgot (Derültség.), 
de nem tudják, mit cselekszenek, bocsásd meg nekik! Még ott, a kereszten sem tud nemet 
mondani. Ott sem mondja azt, hogy na, fiúk, azért ez már pofátlanság volt, ez elég. 
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Továbbmegy. Milyen jó lenne, ha meg tudnánk tanulni Mesterünktől ezt a nagylelkű 
befogadást!  

S még egy gondolatot, ha megengednek, hogy ezt nem elég csak érzelmi szinten tenni. 
Hogy mire gondolok? Befogadás. Van egy kollégám, és jött, hogy eljegyezte egy 
kolléganőmet, és hogy áldjam meg a gyűrűket. Hát persze, megáldom, nagyszerű, buli, s a 
többi – jön három hónap múlva, azt mondja, nézzem meg. Mondom, mi ez? Hát azt mondja: 
hát nem visszaadta a menyasszonya a gyűrűt? Hát, mondom, gáz. Azt mondja, most akkor mit 
csináljak? Mondom, van egy üveg borom, gyere, igyuk meg. Nem tudom, most erre mit lehet 
ilyenkor mondani. Mindig azt szoktam mondogatni, hogy 2004-ben, amikor nem lettem én 
magyar állampolgár, akkor azt mondtam, hogy ha elveszik tőlem vagy nem adják meg, ez az 
ő dolguk – de hogy a jókedvemet is odaadjam, azért olyan hülye nem vagyok! (Derültség.) 
Hát, mondom, igyuk meg azt az üveg bort. El is kezdtük iddogatni; a kollégám csak lógatja az 
orrát. Mondom neki: hát te szerelmes vagy? Azt mondja, igen. Mondom, akkor most mit 
borozunk mi itt ketten? Menj, kérd meg a kezét! Azt mondja, de nézzem meg, visszaadta a 
gyűrűt. Mondom, ne mind mutogasd azt a gyűrűt nekem, én megszenteltem, vállaltam ötven 
év garanciát (Derültség.), most itt ég az üzlet… Mondom, itt van a következő hónapi 
fizetésed, van egy hét szabadságod, menj, s ne hagyd! Székelyföldön van egy mondás, nem 
tudom, ismerik-e, hogy a lányokat s a várakat ostrommal veszik be. Nem? Küzdeni kell! A 
sas nem kérdi az égben, akar-e repülni az a tyúk, lecsap, s viszi. Ilyen egyszerű! (Derültség.) 
Kívülről, ugye – én cölibátusban élek, nem mennék bele ebbe a témába jobban. Csak én ilyen 
prédikációt mondtam a kollégának. S el is ment aztán. Két évvel később tudtam meg, hogy az 
egész hónapi fizetéséből vörös rózsát vett. Éjjel kettőre ért oda (Egy hang a hallgatóságból: 
Húha!) – nálunk azért nincs olyan nagy fizetés… (Derültség.) –, de ennek ellenére, amikor 
éjjel kettőkor a menyasszonyához odaért, felmászott a második emeletre, bekopogott, beadta 
azt a bokrot – mert azért mégiscsak volt egy mennyiségű virág. Hogy mit beszéltek, mit nem, 
nem tudom – de tavaly kereszteltem a hatodik gyereket.  

Én azt gondolom, Szent Jakab apostol ezt úgy fejezte ki, hogy a hit cselekedetek 
nélkül halott. Ezért is jöttem el én személyesen, hogy igen, vegyem ezt át; kértem írásban is 
az állampolgárságot, és átvettem. Olyan jó dolog ezt látni, hogy nem ülünk egy pohár bor 
mellett és merengünk régi szép időkről vagy nemzeti nagy múltunkról, hanem tényleg 
cselekedetek történnek. És lám-lám, a kormány merte meglépni ezt a nyitást, és van 500 ezer 
kopogtató az ajtón. Ez már nem szimbolikus szám, ennek már súlya van! És én azt gondolom, 
én sem szeretnék, és nagyon sok erdélyi magyar biztos, hogy nem akar áttelepedni 
Magyarországra; jól érezzük mi a szülőföldünkön is magunkat. Küzdünk, és meg is teszünk 
mindent, hogy szebb legyen. És ezért mondtam azt, hogy igazából nem mondanánk le a 
román állampolgárságról sem, sőt azt szeretnénk, hogy az egész Kárpát-medencében otthon 
legyünk. Azt gondolom, nekünk, keresztényeknek nem elég, hogy imádkozunk nap mint nap, 
hogy jöjjön el az Isten országa, hanem össze is kell fogjunk, és ebbe az irányba kell is 
menjünk. Azt gondolom, reális esélye van a Kárpát-medencei magyarságnak, hogy tényleg a 
velünk együtt élő népekkel egy békésebb, egy aranykort, egy tündérkertet teremtsünk a 
Kárpát-medencéből. Ez kellene legyen az álom, ezt kellene megfogalmazni. Lehet, hogy az 
odavezető út rögös és hosszú, de gyermekeinknek, unokáinknak… Nekem most már, százig 
számoltam az unokákat, aztán belezavarodtam, de úgy gondolom, legalább száz unokám van 
itt Magyarország területén is. Úgyhogy én tényleg szeretném, hogy egy jobb világot tudjunk 
létrehozni. 

Befogadás. Maradjon ez a végszó! Karácsony estéjén Isten mindannyiunkat be 
szeretne fogadni. Nyissuk meg szívünket mi is egymás felé, Teremtőnk felé, és akkor, 
gondolom, tényleg egy jobb világ fog ránk virradni. 2014 biztos, hogy még tisztább, még 
szebb, még boldogabb lesz. 

Köszönöm, hogy itt lehettem. (Taps.)  
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, szeretne-e valaki szólni.  
Csóti György képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy-nagy tisztelettel és 
nagy-nagy szeretettel köszöntöm Böjte atyát, Csaba testvért. Nagyon nagy élmény volt 
hallgatni ezeket a szavakat, tényleg szívet melengető. És amellett, hogy nagyon keresztényi, 
nagyon emberi, nem is tudom kifejezni, micsoda élmény volt hallgatni a szavait.  

Ennek ellenére nagy-nagy tisztelettel egy kis helyreigazítást tennék az elmondottakkal 
kapcsolatban: ma nem fogadta be a magyar nemzet Böjte atyát, hanem Böjte atya a magyar 
nemzet tagja volt mindig is; mindig is a magyar nemzet tagja volt, mint ahogy az a másik 
500 ezer is, aki őt megelőzően letette az állampolgársági esküt. Most egyszerűen csak papír is 
van róla, hogy magyar állampolgárok, és ma itt, ahol ma beszélgetünk, ez 2010 óta már nem 
az ország háza, a megcsonkított ország háza, hanem a nemzet háza. Tehát aki idejön, éppen 
valamelyik határon túli barátunk ha bejött, akkor mondtam, hogy nem mondom, hogy érezd 
magad otthon, mert otthon vagy: ez a nemzet háza. 

S nem is lehet szavakat találni ahhoz, amit Böjte atya, Csaba testvér tett. Egy szeletét 
szeretném ennek kiemelni, ami a beszédéből is elhangzott, hogy miközben hihetetlen nagy 
szolgálatot tesz az egész magyar nemzetnek, amellett befogad, ápol, felnevel más etnikumú, 
más nemzetiséghez tartozó gyermekeket is, románokat, cigányokat és másokat, és ez mutatja 
igazán a lelki nagyságát és a hihetetlen nagy befogadókészséget, képességet, és hogy a 
magyarságunk, mint ahogy Csaba testvér mondta, Szent Lászlótól kezdve, sőt Szent Istvántól 
kezdve mi befogadó nemzet vagyunk, befogadó nép vagyunk. S hála Istennek, van ehhez 
hasonló és talán egyre több is lesz, én csak egyet szeretnék megemlíteni: Kallós Zoltánt, a 
válaszúti szórványiskolát. Abban az iskolában nemcsak az a nagyszerű, hogy magyarul 
tanulnak a gyerekek, hanem hogy egyáltalán iskolába járnak. Mert ha a Kallós Alapítvány 
nem gyűjtené össze a gyerekeket, akkor még iskolába sem mennének, és ott is vannak román 
gyerekek, cigány gyerekek, akik magyarul tanulnak. És nagyon remélem, hogy ez a példa, 
Böjte atya, Csaba testvér példája, Kallós Zoli bácsi példája egyre jobban terjedni fog a 
Kárpát-medencében, és akkor valóban betöltjük a Kárpát-medencét, az itt élő más népekkel, 
nemzetekkel együtt, és valóban egyesül a magyar nemzet határokon átívelő módon, egyszer s 
mindenkorra és mindörökre. 

Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm még egyszer, és nagyon szépen 
köszönöm a szavait. Szívből gratulálok az 500 ezredik magyar állampolgárnak! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úré a szó. 
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Kedves Lelkésztestvérem, kedves Csaba Testvérem! 

Ahogy a munkádat ismerem, biztos vagyok benne, hogy a mi Urunk megáldott téged eddig is 
az erőnek, a szeretetnek és a bölcsességnek lelkével. Én azt kívánom szívből, református 
lelkészként, szolgatársadként, hogy ezt az erőt, ezt a szeretetet, ezt a bölcsességet naponta 
adja meg neked továbbra is az Úr. (Böjte Csaba: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Mile Lajos képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Böjte 

Atya! Engedje meg, hogy én is nagy szeretettel köszöntsem ebből az alkalomból, és 
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kifejezzem azt, hogy kimondottan örvendezek, hogy itt lehetek ezen a mostani bizottsági 
ülésen és találkozhattam önnel.  

Külön köszönet illeti a központi fogalmat, amire építette a mostani beszédét, és ez a 
befogadásnak a fogalma. Valóban nem lehet meghatottság nélkül szemlélni azt a 
munkálkodást, amelyet ön végez a kitaszítottak, a számkivetettek érdekében is, és azt 
gondolom, ez valóban az úgynevezett cselekvő szeretetnek a mintapéldája. S azon kívül, hogy 
valóban a magyar nemzet egésze hálával tartozik ezért, ezen felül egyetemes értékeket jelenít 
meg az ön tevékenysége, merem mondani, az életműve. Ami ebből nagy tanulság, hogy ez a 
cselekvő szeretet nem valamiféle önsajnálatot vagy szomorúságot vagy bánatot eredményez, 
hanem derűt, mint ahogy a szavaiból kivettem, és ez egyetemes biztatás mindenkinek, aki 
hasonlóféleképpen gondolkozik. S épp ezért volt rendkívül megható, ahogyan most is a 
beszédét elmondta, és ezt külön köszönöm. 

Nagyon sok erőt, egészséget kívánok önnek! (Böjte Csaba: Köszönöm szépen.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszonyé a szó. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az 

ember életében mindig vannak magaslati pillanatok, és vannak olyan kitüntetett személyek, 
akiknek hogy a kortársa lehet az ember, azért a sorsának köszönettel tartozik. Én köszönettel 
tartozom a jó sorsomnak, hogy az ön kortársa lehetek, és azért is, hogy ezt a pillanatot 
megérhettem.  

Nem tehetem meg, Csaba testvér, hogy ne szóljak arról, hiszen ma is december 5-e 
van, a 2004. december 5-éről. Azt kell hogy mondjam önnek, 2004. december 5-e és az azt 
követő napok megélt eseményei akkor legföljebb csak a szívem mélyén jeleníthették meg azt 
a reményt, hogy ezt meg fogjuk tudni haladni. Köszönettel tartozom azért is a jó sorsomnak, 
hogy ezt megérhettem, és azért is, hogy ezt úgy érhettem meg, hogy immáron, és hadd 
mondjam azt, hogy ön nem az 500 ezredik: a félmilliomodik esküt letett külhoni magyar 
testvérünk – ez így talán még jobban is hangzik –, hiszen számunkra a nemzetegyesítés 
tekintetében, és azt hiszem, 2010-et követően az egyik legszimbolikusabb és legfontosabb 
pont volt az, amikor meghaladtuk 2004. december 5-ét, és sikerült azt a törést, amelyet az 
akkor az életünkben jelentett, begyógyítani.  

Az ember életében nyilván vannak dolgok, amit elfelejteni nem tud, mert megélt 
esemény, viszont számomra az ön mai eskütétele, az önök mai eskütétele a kupolacsarnokban 
tulajdonképpen valahol ezt a gyógyírt jelenti. S talán a mai nappal elérkeztünk oda is, hogy 
azt mondhatjuk, hogy akkor talán ezt a sebet begyógyítottuk. Én ezt köszönöm önnek, és 
köszönöm azt, hogy ezt 2013 adventján magam is megélhetem. Ha csak eddig tartott volna, 
akkor is megérné.  

Köszönöm, és kívánok áldott ünnepet! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter képviselő úré a szó. 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Csaba Testvér! Nagyon sok értékes gondolat hangzott el már előttem is, nem is 
kívánom ezeket gyarapítani. Azonban nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy a korábbi 
gyásznap jellege december 5-ének a mai nappal valóban ünnepnappá alakult, és ezt az 
ünnepnapot meg kell köszönjük a határon túli magyar testvéreinknek és a diaszpórába szorult 
magyar nemzettársainknak, hiszen az ő reakciójuk nélkül az a szándék, amely – ahogy ma itt 
már elhangzott – megpróbálta gyógyítani azt a sebet, amely a mai nappal kilenc évvel ezelőtt 
esett, nem teljesedhetett volna be. Hiszen ha a befogadókészség, ahogy ez ma Csaba testvér 
előadásában elhangzott, nem nyilvánul meg azok részéről, akiknek kinyitotta a könnyített 
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honosítási eljárásról szóló törvény ezt a kaput, akkor hiábavalónak tűnt volna ez a gesztus, és 
talán a történelmi seb nem gyógyult volna be. Ezért, azt gondolom, a köszönet önöket illeti, a 
helytállásukért, a szolgálatukért, a hitükért, ahogy ez már elhangzott ma.  

Innen is, a bizottság üléséről szeretnénk Csaba testvéren keresztül is a köszönetünket 
üzenni az ott élők iránt, és szeretnénk megerősíteni azt, ahogy az alaptörvényben is 
megfogalmaztuk, igenis felelősséget kívánunk vállalni mindannyiukért, és köszönjük, hogy 
ott önök is ugyanilyen felelősséggel vannak miirántunk.  

Benedicamus Domino, soli Deo gloria! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat megkérdezem, hozzájárulnak-e 

ahhoz, hogy esetlegesen más is, nem képviselő hozzászólást tegyen. (Nincs ellenvetés.) Akkor 
úgy veszem, hogy mindenki megszavazta. 

László Lajos úrnak adok szót. 
 
LÁSZLÓ LAJOS (Székelyföldért Társaság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Kedves Csaba Testvér! Engedjék meg, engedje meg, hogy a civilek nevében szóljak most, és 
én is felidézzem 2004. december 5-ét.  

Rengeteget tettünk akkor azért, hogy a népszavazás eredményre vezessen. Emlékszem, 
a Kossuth téren, igen nagy hidegben vártuk a népszavazás végeredményét, és amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy bár többen voltunk, mégsem érvényes a népszavazás, s jöttünk 
onnan el, akkor az unokatestvérem Mezőbándról fölhívott, s a telefonba a következőket 
mondta: tudjátok ti, mit csináltatok, ember?! 

Hadd tegyem hozzá, mint férfiember én akkor sírógörcsöt kaptam, a feleségem alig 
tudott hazavinni. S utána, amikor a munkahelyemre bementem másnap, ott mindig kint van, 
volt akkor is a székelyek miatyánkja, a huzat becsapta az ajtót, leesett a falról és összetört 
rajta az üveg. S akkor fölvettem, elolvastam, és az utolsó sor az – talán mindenki tudja –, 
hogy mi akkor is székelyek vagyunk. S ekkor fogalmazódott meg bennem az, hogy mi a 
küldetésünk ezek után, meg mindenkinek, aki érez magában erőt s tehetséget: hogyha a 
politikusoknak nem ment, szervezzük meg a civil társadalmat, építsünk hálót, lehet, hogy öt 
évbe kerül, lehet, hogy tíz évbe, de közösen ki fogjuk köszörülni, ki tudjuk köszörülni ezt a 
csorbát. És én is csak azt tudom megerősíteni, hogy most mi úgy érezzük – és itt hadd 
mondjam el, hogy a Székelyföldért Társaság nevében is beszélek –, hogy a civilek, együttesen 
most már a nemzeti érzelmű és a nemzetért mindent megtevő politikusokkal eljutottunk odáig, 
hogy valóban, Kárpát-medencei egységes magyar nemzetben gondolkodhatunk, és azt 
hiszem, nekünk az erőt és a lelket ehhez pontosan olyan emberek nyújtották, mint Csaba 
testvér és még sokan mások; és itt most Varga László református lelkész úrhoz is intézem a 
szavaimat. Köszönöm szépen, hogy erőt, lelket és hitet adtak és folyamatosan adnak nekünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, több hozzászólás nincs. 
Megkérem vendégeinket, képviselőtársaimat is, hogy ne menjenek el, hiszen az 

ülésünket követően kezdődik az Autonómia albizottság ülése, Szili Katalin elnök asszonnyal. 
Addig van egy körülbelül húszperces szünet. 
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Kérem, hogy ülésünk végén énekeljük el a Himnuszt. (A teremben lévők fölállnak és 
közösen eléneklik a Himnuszt.) Köszönöm. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 45 perc)  
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


