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Milyen személyes emlékeket őriz a ’80-as évek 
egyházi életéből?

Szerintem nem lehet a ’80-as évekről beszélni úgy, 
hogy legalább pár szót ne beszélnénk az 1956 utáni 
időszakról. A ’80-as évek keresztény világát ugyanis 
alapvetően megszabta, hogy a szabadságharc 
bukása után egyértelműen meg akarták törni az 
egyház gerincét. Politikai perek helyett inkább hamis, 

1 Többek között a „Fekete Hollók” fedőnevű megfigyelési akció keretében az ’50-es évek végén, ’60-as évek elején olyan, az ifjúság 

körében (is) népszerű egyházi személyeket börtönöztek be, mint a Bokor közösséget alapító Bulányi György, a többször elítélt 

piarista, Lénárd Ödön, a titkos papszentelésekben részt vevő Tabódy István vagy az illegális hitoktatás miatt elítélt Rédly Elemér. 1961 

februárjában több városban összehangolt letartóztatásokat hajtott végre az állambiztonság, a politikai vezetés pedig „államellenes 

szervezkedésnek” minősítette egyes egyházi kötődésű személyek tevékenységét. Bővebben lásd például: Soós Viktor Attila: Ifjúsági 

vezetők „begyűjtése” (1961). A „Fekete Hollók-ügy”. In: „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek a diktatúrában. Szerk. Tabajdi 

Gábor. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017, 132–137.
2 Bokor közösség: 1945-ben Magyarországon Tomislav Kolakovic horvát jezsuita és Bulányi György piarista atya által létrehozott, 

Debrecenből indult katolikus bázisközösség. A kezdetben elsősorban munkás és egyetemista ifjak alkotta kisközösséget a kommunista 

államhatalom üldözni kezdte, Bulányit 1952-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban szabadult. 1976-ban az Állami 

Egyházügyi Hivatal (ÁEH) nyomására Lékai László bíboros eljárást indított a katolikus kisközösségek, és a köztük legerősebb Bokor 

ellen. A közösség tagjai közül számosan az erőszakmentességre hivatkozva megtagadták a katonai szolgálatot, és a börtönbüntetést 

is vállalták döntésükért.

köztörvényes vádakkal zártak börtönbe népszerű, 
az ifjúsággal foglalkozó lelkipásztorokat, szét- 
zúzták a korábban illegálisan működő közösségeket, 
megszűntek a lakásokon tartott hitoktatások.1 A ’80-as 
évekre már érződött, hogy olyan durva nyomás nincs 
a papokon, a keresztény értelmiséget is már kezdték 
békén hagyni. A leglátványosabb mozgalom talán a 
Bokor közösség2 volt, amely egyszerre került kon- 
frontációba a hivatalos egyházi és állami vezetéssel, 

Egy kereszténydemokrata a 
rendszerváltásban
Surján László a nyolcavanas évek egyházi 
életéről, a nagycsaládosokról és a 
pártpolitika kibontakozásáról

A RETÖRKI megbízásából 2016-ban került sor a Keresztény demokraták a rendszervál-
tásban című kutatásra. A különírás azt jelezte, hogy nemcsak a Kereszténydemokrata 
Néppárt újjáalakulását kívántuk vizsgálni, hanem azt szélesebb kontextusba 
igyekeztünk helyezni: körüljárva a hívő értelmiség és a kereszténydemokrácia 
visszatérését a magyar közéletbe, keresztény értelmiségi hálózatok – vagy hiányuk, 
töredezettségük – feltárásával, a korai keresztény civilszervezetek megalakulásának, 
politikai szerepének elemzésével, vázlatos egyháztörténeti, vallásszociológiai 
háttérrel. Kutatási kérdés irányult arra, hogy a hívő értelmiség politikussá váló 
tagjai mely pártokban találták meg helyüket. A projekt részeként húsz mélyin-
terjú készült katolikus és protestáns egyházi személyiségekkel, értelmiségiekkel 
és rendszerváltó politikusokkal – köztük dr. Surján Lászlóval, a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete alapító elnökhelyettesével, az Antall-kormány KDNP által 
delegált népjóléti miniszterével. A most közölt szöveg egy hosszabb interjú részlete.

Fotó: Wikimedia Commons
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ugyanakkor idejekorán rátalált például a környe-
zetvédelem kérdésére. Én magam a Zugligeti Szent 
Család Plébánia egyházközségéhez tartozom most 
már több mint ötven éve. A plébánosunk nemes 
egyszerűséggel minden hittanos csoportból két szülőt 
megbízott, hogy oktassák a csoportot – én is köztük 
voltam. Így indult el valamiféle civil hitoktatás, sokkal 
kevésbé volt fejlett, mint manapság, sokkal családia-
sabbnak, ugyanakkor működőképesnek bizonyult. A 
közösségek a hivatalos templomi foglalkozásokon túl 
is működtek. Öt házaspárral rendszeresen találkoz-
tunk, napi ügyekről beszélgettünk, közösen imádkoz-
tunk: egyszerre voltak ezek vallási és baráti összejö-
vetelek. Valamikor a ’80-as évek közepén döbbentünk 
rá arra, hogy még a körön belül is vannak emberek, 
akikből az Erdélyből érkező hírek az égvilágon semmi 
érzelmi reakciót nem váltanak ki. Volt olyan vélemény, 
hogy már nem magyar állampolgárok, így semmi 
közünk egymáshoz. Mi ugyanakkor úgy gondoltuk, 
hogy ez nem így van, ezért elhatároztuk, hogy egy 
több embert megmozgató beszélgetéssorozatot 
indítunk el, Beszélgessünk Erdélyről címmel, melyekre 
vendégelőadókat hívtunk. Járt köztünk például Csoóri 
Sándor és Csurka István is.

Zugliget kapcsán mindenképpen meg kell emlí-
tenünk Kozma Imre atyát, aki a politikában is 
ismertté vált kevés pap egyike volt.

Bár biztosan tiltakozna ez ellen, de Kozma Imre3 
sugárzó személyiség. Rendkívül komolyan veszi 
a hivatását, az életét az Úristen jelenlétében éli. 
Felismerte, hogy közösséget kell építeni, és felis-
merte a férfiak és az apák szerepének fontosságát 
az egyházban. Különös érzéke volt a családi és az 
ifjúsági csoportok szervezéséhez. Az ő mindenre 
odafigyelésének, a problémákat felismerő és 

3 Kozma Imre (1940): Római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes. 1966 és 1968 között a Zugligeti Szent Család Plébánia káplánja, 

1977 és 1997 között plébánosa. 1989-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. Ennek keretei között kulcsszerepet játszott a 

Kelet-Németországból menekülők ellátásának megszervezésében. Bővebben róla lásd: Kozma László: Gyökerek és fények. Beszélgetés 

Kozma Imrével. Budapest, Kairosz, Magyarnak lenni sorozat, 2008.
4 Boeselager, Csilla von (1941–1994): Vegyész. 1982-től dolgozott a németországi Máltai Segítőszolgálatban. 1988 decemberében a 

németországi Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. 1989 februárjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökhelyettese, majd 

tiszteletbeli elnöke. Testvére, Kunckelné Fényes Ildikó a venezuelai magyar közösség elismert vezetője, a Latin-Amerikai Magyar 

Országos Szervezetek Szövetségének elnöke. 
5 Fekete Gyula (1922–2010): író. 1956-ban a Magyar Írók Szövetsége prózai szakosztályának titkára, a szervezet forradalomban 

játszott szerepe miatt 1956 decemberében letartóztatták, a következő évben szabadult. A ’60-as évektől kulcsfontosságúnak nevezte 

a népességfogyás problémáját, 1972-ben megjelent Éljünk magunknak? című dokumentumgyűjteményével, publicisztikáival és 

rádiójegyzeteivel folyamatosan igyekezett a gyermekvállalás támogatása felé terelni a magyar közbeszédet és politikát. 1987-ben a 

Magyar Demokrata Fórum (MDF) alapítója, 1988–90-ben az elnökség tagja. 1990–91-ben a Magyar Néppárt elnöke. 
6 Az 1987. évi VI. törvény rendelkezett a magánszemélyek jövedelemadójáról, a személyi jövedelemadórendszer bevezetéséről. A 

jogszabály 1988. január 1-jén lépett életbe. A törvény a három és több gyermeket nevelők számára tette lehetővé évi 12 ezer forintos 

adóalap-csökkentést, valamint adómentessé tette a családi pótlékot.

gyakorlati megoldásokat kereső természetének és 
bátorságának volt köszönhető, hogy a civil hitoktatás 
nagy volumennel tudott működni. Szoros kapcsolata 
alakult ki a Boeselager családdal,4 akiken keresztül 
nagyon sok adomány érkezett Magyarországra. A 
kelet-német menekülthullám idején Kozma Imre 
egészen kiemelkedő helyzetfelismerésről tett tanúbi-
zonyságot, amikor kinyilvánította, hogy ami történik, 
azt keresztény közösségként nem tűrhetjük. A temp-
lomkertben tömegesen sátoroztak az emberek. 
Amikor jött a hideg idő, Kozma atya egyik vasárnap 
reggel kihirdette, hogy be kell fogadni ezeket az 
embereket. És aznap este már százával tudtak fedél 
alatt aludni. Ennek jelentősége túlmutatott a karitatív 
szemléleten: a magyar lakásviszonyokat ismerve 
tudhatjuk, hogy itt szerényen élő emberekről volt szó, 
akik azonban képesek voltak segíteni, közösségként. 
Ezért nem látom értelmét annak a vitának, hogy Horn 
Gyulának vagy Németh Miklósnak volt-e nagyobb 
szerepe a német menekültek kiengedésében – a 
magyar polgárnak volt leginkább szerepe benne, az 
effajta befogadás pedig ennek kiemelkedő, jól látható 
megnyilvánulása volt.

Hogyan emlékezik vissza a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének megalakulására?

1987-et, a személyi jövedelemadó bevezetését 
kulcsfontosságú dátumnak tartom. A hatalommal 
valamilyen szinten kapcsolatban lévő, ám önállóan 
gondolkodók közül sokan – Fekete Gyula bátyánkat5 
tudnám leginkább kiemelni – kifogásolták, hogy 
egyrészt az adórendszerben nem vették tekintetbe 
a család nagyságát,6 másrészt, hogy nincs szervezet 
Magyarországon, amelyik az ő érdekeiket képviselni 
tudná. Tulajdonképpen egy effajta felső indíttatásra, 
a párton belüli csoportharcok mentén született 
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meg a gondolat, hogy létre kell hozni egy, a családi 
értékeket képviselni akaró egyesületet. Kik voltak 
a nagycsaládosok a ’80-as évek Magyarországán? 
Nagyrészt a keresztény értelmiség tagjai. Mára már, 
hála Istennek, a több gyermek vállalása nem kötődik 
a szorosabb értelemben vett világnézethez, amit én 
pozitívan értékelek. A nagycsaládos egyesület létre 
kívánt jönni 1987 nyarán. Össze is gyűlt a társaság, 
engem is meghívtak az alakuló ülésre. Először 
tiltakoztam: három gyerekem van, nem is vagyok 
„nagycsaládos”. A szervezők valamiféle tanácsadó 
testületben gondolkodtak, amelyben számítottak 
a jelenlétemre. A gyűlésen aztán megjelent Vass 
Csaba,7 Pozsgay Imre egyik fontos összekötője, aki 
közölte, hogy most nem alakulhat meg az egyesület. 
Arra hivatkozott, hogy Pozsgay szeretne jelen 
lenni, és mivel ma nem tud, ezért el kell halasztani 
az alakulást. Bár sokan jelezték, hogy nincs olyan 
jogi kategória, miszerint csak Pozsgay jelenlétében 
lehetne megalakulni, a többség nem akart már az 
elején konfrontálódni a hatalommal. Áthidaló megol-
dásként valaki kitalálta, hogy alakuljon egy egyesü-
letalakulást előkészítő bizottság, és annak legyen 
tagja mindenki, akit a vezetőségbe jelöltek volna. Én 
így kerültem be az Előkészítő Bizottságba, amelynek 
tagjai javaslatomra „tárgyalási mandátumot” kaptak 

7 Vass Csaba (1948): szociológus. 1975-től a Pozsgay Imre vezette Kulturális Minisztérium, majd a Művelődési Minisztérium munkatársa. 

1982-től a Hazafias Népfront osztályvezetője, 1985-ben a Reformklubok Országos Hálózatának alapítója, 1989-ben a reformköri 

mozgalom egyik fő szervezője. 1990-ben a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnökségének tagja.
8 Békesi László (1942): közgazdász, politikus. 1985 és 1989 között volt pénzügyminiszter-helyettes, 1989–90-ben és 1994–95-ben 

pénzügyminiszter. 
9 Lindmayer József (1942–2016): vegyipari gépész. 1987 és 1990 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke. 

az adórendszert érintő kérdésekben, így a nem 
létező egyesület működőképességét sikerült biztosí-
tani. A következő hetekben, hónapokban iszonyú sok 
vita következett, amelynek végén tulajdonképpen 
megnyertük az adócsatát. Nagy dolog volt ez, mert az 
eredeti adótörvény családtámogatási elemek nélkül 
átment a Központi Bizottságon, és először fordult 
elő, hogy egy, a pártvezetés által jóváhagyott törvény 
lényegében az Országgyűlésben módosult. Persze 
hétfőn még miniszterhelyettesi8 szinten durván 
elutasították a családnagyság beemelését az adótör-
vénybe, de a szerdai minisztériumi módosító javas-
latban már szerepelt a gyermekenként számított 
adókedvezmény. Ennek progresszivitását sokan 
támadták: egy jó keresetű embernek 600 forintot is 
jelenthetett, egy rosszabbul keresőnek csak 200-at. 
Ugyanakkor a szakértőink kiszámolták: az újabb 
gyermek vállalása még így is többletkiadást jelentett. 
Az egyesület maga 1987. október 24-én alakult meg, 
a Hazafias Népfront székházában, Pozsgay jelenléte 
nélkül. Az egyesület alapító elnöke Lindmayer József9 
barátunk lett, aki tizenkét gyermekével általános 
támogatást kapott. Engem elnökhelyettessé válasz-
tottak. Az aznapi elnökségi ülés első határozata 
a Pozsgayval való találkozás megszervezése volt. 
Azt üzente, hogy jelentkezni fog, ám végül ezt nem 

Keletnémet me-
nekültek sátrai 
a Zugligeti Szent 
Család Templom 
kertjében. 
Fotó: https://12.
kerulet.ittlakunk.
hu/
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tette meg… A szervezést két irányban indítottuk el. 
Keresztes K. Sándor10 képviselte azt, hogy a NOE „az 
egyesületek egyesülete”, egyfajta ernyőszervezet 
legyen. Én viszont azt mondtam, hogy a NOE-nak 
legyenek csoportjai, amelyek jogi személyek, tehát aki 
belép az egyesületbe, a lakókörnyezetében élő embe-
rekkel alkothat kis közösséget. A kompromisszum 
az lett, hogy Sándor felelős az egyesületi forma, én 
pedig a közösségi forma terjesztéséért. Ma döntően 
egyesületek szövetsége a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, tehát hosszú távon Sándornak lett igaza, 
rövid távon pedig nekem. 1989 végére több mint 
ötezer tagcsalád lett, ez azt jelenti, hogy két év alatt 
25–30 ezer embert sikerült a tagság körébe vonni. Ma 
is a NOE a legnagyobb civilszervezet Magyarországon.

Az elnökségből majdnem mindenki katolikus 
volt. Sokan a zugligeti plébánia körül kialakult 
körrel azonosították megalakulásakor a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületét. Erről mit 
gondol?

A zugligeti közösség valóban az egyik keménymagja 
volt az egyesületnek, de nem az egyedüli. Az elnök-
ségből rajtam kívül csak Némethy Zoltán főtitkárt11 
lehet Zugliget-közelinek mondani. Ráadásul az 
elnökség tagjai között nem mindenki volt keresztény. 

A NOE vezetéséből kik kapcsolódtak be később a 
nagypolitikába?

10 Keresztes K. Sándor (1944): építészmérnök, politikus. 1987-ben a Família Nagycsaládosok Egyesülete elnöke, 1988–89-ben a NOE 

alelnöke. 1988-tól a Magyar Demokrata Fórum (MDF) tagja, 1989-től elnökségi tagja, 1989–90-ben alelnöke, 1990 és 1994 között 

országgyűlési képviselője. 1990 és 1993 között környezetvédelmi, majd környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter. Édesapja 

Keresztes Sándor, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke (1989–1990) volt.
11 Némethy Zoltán (1944): gépészmérnök. 1987 és 1995 között a NOE főtitkára. 
12 Solt Ottilia (1944–1997): szociológus, politikus. 1979-ben a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) alapítója, valamint a Beszélő című szamizdat 

alapító szerkesztője. 1988-tól a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapító tagja, 1990 és 1994 között országgyűlési képviselője. 
13 Kőszeg Ferenc (1939): szerkesztő, politikus. 1981-től a Beszélő munkatársa, 1990 és 1994 között a folyóirat főszerkesztője. 1988-tól a 

Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapító tagja, ügyvivője, 1990 és 1998 között a párt országgyűlési képviselője.
14 Keresztes Sándor (1919–2013): politikus. Erdélyi családból származik, a kolozsvári egyetemen vett részt a magyar diákmozgalmakban. 

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szervezett jogi diplomát. 1939-ben találkozott először Márton Áron püspökkel, akivel 

haláláig tartotta a kapcsolatot. 1944 szeptemberében menekültek Magyarországra. Az ellenállásban való részvételéért a Nemzeti 

Számonkérő Szék társaival együtt letartóztatta, ám végül sikerült megmenekülniük. Részt vett a Demokrata Néppárt megalapításában, 

amelynek 1947 és 1948 között országgyűlési képviselője volt. 1956 novemberében közreműködött a párt újjászervezésében. 1957 

júliusában internálták, szabadulása előtt beszervezték, azonban operatív értékű információt nem adott. 1963-tól részt vett a Szent 

István Társulat munkájában. 1988-ban a Márton Áron Társaság szervezője és elnöke. 1989-ben részt vett a Kereszténydemokrata 

Néppárt (KDNP) újjászervezésében, 1989–90-ben a párt elnöke volt. 1990-ben, majd 1994 és 1998 között országgyűlési képviselő, 

1990 és 1994 között Magyarország vatikáni nagykövete.
15 Márton Áron (1896–1980): római katolikus püspök. 1924-ben szentelték pappá, 1939-től a gyulafehérvári egyházmegye püspöke. 

1944-ben szentbeszédeiben tiltakozott a zsidóság deportálása, 1945 után pedig a kommunista berendezkedés egyházellenes 

lépései ellen. 1949-ben letartóztatták, 1951-ben tíz év fegyházra és életfogytig tartó kényszermunkára ítélték. 1955-ben szabadlábra 

helyezték, folytatta püspöki tevékenységét, ám 1956-ban házi őrizetbe helyezték, 1967-ig nem hagyhatta el a püspöki palotát.

Ketten lettünk miniszterek: Keresztes K. Sándor és 
én. Képviselők többen is lettek az egyesület tagjai 
közül, és ez azóta is, minden országgyűlésben megfi-
gyelhető. Későbbi kormánypártiak és ellenzékiek 
egyaránt voltak köztünk: Solt Ottilia12 és Kőszeg 
Ferenc13 például szintén alapító tag. Ők más irányba 
szerették volna vinni a szervezetet, úgyhogy hamar 
eltűntek a NOE környékéről. 

Ön mikor kapcsolódott be a Márton Áron 
Társaság tevékenységébe? Entz Géza már a ’80-as 
évek közepétől említ lakásösszejöveteleket, 
a pénztárosként és gazdasági titkárként 
tevékenykedő Soós Károly pedig ’87 nyarára teszi 
a név felvételét. Ezek szerint már a megalakulás 
előtt megvolt az elgondolás, hogy Márton Áronról 
fognak elnevezni egy társaságot, amikor a mega-
lapítás ideje eljön, és Keresztes Sándor is elérke-
zettnek látja az időt…

Igen, Sándor bátyánk14 e tekintetben kulcsfigura 
volt. Az ő közéleti indíttatása Márton Árontól15 
származik. Erdélyi a család, jogászi tanulmányaira 
is tőle kapott indíttatást. Márton Áron emlékezete 
élő volt, ráadásul halála után már egyesületet is el 
lehetett nevezni róla. Az üzenet önmagában véve 
is fontos volt: Márton Áron nagyon is közéleti, 
miközben rendkívül mélyen Istenbe kapaszkodó 
ember volt. Mint püspök, felelősséget érzett 
népéért. Élvezet olvasni egy-egy körlevelét: a 
tanítás szellemében állást foglalt aktuális témákban 



79

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Portré

is, a katolikus klérusból ő állt ki a legmarkán-
sabban a zsidóüldözések ellen is. A névválasztás 
tehát nagyon jó volt, ám az egyesület tevékenysé-
géből olyan nagyon jelentőségteljeset nem tudok 
felidézni. A puszta léte jelentett valamit, ám mire 
kibontakozhatott volna mint társadalmi tényező, 
addigra politikai pártokat is lehetett már alapítani, 
így szétszéledt a nyáj. Mentek a Magyar Demokrata 
Fórumba, a Kereszténydemokrata Néppártba vagy 
a Szabad Demokraták Szövetségébe.

Mely legfontosabb tényezők alapján dőlt el, hogy 
ki hova csatlakozik? Ki lesz KDNP-s, MDF-es, 
esetleg kisgazda?

Kisgazda nyilván az lett, akinek megvoltak a családi 
emlékei, gyökerei. Az aktívabbja ment az MDF-be, 
amelyik a leghamarabb jelent meg, amikor még 
volt kockázat a szervezkedésben. A KDNP tulajdon-
képpen elkésett akció volt, 1989 februárjában jártunk. 
Keresztes Sándor összehívott a lakására tizenkét 
embert, és elmondta, hogy ők, a Demokrata Néppárt 
egykori képviselői16 már bejelentették, hogy a párt 
folytatja munkáját. Barankovics István17 ugyanis 
sohasem oszlatta fel a pártot, az csak beszüntette 
működését. Keresztesék pedig most úgy döntöttek, 
hogy újraindítják. Eldőlt az is, hogy az eredeti nevén, 
vagyis Kereszténydemokrata Néppártként folytatják 
a tevékenységet.18 A meghívott tizenkét embert arra 
kérte, hogy csatlakozzék az újra induló párthoz, 
legyen annak magja. Magam is a meghívottak között 
voltam, ám a többséghez hasonlóan akkor nemet 
mondtam. Csak kevesen mondtak igent. Én akkor 

16 Keresztes Sándor Matheovits Ferenccel és Ugrin Józseffel együtt írta alá a KDNP újjáalakulását bejelentő nyilatkozatot 1989 

márciusában. Előbbi 1947 és 1949, utóbbi 1947 és 1948 között volt a DNP országgyűlési képviselője.
17 Barankovics István (1906–1974): újságíró, politikus. 1943 és 1944 között a Magyar Nemzet főszerkesztője. 1944 októberében a 

Keresztény Demokrata Néppárt alapítója, 1945 májusától a Demokrata Néppárt néven bejegyzett szervezet elnöke, 1947 és 1949 

között országgyűlési képviselője. 1949 februárjában, az országot elhagyva, bejelentette a párt működésének szüneteltetését. 1950-

től a magyar emigráció vezetőit tömörítő Magyar Nemzeti Bizottmány végrehajtó bizottságának tagja.
18 A második világháború vége felé előbb Keresztény Demokrata Néppárt, majd Demokrata Néppárt névvel szerveződött meg a magyar 

kereszténydemokrata politikai mozgalom. Az 1947-es választáson elért sikerét – a párt 16,5%-kal a második helyen végzett – már az 

utóbbi névvel érte el. A „keresztény” jelző korabeli elhagyásának azonban rossz emlékű politikai okai is voltak, a rendszerváltás idején 

így az egybeírt kereszténydemokrata jelzőt vették fel a párt nevébe.
19 Hölvényi (Olaf) György (1922–2012): laicizált ciszterci szerzetes, irodalomtörténész. 1940-ben lépett a ciszterci rendbe, majd 1950-

ben és 1952-ben is internálták. Szabadulása után beszervezték, és előbb „Horváth” majd „Ráckevei” fedőnéven jelentett. 1958-ban 

megnősült, majd felmentését Róma is jóváhagyta. 1964–1983 között az Egyetemi Könyvtárban dolgozott. Vö. Cúthné Gyóni Eszter: 

A ciszterci rend története Magyarországon 1945 után. (PhD értekezés, Budapest, ELTE BTK, 2014.) http://doktori.btk.elte.hu/hist/

cuthnegyonieszter/diss.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 02. 22.); Búcsúzunk Hölvényi tanár úrtól. Egri Fehér/Fekete, 2012/2, 15. http://www.

ciszterciekegerben.hu/downloads/venisancte2012.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 02. 22.)
20 Hölvényi György (1962): politikus. 1991 és 1993 között a KDNP ifjúsági szervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió alapító 

elnöke. 2000 és 2004 között a Barankovics István Alapítvány elnöke, 2014 óta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője. 2012 

és 2014 között egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

írtam az ún. nagydoktori disszertációmat, dolgoztam 
a nagycsaládos egyesületben, úgy éreztem, hogy 
nincs további kapacitásom, ráadásul azt sem tudtam, 
hogyan működik egy párt. Megköszöntem Sándor 
bátyámnak a megtiszteltetést, de úgy éreztem, hogy 
nem tudnék ebben helyt állni. Felajánlottam szakmai 
hátteremet az egészségügy vagy szociálpolitika 
területén, de szervezeti tevékenységet nem tudtam 
vállalni. Később aztán, amikor már világos volt, hogy 
szabad választások lesznek, amelyen egyesületek is 
elindulhatnak, felkerestem Budafokon Keresztest, 
aki ott volt a NOE alakulásán, ráadásul a szüleimet 
is ismerte Kolozsvárról. Megkérdeztem róla, hogy 
mi lenne a véleménye arról, ha a NOE elindulna a 
választáson. Mivel ő pártokban gondolkodott, erről 
lebeszélt. Ugyanakkor személyemben invitált, én 
azonban még ekkor is kitérő választ adtam. A néhány 
hónappal korábbi okok ekkor sem vesztették érvé-
nyüket. Innentől mindenesetre kaptam meghívókat 
különböző helyi KDNP-s rendezvényekre, amelyeket 
azonban borzasztóan amatőrnek találtam. Mindig 
panaszkodtam, hogy ebből így semmi nem lesz, 
mire feleségem – aki korábban is szorgalmazta, 
hogy segítsek Keresztesnek – azt mondta, hogy ne 
kritizáljak, hanem csináljam. 1989 szeptemberében 
megalakult a KDNP, az ezt követő XII. kerületi rendez-
vényen pedig aláírtam a felvételi kérelmemet.

Ki vezette az ottani pártszervezetet?

Hölvényi György19, akinek fia20 most európai parla-
menti képviselő. Gyurka bácsi már idősebb volt, 
az én párttagsági igazolványomat ő írta alá. 1990 
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januárjában aztán ketten lettünk jelöltek a csoportból: 
Csépe Béla21 és én. A tagság engem választott, én 
lettem az egyéni képviselőjelölt, míg a listán Béla 
kapott befutó helyet. Az ő édesapja22 is DNP-s 
képviselő volt.

A szintén Zugligetből indult Farkas Péter vissza-
emlékezésében arra utalt, hogy már 1989 augusz-
tusában-szeptemberében felvetette az Ön 
majdani KDNP-elnökségét Keresztes Sándor. 

Én erről most hallok először. Ekkor még párttag sem 
voltam. Nem tudom, hogy Sándor látott-e bennem 
fantáziát akkor, és hogy beszélt-e erről valakinek. 
Velem biztosan nem. Amikor helyben megválasz-
tottak képviselőjelöltnek, akkor kerültem a párt-
központ látóterébe. Időnként bizonyos helyeken 
azt is olvasom, hogy a pártprogram szervezőbizott-
ságának a vezetője voltam. Ennek az a története, 
hogy március 15-e környékén, valószínűleg még a 
választás első fordulója előtt egy összejövetelen 
a résztvevők nagyon kritikusak voltak a pártveze-
téssel szemben. Tény, hogy mögöttem volt szerve-
zési tapasztalat, tudományos társaságok vezetőségi 
tagja voltam, és ennek értelmében nyilvánultam 
meg. Ekkor jutott eszébe Sándornak, hogy hozzunk 
létre egy programbizottságot, és annak vezetésével 
bízzanak meg engem. Valójában az nem jött létre, 
és soha nem is működött. Az pedig, hogy belőlem 
végül pártelnök lett, a miniszterséggel kapcsolatos. 
A miniszterség ötlete Antall József miniszterelnök 
úr részéről már előkerülhetett az első forduló 
előtt, persze feltételes módban. Antall inkább az 

21 Csépe Béla (1931–2009): közgazdász, politikus. 1989 májusában lépett be az újjáalakult KDNP-be, 1990 és 1998 között országgyűlési 

képviselő. 1992 és 1994 között a párt parlamenti frakcióvezetője.
22 Csépe Jenő (1900–1966): tanár, politikus. 1947 és 1949 között a DNP országgyűlési képviselője, 1948-tól a frakció alelnöke.
23 Kis Gyula József (1937): orvos, politikus. 1961 után körzeti orvosként, bányaorvosként és üzemorvosként tevékenykedett. 1988-

ban lépett be az MDF-be, amelynek 1989-ben az egészségügyi programszerkesztő bizottságát vezette. 1990 és 1998 között a párt 

országgyűlési képviselője.
24 Fodor Katalin (1936–2006): pszichológus, magyartanár, népművelő. Az ELTE bölcsészkarán tanult, majd 1982-ben doktorált. Dolgozott 

az egészségügyben, majd a Népművelési Intézet munkatársa volt. A közművelődés, a mentálhigiéné és a szociális munka integrálója, 

a Magyar Mentálhigiénés Szövetség alapítója és haláláig vezetőségi tagja volt. Vö. Grezsa Ferenc: Búcsú dr. Fodor Katalintól. 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006/3, 267–268., illetve életrajza a Szociális Szakma Digitális Archívumában: http://www.fszek.hu/

szociologia/szszda/eletr_fk.html (Utolsó letöltés: 2021. 02. 22.)
25 Ráday Mihály (1942): operatőr, városvédő, politikus. 1982-ben a Budapesti Városvédő Egyesület alapítója, a Magyar Televízió Unokáink 

sem fogják látni… című műsorának vezetője. 1990 és 1994 között az SZDSZ országgyűlési képviselője.
26 Horváth Béla (1954): közgazdász, politikus. 1988-ban az MDF alapító tagja, 1990 és 1994 között a párt országgyűlési képviselője. 1995-

ben lépett be a Független Kisgazdapártba (FKGP), 1998 és 2002 között a párt színeiben parlamenti képviselő. 2000-ben az országgyűlés 

az ő kezdeményezésére döntött a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról. A hitvalló egyházi személyek elismerésére létrehozott 

Hit Pajzsa kitüntetés létrehozója, a Nemzeti Fórum Kölcsey Körének elnöke.
27 A második fordulóban a 18. számú egyéni választókerületben Horváth Béla 18  693 szavazattal győzött, Ráday Mihály 17  212 

szavazatot szerzett. A választás eredményét lásd: 1990. évi országgyűlési választás, 2. forduló, 1990. 04. 08. https://valtor.valasztas.hu/

valtort/jsp/teljkv.jsp?EA=3&MAZ=01&OEVK=18 (Utolsó letöltés: 2021. 02. 09.)

édesapámat ismerte, aki orvosprofesszor volt, ő 
pedig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igaz-
gatója. Az én emlékezetem szerint az történt, hogy 
már a kampány idején, egy jelentősebb gyűlésen egy 
közismert MDF-es megkeresett, hogy mit szólnék, 
ha engem ajánlana egészségügyi miniszternek. Én 
azt válaszoltam, hogy nincsenek ilyen ambícióim, és 
szívesebben maradnék tudományos pályán. Ekkor 
még azt hittem, hogy a képviselőséget össze lehet 
egyeztetni az egyetemi munkával, később azonban 
kiderült, hogy ez nem így van. Utólag már tudom, 
hogy az MDF-ben februárban derült ki, hogy gond 
van az egészségügyi vonallal. Az MDF-nek nagyon 
sok orvosa volt, kiváló emberek, például az egészen 
kiemelkedő Kis József doktor,23 aki azonban ’56-os 
múltja miatt nem tudott a Kádár-rendszerben érvé-
nyesülni. Háziorvosként dolgozott, pedig egyetemi 
tanári kvalitásokkal rendelkezett. Jellemében 
is kiváló ember volt. Úgy ítélte meg, hogy nem 
alkalmas kormányzati pozícióra, ezt el is mondta 
Antallnak. Ekkor kezdtek el keresgélni. Engem az 
MDF-ből ismert Fodor Katalin24 és Csurka István is, 
így kerültem képbe. Én édesapámtól azt tanultam, 
hogy soha semmilyen pozícióra nem kell törekedni, 
de ami adódik, azt el kell vállalni. A választás második 
fordulója előtt a mi körzetünkben az SZDSZ-es Ráday 
Mihály25 vezetett 16 ezer szavazattal, az MDF-es 
Horváth Béla26 10 ezerrel és én bő 6 ezerrel. Ebből a 
napnál is világosabb volt, hogy vissza kell lépnem, és 
akkor van esély a közismert televíziós személyiséget 
legyőzni.27 Igen ám, de a hátam mögött Keresztes 
elment Antallhoz, és azt kérte, hogy ezt a helyet 
adják át a KDNP-nek, cserébe mindenhol máshol 
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támogatja a párt az MDF-et. Antall azt mondta, 
hogy nem léptetheti vissza a jelöltet, ugyanakkor 
tudva, hogy rólam van szó, azt mondta: „megvan 
a népjóléti miniszter”. Sándor majdnem leesett a 
székről, magához hívatott, és megkérdezte, hogy 
hajlandó vagyok-e visszalépni. Azt válaszoltam neki, 
hogy nem a miniszterségért, hanem józan megfon-
tolásból, természetesen. Nagyon aktív és lelkes 
pártcsoportunk volt a XII. kerületben, akiknek nem 
beszélhettem a háttérben megkötött alkuról. Be 
kellett jelentenem, hogy visszalépünk. Életem egyik 
legnehezebb pillanata volt, ugyanakkor többet nem 
mondhattam nekik: hiszen még az sem volt biztos, 
hogy kormányt alakítunk. A KDNP részéről én voltam 
az egyetlen miniszter. Amikor Keresztes Sándor 
lemondott a pártelnökségről, logikus volt, hogy 
beválasztanak a vezetésbe. Ezt akkor vállalni kellett, 
először ötödmagammal,28 egyszemélyes elnök csak 
egy évvel később lettem.

28 Az 1990. május 26–27-ei nagyválasztmány Surján László elnök mellett társelnökké választotta Birkás Jánost, Lukács Tamást, Pálos 

Miklóst és Varga Lászlót. Surjánt 1991. március 16–17-én újra pártelnökké választották, a tisztséget 1995-ig töltötte be.
29 A DNP dominánsan katolikus pártnak bizonyult, Kovács K. Zoltán számításai szerint 69 képviselőjéből vele együtt 66 volt katolikus, 

3 protestáns. A lassan terjedő ökumenikus nyitottság ellenére a felekezeti elkülönülés politikai öröksége a rendszerváltás idején is 

érezhető volt. A KDNP – az újjáalapítók elképzeléseivel szemben – a nyilvánosság és a választók egy része előtt „katolikus pártként” 

jelent meg. Kovács K. Zoltán számításait idézi: Enyedi Zsolt: Politika a kereszt jegyében. Budapest, Osiris, 1998, 118.

Megítélése szerint a rendszerváltás idején 
hogyan oszlott meg a hívő keresztény értelmiség 
a különböző pártok között? A pártok mennyire 
tartották számottevőnek a felekezeti kérdést?

Sajnos megjelent a felekezeti kérdés, mert a KDNP – 
szándékaihoz képest méltatlanul, de – a Barankovics-
párthoz hasonlóan katolikus pártként működött.29 
Barankovics ugyan nyitott volt arra, hogy a DNP ne 
felekezeti párt legyen, hiszen ami különbség van 
a katolikusok és a protestánsok között, az nem a 
politikából eredeztethető. Mindszenty József és 
Barankovics István között a második világháború 
után – finoman fogalmazva – felhős volt a viszony, a 
hercegprímás szükségesnek találta kijelenteni, hogy a 
Demokrata Néppárt nem a katolikus egyház politikai 
megjelenítése. Barankovics erre akkor úgy reagált, 
hogy ennél nagyobb segítséget nem kaphattak 
volna a bíborostól. Barankovics és később Keresztes 
Sándor sem akart katolikus felekezeti pártot. Az 
MDF-ben a protestáns vonal volt erősebb, az alapítók 
között közismert református személyiségek tűntek 
fel. A KDNP az MDF-hez képest jóval később indult, 
lassabb gondolkodású, óvatosabb erő volt, sok idős 
emberrel, nagyon elkötelezett keresztényekkel.

szécsi ÁrpÁd

Surján László (1941): orvos, politikus. Kolozsvárott született, szülei orvosok. Az általános és a középiskolát 
Budapesten végezte, 1959-ben érettségizett a Piarista Gimnáziumban. 1960–1963 között a Római Katolikus 
Hittudományi Akadémia hallgatója volt, majd 1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett 
általános orvosi diplomát. 1987-ben részt vett a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a megalakításában, 
1990-ig a szervezet elnökhelyettese volt. 1988–1989 folyamán a Márton Áron Társaság tagjaként kezdett 
aktívan politizálni. 1989 őszén belépett a Kereszténydemokrata Néppártba. Az 1990. évi országgyűlési válasz-
tásokon nem szerzett mandátumot, 1990. szeptember 11-től a vatikáni nagyköveti kinevezése miatt mandá-
tumáról lemondó Keresztes Sándor helyett lett pártja képviselője. 1990–1994 között a Magyar Köztársaság 
népjóléti minisztere. 1990–1995 között a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, 1993-tól 1999-ig az Európai 
Kereszténydemokrata Unió (EUCD) alelnöke. Az 1994. évi országgyűlési választásokon a KDNP budapesti 
listavezetőjeként jutott mandátumhoz, de 1997-ben a párt két szárnya közötti konfliktus után kizárták a 
pártból és a frakcióból. Rövid független képviselőség után 1998 és 2004 között a FIDESZ frakcióban politizált. 
2004 és 2014 között európai parlamenti képviselő, 2012–2014 között az EP alelnöke. 2010-ben életre hívta 
a Charta XXI mozgalmat, amely a szomszédos népek, tágabb értelemben Közép-Európa megbékélését és 
jövőbeli együttműködését hivatott szolgálni.


