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Korábban az Ifjúsági Kereszténydemok-
rataSzövetségalelnökeként,majdaGye-
re HazaAlapítvány alapítójaként lett is-
mert a honi közéletben, szeptember kö-
zepétőlpedigazEmberiErőforrásokMi-
nisztériuma (EMMI) Üldözött Kereszté-
nyek Megsegítéséért Felelős Helyettes
Államtitkárságátvezeti.Eddigimunkájá-
rólésújfeladatárólisbeszélgettünkAzbej 
Tristannal.

– Különös hangzású név, három föld-
részen átívelő életút – miközben felvál-
laltan kereszténydemokrata érzelmű, 
magyar állami vezető. Mi ennek a ta-
lánynak a feloldása?
–AzAzbej család egymagyarországi

örménycsalád,amelytöbbmint350éve
élaKárpát-medencében,inkábbértékeket
teremtve az itt élő közösségeknek, mint
felélveazokat.Kereskedő,birtokos,Ybl-
díjasépítész,popartművészfelmenőkkel
büszkélkedhetek,deacsaládbantudtom-
malénvagyokazelsőmozgalmárlelkü-
letűközszereplő.Akeresztnevemfrancia
édesanyámválasztása,ésbárezazörök-
ségem is identitásképző, de a gyerekko-
rom,azéletemnagyrésze,acsaládom,a
lojalitásom,és–hanemisaszólegszoro-
sabbértelmében–azanyanyelvemisMa-
gyarországhoz köt.

– Hogyan került kapcsolatba az Ifjú-
sági Kereszténydemokrata Szövetség-
gel és a KDNP-vel?
– Mint sokakat a generációmban, en-

gemisa2002-esés2006-osKossuthtéri
katarzisok aktivizáltak. Azt lehet mon-
dani, hogy ezek előtt is „jó alapanyag”
voltam ahhoz, hogy egy napon keresz-
ténydemokrata közszereplő legyek. A

A cél, hogy az üldözött keresztények őseik 
földjén, biztonságban, szabadon éljenek

világnézetemkatolikushitemenalapszik,
a közösségközpontúságom a cserkész-
mozgalomban,tettvágyampedigazUSA-
bantöltött4egyetemidiákévemalatterő-
södöttmeg. Sorsszerű volt, vagy inkább
aGondviselésműve, hogy 2006-ban rá-
találtam az IKSZ-re, hazafias, konzerva-
tív elköteleződésű fiataloknak egy olyan
közösségére,amelyetnemisifjúságipart-
nerszervezetként, hanem inkább ütőké-
pes, politizáló baráti társaságként jelle-
mezhetnék.AzIKSZ-nekidővelbudapes-
tielnöke,majdországosalelnökelettem,
majd elhagyva az ifjúsági korosztályt, a
KDNP-neklettemtagja.Közbenútjárain-
dítottamaGyereHazamozgalmat,amely
2011ótanyújtsegítségetakülföldrőlha-
zatérőmagyarfiataloknak.

– A közelmúltban Izraelben dolgo-
zott. Mi volt a feladata tel-avivi nagy-
követségünkön, és hogyan érezte magát 
családjával a közel-keleti országban?

Azbej Tristan helyettes államtitkár
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–Az elmúlt éveket a korábbi keresz-
ténydemokrata parlamenti képviselő,
Nagy Andor nagykövet úr vezette izrae-
li magyar külképviseleten töltöttem tu-
dományos szakdiplomataként. Túlzásnak
tűnhet,deállítom,hogyIzraelavilágleg-
érdekesebbországa,aholrengetegettanul-
tamaz ember és az emberiség természe-
téről,történelemről,vallásról,világpoliti-
káról, innovációról, saját magamról és a
családomról. Lenyűgöztek a szélsőségek
Tel-AvivultraliberálismetropoliszátólJe-
ruzsálemig,avilágspirituálisközpontjáig.
A2014-esgázaikonfliktusalattiminden-
napjainkegyháborúshátországbanmeg-
tanítottákabékeértékét. Izgalmasvolta
keresztény–zsidó kultúrális találkozás is,
aminekafőszíntereszámunkraagyerme-
keinkhébernyelvűóvódájavolt.

– Mi az a kapcsolódási pont, ame-
lyen keresztül az üldözött keresztények 

megsegítéséért felelős helyettes állam-
titkárság vezetésével bízták meg?

– Ez az ügy számomra egy mélyen át-
érzett, személyes ügy. Egyrészt az örök-
ségem okán foglalkoztam az örménység-
gel,amelyavilágelsőkereszténynemze-
te,ésamelyvilágvallásokütközésizónájá-
bantöbbmintegyévezredeszenvedelül-
döztetést, elnyomást, népirtásokat. Más-
résztattólfogva,hogytestközelbőltapasz-
talhattammegagyilkoskonfliktusokbru-
tálisvalóságát,aKözel-Keletmegismeré-
se,megértésemárnemcsupánszakmaikö-
telességvolt,hanemtudásszomj,elemiér-
deklődés.Harmadrésztpedigazéletmeg-
ajándékozottazzal,hogymegismerkedhet-
temszentföldikeresztényekkel,megismer-
temagondjaikat, az örömeiket, a példás,
hitvallóéletüket,fontossáváltakszámom-
ra,aszívemenkezdtemviselniasorsukat.

– Teljesen unikális ez a kormányzati 
szerv. Melyek azok az irányok, amelyek 
mentén nekifog majd a szakmai veze-
téshez? Melyek azok a közeli és távla-
ti célok, amelyeket el szeretne érni a he-
lyettes államtitkárság irányításával?
–Valóban,azEMMIÜldözöttKereszté-

nyekMegsegítéséértFelelősHelyettesÁl-
lamtitkársága egy úttörő, a világon egye-
dülállókezdeményezés.Hasonlóküldetésű
civilésegyháziszervezetekléteznek;kor-
mányzatiegysem.Ahelyettesállamtitkár-
ságelsőközelegyévealatthatalmasmun-
kátvégzettel:kialakítottaaműködésike-
reteit, erős és kiterjedt egyházi kapcsolat-
rendszertépítettki,ötpártikonszenzustért
elegyparlamentihatározatkapcsán,kele-
tiegyházivezetőketésagytrösztökethozott
Magyarországra,felálltmenekültügyitárs-
szakhatóságkéntéselindítottaazelsőtámo-
gatásiprogramjait.Észak-Irakbanközépis-
kola épül, és egy kórház gyógyszerellátását 
fedezikmagyartámogatásból.Robbantásos

Azbej Tristan két, magyar állampolgárságot 
kapott szír atyával
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merényletekkoptáldozataimagyarkórház-
bankapnakellátást,Libanonbantemplom-
rekonstrukciósprojektetindítunk,aszírke-
resztényegyházakhumanitáriusfelhaszná-
lásraiskaptakMagyarországtóltöbbmillió
eurót.Szeptemberbenközelszázhitemiatt
diszkriminációt szenvedőfiatalkezdimeg
tanulmányaitMagyarországonegyösztön-
díjprogramkeretében.
A célkitűzésem, hogy bővítsük azokat

a programokat, amelyek hozzájárulnak, 
hogyazüldözöttkeresztényekőseikföld-
jén,biztonságban,szabadonésgyarapod-
va éljenek és gyakorolják vallásukat. Ez 
nem kegygyakorlás, ez felelősségünk és

kötelességünkalegősibbkereszténytest-
véreinkirányába.
Másik küldetésünk, hogy hangja le-

gyünk azoknak, akiknek a kiáltását nem
akarják meghallani.A több millió hívőt
érintőüldöztetéstényételhallgatjákavi-
lágon, annak felemlegetése tabudöntés-
nek számít, a „bűnös kereszténységgel”
kapcsolatos hazug, „polkorrekt tétel” ta-
gadásának.Azt szeretnénk, ha idővel el-
veszítenénk egyedi jellegünket, és egyre
többországfoglalkoznaezzelajelenség-
gelúgy,mintaMagyarKormányésaszo-
lidárismagyaremberek.

(kdnp.hu 2017. december 26.)

  

B. Balázs Bence
A„konspiráció”résztvevőités„áldozatát”
házigazdaként a régi barát,Tibori Szabó 
Zoltán,aMinervaMűvelődésiEgyesület

Részlet a Szabadság 2017. november 23.-i lapból
A nyolcvanéves Murádin Jenőnek, születésnapjára

Nyolcvanadik születésnapját tölti be ma Murádin Jenő. Az Aranyosgyéres mellet-
ti Harasztoson született, 1937. november 23-án, ahol édesapja, Murádin Lukács ta-
nító, édesanyja, Diószeghy Anna tisztviselő volt. Testvérbátyja, Murádin László, ne-
ves erdélyi nyelvész, a kolozsvári napilapunk nyelvművelési rovatának sok évtize-
des, köztiszteletnek és megbecsülésnek örvendő szerzője.

(A cikket folytatjuk a következő lapszámban)

Meglepetés Könyvbemutató a 80 éves Muradin Jenőnek
Nem mindennapi összejövetel helyszíne volt december 9-én délután a Minerva-ház 
Cs. Gyimesi Éva terme: a nemrég 80. életévét betöltő Murádin Jenő számára csa-
ládja, barátai szerveztek meglepetés könyvbemutatót. Ennél csak maga a könyv volt 
nagyobb meglepetés, hiszen az éppen az ünnepeltről szól: a neves művészettörténész 
régi barátja, kollégája - Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos fő-
igazgató-helyettese - a közös „esteli” beszélgetéseket rögzítette benne, amelyekhez il-
lusztrációként a család „cinkosságával” korabeli fényképeket használt fel.

elnökeköszöntötte,azigencsaládiashan-
gulatú, viccelődésektől, baráti élcelődé-
sektől és meglepetésektől sem mentes
rendezvényfelvezetőjébenkifejtve:acél


