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Teória és praxis
BOOK REVIEW: Theory and Practice
A kereszténydemokrácia Európa újkori történetének egyik
legsikeresebb ideológiája. A háború után Nyugaton a jobbközéphez tartozó keresztény, demokrataelvi alapon álló pártok
politikai súlya igazán jelentőssé
vált. A kereszténydemokrácia
olyan politikai eszmerendszer,
melynek az európai egységesülés folyamatában betöltött szerepe elvitathatatlan. Magyarországon a rendszerváltás évében,
1989-ben újra megalapították a
Kereszténydemokrata Néppártot, a KDNP-t. Azóta hazánkban is megerősödött a kereszténydemokrata gondolkodásmód. 2010 óta a KDNP és a
Fidesz erős kormánypártot alkot. A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, akinek a pályája teológusként indult, majd korunk meghatározó politikusa lett és a közelmúltban jelent meg a kilencedik könyve. A Földön és égen című
kötet nemzetpolitikai esszé, melyben többek közt a hitről, az emberi
méltóságról, a lelkiismeretről, az egyén és a közösség kapcsolatáról, a
szolidaritásról, a felebaráti szeretetről, az erkölcsi felelősségről is szó
esik. A szerző a gondolatait három, harmonikus egységet képező fejezetben és száz pontban tárja az olvasó elé. Semjén Zsolt már a Kereszténydemokrácia című fejezetnek az elején felhívja a figyelmet arra,
hogy minden politikai programot és cselekvést a mögötte álló emberkép határoz meg. A Magyarság című fejezet első pontjában a miniszterelnök-helyettes így summázza a lényeget: Isten az égi haza mellett
földi hazát is adott nekünk, ezért valamiképpen az égi hazához is
hűtlen az, aki földi hazájának sorskérdései elől dezertál. Semjén Zsolt
az Egyház című fejezetet Szent Josemaria Escriva teológus alábbi szavaival vezeti be: Engedhetsz mindenben, ami a tiéd, de abban, mi
Jézus Krisztusé, nem engedhetsz. A szerző a könyvnek ebben az utolsó fejezetében filozófiai aspektusból közelíti meg az egyházpolitikai
kérdéseket. Könyvének lényeglátó mivoltát igazolja az a tény, hogy azt
az elmúlt hónapokban angol, német, olasz, orosz és lengyel nyelvre is
lefordították, hiszen Európa nem létezik kereszténység nélkül! A minap
a Lengyel Intézetben került sor a Földön és égen – Na ziemi i w niebie
című, kétnyelvű kötet bemutatójára. A közönségtalálkozón az intézet
igazgatója, Joanna Urbanska köszöntötte az egybegyűlteket. A szerzővel Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyés püspök és Szalai Attila diplomata, a könyv fordítója beszélgetett. Alaposan körbejárták a
teória és praxis kérdését. Természetesen szóba került a két nép különleges kapcsolata is. Mindenki által ismert tény, hogy lengyelek és a
magyarok félszavakból is értik egymást, illetve a kereszténységgel
kapcsolatos állásfoglalásuk szintén azonos. Összegzésként elhangzott,
hogy napjainkban Európa haldokló beteg, melynek Lengyelország és
Magyarország biztosít terápiát.
Sz. H. É.
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Christian Democracy is one
of the most successful ideologies
of Europe in modern times. After the war, the political weight
of the right-wing ChristianDemocratic parties in the West
became very significant. Christian Democracy is a political
system whose role in the process
of European unification is indisputable. In Hungary, in 1989,
the year of the regime change,
the Christian Democratic People’s Party, KDNP was re-established. Since then, the ChristianDemocratic way of thinking has
strengthened in Hungary too.
Since 2010, KDNP and Fidesz
have formed a strong government party. The President of the Christian Democratic People’s Party,
Zsolt Semjén, Deputy Prime Minister, began his career as a theologian, then became a dominant politician of our time, and recently
published his ninth book. On the earth and in the sky, an essay of
national politics, covers topics like faith, human dignity, conscience,
relations of individuals and community, solidarity, neighbourly love,
and moral responsibility. The author reveals his thoughts to the reader in three chapters of harmonious unity, and 100 points. Zsolt Semjén, at the beginning of the chapter “Christian Democracy”, draws
attention to the fact that every political programme and action is
determined by the human image behind it. In the first paragraph of
the “Hungarians”, the Deputy Prime Minister summarizes the essence
like this: God has given us a homeland on Earth, in addition to a
heavenly home, so people deserting the fate of their earthy homeland
are somehow unfaithful to their heavenly homes as well. Zsolt Semjén
introduces the chapter called “The Church” with the following words
of theologian St. Josemaria Escriva: You can make concessions in
everything that is yours, but in nothing that is of Jesus Christ. In this
last chapter of the book, the author approaches church policy issues
from a philosophical perspective. The insightful nature of the book is
proven by the fact that it has been translated into English, German,
Italian, Russian, and Polish in recent months, proving that Europe
does not exist without Christianity. The bilingual volume On the
earth and in the sky – Na ziemi i w niebie was presented lately at the
Polish Institute. Joanna Urbanska, director of the institute, greeted
the audience at the author–reader meeting. László Kiss-Rigó, bishop
of Szeged–Csanád County and Attila Szalai, translator of the book
participated in the conversation with the author. They thoroughly
explored the question of theory and practice. Of course, the special
relationship between the two nations was also discussed. It is a wellknown fact for everyone that Poles and Hungarians have a shorthand
with each other, and their attitude towards Christianity is also the
same. The conclusion was that current-day Europe is like a dying
patient treated by Poland and Hungary.

