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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miként értékeli a Cseh Keresztény Akadémia 
elnökének a térség helyzetével kapcsolatos gondolatait?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tomáš Halík vallásfilozófussal, a prágai Károly Egyetem Filozófiai és Vallástudományi Intézetének
professzorával közölt interjút a hazai keresztény értelmiség lapja, a Vigilia. Az Oxfordi Egyetem
díszdoktora,  Templeton-díjas  katolikus  pap  beszélt  kereszténységről,  a  párbeszédre  való
nyitottságról,  az  Európai  Unióról  és  a  veszélyes  populistákról  is.  A  tudós  ember  a  belső
megosztottság  kapcsán  alapvetően  két  nagyobb  irányvonalat  különböztet  meg:  azokat,  akik
támogatják a liberális demokráciát és a nemzetközi együttműködést, és különösen is az EU mellett
vannak, illetve egy másik csoportot, akik sokszor úgy érzik, hogy összezavarják őket a világunkban
zajló folyamatok, s hajlamosak a veszélyes populistákat támogatni. Tomáš Halík méltatja azokat a
demokratikus  civil  kezdeményezéseket,  amelyek  szolidaritásukról,  bátorságukról  és
elkötelezettségükről  adtak tanújelet  a  járvány idején,  amikor  önként  segítették  a  betegeket  és  a
rászorultakat,  emellett  érzékenyek  a  természeti  környezet  megvédésnek  a  fontosságára,  a
kisebbségek jogainak a védelmére.

Véleménye szerint a populista hullám rövid távon érhet el ugyan sikereket,  de nemzeteink nem
lesznek  hajlandók  többé  a  polgári  jogokat  és  a  polgári  szabadságot  korlátozó  tekintélyelvű
berendezkedések igáját nyomni. Megítélése szerint a közép-európai posztkommunista országokat
különösen azok az erők fenyegetik, amelyeknek az Európai Unió meggyengítése és felbomlasztása
a céljuk.

A demokratikus  berendezkedés  felszámolása,  a  tekintélyelvű államrendszer  propagálása,  álhírek
gyártása  az  Európai  Unióval  szemben  táplált  bizalom  aláásására  –  néhány  aggasztó  tünet  a
professzor  szerint  a  térségben  zajló  folyamatok  közül.  Az  európai  civilizáció  alapértékeit  adó



demokratikus  értékek  és  a  keresztény  társadalmi  tanítás  mellett  elkötelezett  konzervatív
politikusként – mint ahogy az a Jobbik Elvi Nyilatkozatában is szerepel – figyelemre méltónak
tartom a fentebb összefoglalt gondolatokat Európa jövője szempontjából.

Ennek érdekében az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz:

Miniszterelnök Úr miként  értékeli  a  Cseh Keresztény Akadémia elnökének a térség helyzetével
kapcsolatos gondolatait?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2020. augusztus 3.

Tisztelettel:

Dr. Brenner Koloman
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