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Írásbeli kérdés

„Falusi pap Ill." címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Bozóki
Andráshoz, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának miniszteréhez .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/15248. és a K/15250 . számú írásbeli kérdésekre adott összevont válaszában azt írta, hogy
„lehetőleg egyenlő esélyt kell teremteni azoknak, akik a legkülönbözőbb társadalmi, szociális
körülmények között nőnek fel" .
Akkor ezt is kellett volna mondania . Ellenben, Ön a Magyar Narancsban azt állitotta, hogy
„Megkell adni az esélyt egy fiatalnak - aki lehet, hogy egyébként csak a papot látja a templomban,
aki a polgári köröket szervezi, vagy az édesapját a falusi kocsmában hullarészegen -, hogy olyan
könyv kerüljön a kezébe, amely akár az egész életét átformálhatja . Még számos elképzelésem
van .
Ezt a kijelentését mostani válaszában úgy értelmezte, hogy a legkülönbözőbb társadalmi, szociális
körülmények között felnövő fiatalnak egyenlő esélyt kell biztosítani . Ezt a magyarázatot az Ön
publicisztikái, könyvei olvasása után senki nem fogadná el . Ugyanis, amit Ön a Magyar
Narancsban mondott, az pontosan azt jelenti, hogy egy fiatal akkor kap esélyt a minőségi életre,
ha egy olyan könyv kerül a kezébe, amely akár az egész életét átformálhatja . Ezek szerint az a
fiatal, aki a falusi pappal találkozik, ugyanúgy rászorul arra a könyvre, amelyet Ön a kezébe ad,
mint az, aki csak az édesapját látja a falusi kocsmában hullarészegen .
Kérem magyarázza meg nekem azt is, hogy pontosan mire gondolt a kijelentésekor : egy fiatalnak
három esélye van (pap, polgári köröket szervező ember, hullarészeg apa), vagy csak két esélye van
(polgári köröket szervező pap, vagy hullarészeg apa)!

Kérdezem Miniszter Urat :

Ön szerint ugyanolyan esélytelen az a fiatal, aki a falusi papot látja csak, mint az, aki csak az apját
látja a falusi kocsmában hullarészegen?



Ön szerint annak a fiatalnak, aki a papot látja a templomban feltétlenül szüksége van arra, hogy a
szocialista kultuszminiszter a saját világnézetének megfelelő könyvet a kezébe adja?

Tisztelettel várom válaszait .

Budapest, 2005 . március 31 .
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