Balás Béla és Tarjányi Béla szavai a kitüntetés után
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Államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjét vette át Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettestől többek között Balás Béla
kaposvári megyéspüspök és Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
tanszékvezetője.
Balás Béla püspök a keresztény ifjúság nevelésének terén szerzett elévülhetetlen
érdemeiért, valamint a Kaposvári Egyházmegye területén a katolikus
intézményhálózat megszervezéséért kapta meg a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjét. A püspök az ünnepi pillanatokat követően
nyilatkozott.
Balás Béla: Amit a hatalom tesz, az komoly
„A kitüntetés a közösség válasza a személynek. Az én esetemben van ennek egy
komoly és egy játékos eleme. Amit a hatalom tesz, az komoly. Negyven éve a Gyorskocsi utcában egyik
kihallgatásomon komolyan gyűlöltek, én pedig játszani kezdtem. Több órás dacos hallgatásomból
egyszer csak hangosan kitörtem: 'Fel vagyok háborodva! Évek óta ingyen dolgozom a magyar ifjúságért.
Április 4-én, május 1-jén hiába keresem a nevemet a kitüntetettek között. Sőt, önök úgy bánnak velem,
mint egy rablógyilkossal...' – 'Csillapodjon, a harag rossz tanácsadó!' – nyugtatott a kihallgató tiszt. Így
történt egykoron. Ma a hatalom szeret, és ez komoly! Ezt köszönöm, de magamban játszom tovább.
Szerethetnek, de azért ne nagyon! Az én jutalmam a mennyben van, azt nem vehetem fel előlegként."
Ugyancsak a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét kapta a
szentíráskutatás terén végzett tudományos munkásságáért, a bibliai ismeretek
népszerűsítéséért, több évtizedes lelkiismeretes oktató–nevelő tevékenysége
elismeréseként Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Karának tanszékvezetője. A hallgatói körében is népszerű, negyven éve oktató
professzor arról szólt, mi a legnagyobb problémája korunk fiataljainak.
Tarjányi Béla: Lelki táplálék a Biblia
„A szabadsággal összekevert szabadosság pokoli társadalmat szül. Ha fel tudunk mutatni bevált
értékrendet – márpedig a kereszténység ilyen –, akkor biztos talajt kaphat a fiatal. A „bontakozz ki!”
szlogen tragikus; eredménye a káosz és egymás eltiprása. Ha megismertetjük az ifjakkal az evangélium
és a hit alapelveit, példát adunk a hűségből, akkor könnyen felfedezhetik: csak így lehet értelmes és
rendezett az életük, a családjuk. Tanári munkásságomban soha nem az került előtérbe, hogy a
tudományos kutatást, a különböző nézeteket, téziseket közreadjam egyes szentírási részekkel
kapcsolatban – netán magam is gyártsak ilyeneket –, hanem arra ösztönöztem a hallgatókat a
bibliaoktatás során, hogy olvasmányuk, lelki táplálékuk, tudásuk része legyen a Szentírás. – A
politikusoknak is lehetne zsinórmértékük a Biblia. Ha a közélet főszereplői hajlandók a bevált értékeket
képviselni és azok érvényesülését elősegíteni, akkor tehetnek a legtöbbet a magyar társadalomért” –
idézi a professzor szavait Lőrincz Sándor.
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