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LORD ALTON OF LIVERPOOL LAUDÁCIÓJA
A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
KITÜNTETÉS ÁTADÁSAKOR*

Excellenciás hölgyeim és uraim,
örömmel jelentem be, hogy a magyar–brit kulturális kapcsolatokat a legmagasabb szinten megjelenítő, 2016 májusában megrendezett Becket Szent Tamás-emlékhét támogatásáért, valamint a keresztény értékek védelmében és
megőrzésében kifejtett hosszú tevékenységének elismeréseként Áder János
köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozza Lord Alton of Liverpoolnak.
Ritka és kivételes az az alkalom, amikor két, méretében és globális befolyásának tekintetében eltérő ország kulturális kapcsolatai egy egész héten
keresztül kitüntetett publicitást kapnak, ahogy ez az Egyesült Királyság és
Magyarország esetében történt, amikor 800 év elteltével, tavaly májusban
Angliába hoztuk Canterbury mártír püspökének, Becket Szent Tamásnak
Esztergomban őrzött relikviáját.
Köszönhetően annak az óriási tiszteletnek, ami a brit kultúra és politika
szolgálatában elöltött 40 évvel a háta mögött körülveszi, Lord Alton személye hatalmas támogatást biztosított a Becket-hét számára, egyházi és politikai
körök részéről egyaránt. Nagyköveti elődöm már az esemény ötletének megfogalmazásától a megvalósulásig bezárólag bátorítást és támogatást kapott
Lord Altontól.
Lord Alton fáradhatatlan állhatatosságának köszönhetően sok ezer ember
ismerhette fel, hogy az Angol Királyság és a történelmi Magyar Királyság
kapcsolata mély, 800 évre visszanyúló gyökerekre vezethető vissza. A Becket
Szent Tamásnak szentelt ünnepi hét fontos tanulságokkal szolgált nemzeteink számára, mely szerint nemcsak közös geopolitikai érdekekbe ágyazódik
e két nemzet barátsága, hanem azokba a szellemi alapértékekbe is, amelyekre
népeink életüket és jövőről formált vízióját építhetik. A szellemi-spirituális
dimenzió beemelése a nemzetközi diplomáciába arra emlékeztet minket,
hogy amikor egy nemzet szól egy másik nemzethez, akkor a szívnek is szólnia kell a szívhez.

*

Elhangzott, 2017. január 18-án Londonban.
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A nagy angol hős, Becket Szent Tamás önfeláldozása a vallásszabadsághoz és az egyház függetlenségéhez fűződő jogai védelmében olyan kérdésekre adott választ, amelyek mindig erős visszhangot váltottak ki a magyar
emberek szívében.
A Becket-hét nemcsak a múlt dicsőítéséről szólt, hanem emlékeztetni kívánta a briteket és magyarokat Becket Tamás és mások hősiességére, akik
azokat a szabadságjogokat védték, amelyeket mai társadalmaink élveznek.
Nem szabad elfelejtenünk: ahol a hősök emléke fennmarad, ott új remény
születik.
Lord Alton nagykövetségünk számára nem csupán egy kapcsolat és fontos tanácsadó volt, és nem csak a Becket-hétre való meghívásunk emberi
visszhangja. Lord Alton személyes, polgári minőségében is a sajtó elé állt,
hogy súlyt adjon azoknak az üzeneteknek, melyeket Magyarországgal együtt
fontosnak gondolt elmondani azokról a veszélyekről, amelyekkel a mai kereszténység a világban, de itt, Nyugat-Európában is szembesül.
Amikor megválasztották, Lord Alton volt a brit parlament legfiatalabb
képviselője volt. Az a misszió, amelyet magára vállalt, és amely elkísérte az
elmúlt évtizedekben, lélekben fiatalon tartotta őt a mai napig. Az emberi jogok szószólójaként olyan, létükben és hitéletükben veszélyeztetett népekhez
látogatott, és olyanokért emelte fel szavát, mint Burma, Tibet, Dárfur vagy
Észak-Korea. Lord Alton rendelkezik azzal az emelkedett lélekkel és magas
erkölcsi renddel, amit ez a misszió igényel.
Az elmúlt évtizedekben új kihívások érték az egész kereszténységet, a
kereszténység minden felekezetét és ágát. A kihívás az, hogy hogyan lehet
megfékezni a társadalmak agresszíven terjeszkedő szekularizációját, amely
állítólag a társadalom javát szolgálja, de a valóságban éppen megfosztja őket
azoktól az alapértékektől, amelyre nemzeteinket alapították. Mind példájával, mind támogatásával Lord Alton világos nemleges választ adott arra a követelésre, hogy a keresztényeknek és a keresztény egyházaknak távol kellene
tartani magukat a közügyektől és a politikától.
Lord Alton felemelte szavát a keresztények és más, hitükért üldözöttek üldözése és népirtása ellen, különösen Szíriában és Irakban. Lord Alton üzenete világos és megfontolást igényel: védenünk és támogatnunk kell mindenkit,
akit hitéért vagy vallásáért üldöznek. Sajnálatos, hogy ezt a véleményt sokan
elutasítják, főleg olyanok, akik szerint a kereszténység támogatása politikailag inkorrekt.
Láthatjuk, hogy ha nem vagyunk politikailag korrektek, „PC”-k, annak
súlyos konzekvenciái lehetnek, mint például Becket Szent Tamás esetében.
De ő mégis bátor volt hitében és politikai meggyőződésében is, és bár életét
vesztette ezért a bátorságért, hazája és más országok, így az én hazám is erőt
merített áldozatából, hogy megvédje azokat a szabadságjogokat, melyeket
senki nem tagadhat meg tőlünk. Keresztény és demokratikus országok pol-
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gáraiként, politikusaiként és diplomatáiként jogunk és kötelességünk, hogy
emlékeztessünk mindenkit: a törvények összhangban kell hogy legyenek
Isten törvényeivel, és nem az Isten törvényeit kell az emberi törvényekhez
igazítani. A mi feladatunk, hogy fenntartsuk minden egyes emberi élet szentségét és méltóságát.
Ahogy a bevezetőben említettem, Áder János köztársasági elnök úr a
Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Lord Alton of
Liverpoolnak a magyar–brit kulturális kapcsolatokat a legmagasabb szinten
megjelenítő, 2016 májusában megrendezett Becket Szent Tamás-emlékhét támogatásáért, valamint a keresztény kultúra megőrzésében kifejtett több évtizedes tevékenységének elismeréseként. Ehhez szeretném még hozzátenni,
hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr és a kormány tagjai, akiket Lord Alton
személyesen is ismer, szeretnék folytatni népeink és a világ javát szolgáló
közös munkát a kitüntetettel.
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