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Mérték

Az a probléma, hogy Schanda Balázs semmi olyat nem mond, amit ez a homunculus állít.
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Schanda Balázs cikkéb?l tehát megtudhatjuk, hogy
1.: Az egyház már 2001-ben szigorította a pedofil b?ncselekményekkel kapcsolatos hozzáállását, már 2001-ben
„zéró toleranciát” hirdetett.
2.: „A cselekmény pedofil min?sítésének korhatárát tizennyolc évre, elévülési idejét pedig tíz évre emelték fel,
amelynek kezdetét onnantól rendelik számítani, amikor az áldozat betöltötte a 18. életévét.”
3.: „Az egyház nemcsak az állami jog által is tiltott magatartásokat rendeli büntetni, hanem ennél jóval szigorúbb
mércét alkalmaz: az egyházjog szerint a hatodik parancsolat elleni valamennyi b?n b?ncselekménynek min?sül.”
4.: „…amerikai kutatások szerint a katolikus papok például a pedagógusokhoz képest elenyész? arányban követnek
el szexuális jelleg? visszaéléseket. A volt szocialista országokban pedig az ilyen cselekmények aránya a nyugati
országokhoz képest alacsonyabb. A visszaélések médiabeli megjelenítése inkább az egyházellenes hangulatkeltés
részének t?nik, Magyarországon gyakran politikai szándékoktól sem mentesen.”
5.: „A méltányosság azt követelné, hogy a sajtó, illetve a közbeszéd formálói ne alkalmazzanak kett?s mércét
(például a különböz? felekezetek lelkészei között, vagy a papok és más olyan személyek között, akik szintén
különleges felel?sséget viselnek a gyermekek iránt). Elvárható volna, hogy tartsák tiszteletben az ártatlanság
vélelmét, és a bizalmatlanság légkörének terjesztése helyett adjanak reális képet arról is, hogy az egyház,
szembesülve a visszaélésekkel, egyedülállóan szigorú és hatékony eljárást alakított ki a kiskorúak védelme
érdekében.”
Ezeket írja Schanda Balázs az Új emberben, teljes egyértelm?séggel hitet téve amellett, hogy a papok által
elkövetett pedofil és egyéb szexuális b?ncselekmények teljes mértékben elfogadhatatlanok, ezekre nincs mentség,
ezekkel szemben kizárólag a zéró tolerancia lehet irányadó.
E cikk kapcsán érkezett meg a nyilvánosság RTL Klub által elfoglalt pöcegödrébe Molnár Csaba, a homunculus, és
a következ?ket jelentette ki ellentmondást nem t?r? hangon:
„Amikor azt mondja (mármint Schanda Balázs az ominózus cikkben! B. Zs.), hogy ezek egyházellenes támadások,
akkor azt mondja, hogy ez nem igazán fontos, ezzel nem igazán kell foglalkozni, hiszen ez csak a médiában
felmerül? kérdés. Amikor azt mondja, hogy a kutatások szerint a pedagógusok körében több gyermeker?szakoló
van, mint a papok körében, azzal megint mintha csak felmentést akarna adni a papoknak. Ilyen nyilatkozatot tenni
nem lehet.”
Az a probléma, hogy Schanda Balázs semmi olyat nem mond, amit ez a homunculus állít. Ellenben hivatkozik
például egy amerikai kutatásra, amely szerint a pedagógusok több szexuális b?ncselekményt követnek el a
gyerekek ellen, mint a papok. Jó lenne látni azt a kutatást. És jó lenne tudni, vajon a Molnár Csaba-féle, meg a
444-féle, meg az RTL Klub-féle nyilvánosságban eleddig miért nem indult lejárató kampány a tanárok ellen. Nem
mintha hiányozna, de azért izgalmas. És miért a papok ellen indult? Erre pedig tudjuk a választ…
Mindenesetre Gulyás Gergely hibátlan nyilatkozatban teszi helyre ezeket a gazembereket:
„Magyarország legszéls?ségesebb pártja, a DK képvisel?i vagy alapvet? szövegértési nehézségekkel küzdenek,
vagy szándékosan tulajdonítanak valótlan tartalmat egy világos, egyértelm?, a papi pedofiliát elítél? cikknek. A
cikkben Schanda Balázs professzor a pedofil b?ncselekményekre vonatkozóan az állami büntet?jogi szankcióknál
is szigorúbb egyházi jogszabályok által rögzített elévülési id? helyessége mellett érvel.”
S hogy miért kellett Gulyás Gergelynek egyáltalán foglalkoznia ezzel a molnár-rtl-b?z?-üggyel? Azért, mert az RTL
Klub is élénken érdekl?dött a „téma” iránt. És mindebb?l már egyértelm?en kiviláglik, kicsodák ezek valójában.
S hogy kicsoda Schanda Balázs?
A Piarista Gimnáziumban érettségizett, az ELTE Jogi Karán szerzett diplomát. Az Alkotmánybíróság munkatársa
volt 1993 és 1999 között, 1999-t?l 2002-ig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában vezette az Egyházi
Tájékoztatási F?osztályt, majd 2003-tól 2007-ig ismét az Alkotmánybíróság munkatársa. Jogi szakvizsgáját
1996-ban tette le, 1999-ben szerezte meg kánonjogi licenciátusát, 2003-ban PhD fokozatát, 2010-ben habilitált.
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Egyetemi tanári kinevezését 2012-ben kapta meg. Angol és német nyelvb?l fels?fokú, francia és olasz nyelvb?l
középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2006 óta tanít, az alkotmányjogi
tanszék vezet?je, 2007 és 2013 között a kar dékánja. Több egyetemi tankönyv szerz?je, száznyolcvan tudományos
közleménye van. Választott tagja a Magyar Tudományos Akadémia közgy?lésének és az MTA Állam- és
Jogtudományi Bizottságának. A European Consortium for Church and State Research elnöke. A Magyar Katolikus
Rádió Alapítvány kuratóriumának elnöke. A Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjének kitüntetettje.
Ennek az embernek kellene magyarázkodnia ezeknek a dupla nulláknak.
Bayer Zsolt - www.magyarhirlap.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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