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KÖSZÖNTÕ ÉS HASZNÁLATI
TÁJÉKOZTATÓ

Szeretettel köszöntöm az olvasót.
Ke resz tény de mok ra ta va gyok, po li ti kai te vé keny sé ge -

met min dig is a ke resz tény el kö te le zett ség, a nem ze ti, de -
mok ra ti kus és kon zer va tív gon dol ko dás mód ha tá roz ta
meg. Ma gá val a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt tal azon ban
majd nem úgy jár tam, mint ahogy gyer mek ko rom egyik
ked ves if jú sá gi re gé nyé nek fõ hõ se, Jelky And rás járt Pá -
rizzsal. Jelky a sza bó mes ter sé gét akar ta tö ké le te sí te ni eb -
ben a vá ros ban. Út nak in dult, az egész vi lá got be jár ta, de
úticélját nem si ke rült el ér nie; Pá rizs ba so ha nem ju tott el. 

Ami kor a rend szer vál to zás elõ sze lei an  nyi ra fel erõ söd -
tek, hogy a po li ti kai élet ben meg je len tek az al ter na tív szer -
ve ze tek, az ál lam pár ton kí vü li más pár tok, ma gam is ke res -
ni kezd tem azt a he lyet, ahol a hasz nos po li ti kai cse lek vés
le he tõ sé ge meg ada tik szá mom ra. 1988 õszé tõl ke res tem a
po li ti kai pa let tán egy ke resz tény ér ték rend sze rint te vé -
keny ke dõ, nem ze ti, de mok ra ta pár tot, de egy ide ig nem ta -
lál tam ilyet. 1989 már ci u sá ban, mi u tán ad dig ra több ször
meg for dul tam az MDF ren dez vé nye in, és úgy lát tam, hogy
ez a szer ve zet meg tud ja va ló sí ta ni a rend szer vál to zás ki -
küz dé sé nek és végigvitelének tör té nel mi fel ada tát, és itt tért
nyer het a ke resz tény de mok ra ta po li ti ka is, be lép tem a De -
mok ra ta Fó rum ba. Rá egy hét re né hány so ros hír je lent
meg a Ma gyar Nem zet ben ar ról, hogy meg ala kult a KDNP.
Ha még egy ki csit vár tam vol na, ak kor 1989-tõl da tál hat -
nám ke resz tény de mok ra ta párt tag sá go mat. Így vi szont az a
fel adat várt rám, hogy az MDF-ben igye kez zem elõ moz dí -
ta ni a ke resz tény ér té kek ér vé nye sü lé sét. 

Öröm mel lát tam, hogy An tall Jó zsef az MDF-bõl egy
kor sze rû ke resz tény de mok ra ta pár tot akar ki for mál ni,
meg õriz ve a Fó rum sok szí nû sé gét, a né pi-nem ze ti po li ti ka
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örök sé gét és azt az iga zi li be ra liz must, mely nek Kos suth,
De ák, Eöt vös és Ti sza Kál mán vol tak emblematikus fi gu -
rái. Egyik ala pí tó ja vol tam az MDF Ke resz tény de mok ra ta
Kö ré nek és a frak ci ó ban szer ve zõ je, va la mint kép vi se lõ je
a ke resz tény de mok ra ta irány nak. Azt val lot tam, hogy több
párt is po li ti zál hat a ke resz tény ér té kek szem elõtt tar tá sa
mel lett, és hogy ezen erõk ös  sze fo gá sá ban nagy erõ rej lik.
Azt is val lot tam és hi szem ma is, hogy a ke resz tény ér ték -
rend, a ke resz tény de mok ra ta po li ti kai irány nél kü löz he tet -
len az or szág fel emel ke dé sé hez. 

Minden nek tük ré ben az ol va só bi zo nyo san meg fog ja
ér te ni azo kat az oly kor szen ve dé lyes meg nyi lat ko zá so kat,
me lye ket 1995-ben, ak ko ri ke resz tény de mok ra ta MDF-es -
ként a más uta kat ke re sõ KDNP-nek cí mez tem. Pon to sab -
ban az ak ko ri ve ze tõ i nek, aki ket kí vül ál ló ként nem kü lön -
böz tet het tem meg a KDNP egé szé tõl. 

Mi u tán az MDF bel har ca i val és sza ka dá sá val ki ej tet te
ke zé bõl a zász lót, tá voz tam az MDF frak ci ó já ból. Ki lenc
hó na pig et tem a füg get len kép vi se lõ sa nya rú ke nye rét,
de eb ben az idõ ben is le he tõ sé gem adó dott el ve im szol -
gá la tá ra.

1996 de cem be ré ben a Fi desz hez csat la koz tam, ah hoz a
párt hoz, ame lyik az el ej tett zász lót fel vet te, vál lal ta a pol -
gá ri-jobb ol da li ös  sze fo gás lét re ho zá sát, és ott hont adott a
ke resz tény de mok ra ta po li ti kai irány zat nak is. 2006-ig a Fi -
desz frak ci ó já ban mai ke resz tény de mok ra ta ba rá ta im mal
együtt tet tük a dol gun kat. Vé gül – Jelky And rás sal el len tét -
ben – el ju tot tam „Pá rizs ba” is; 2005 ja nu ár já tól, él ve a ket -
tõs párt tag ság le he tõ sé gé vel tag ja let tem a meg újult Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt nak. A 2006-os vá lasz tá so kat
kö ve tõ par la men ti cik lus kez de té tõl a KDNP önál ló frak ci -
ó  já ban te vé keny ke dem. 

Ezek a „szí ne vál to zás ok” a tar tal mat nem érin tet ték.
MDF-es ként, füg get len ként, fideszesként ugyan úgy a ke -
resz tény de mok ra ta és az et tõl el vá laszt ha tat lan nem ze ti és
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pol gá ri ér té kek szol gá ló ja vol tam, mint a KDNP és frak ci -
ó ja tag ja ként ma is va gyok. 

A párt vál toz ta tá sok raj tam kí vül ál ló, rossz vagy jó po li -
ti kai vál to zá sok ered mé nye ként kö vet kez tek be. Mind -
egyik „hely vál toz ta tá so mat” vál la lom. Be kell ugyan ak kor
is mer nem, hogy e lé pé se i met egy ön zõ ér dek is be fo lyá -
sol ta. Min dig jól akar tam érez ni ma gam a bõ röm ben, min -
dig sze ret tem jól alud ni és reg gel nyu god tan a tü kör be
néz ni. A KDNP-hez tör té nõ csat la ko zás kor már nem ilyen
szük ség haj tott: ez a vá lasz tás nem a Fi des  szel szem be ni
vá lasz tás volt (Fi desz-tag sá go mat is meg tar tot tam), ha nem
a két szo ros szö vet sé get al ko tó párt frak ció kö zül an nak a
kép vi se lõ cso port nak a vá lasz tá sát, amely hez esz mé im
alap  ján leg in kább tar to zom. 

Az ötö dik cik lus ban va gyok fo lya ma to san or szág gyû lé -
si kép vi se lõ. Ez alatt az idõ szak alatt öt tör vény ja vas la tom -
ból lett tör vény, me lye ket vagy ki zá ró lag ma gam, vagy
más kép vi se lõ tár sa im mal kö zö sen je gyez tem. Ezek kö zül a
leg ked ve sebb az e vá lo ga tás ba is fel vett, az or szág sza bad -
sá ga vis  sza szer zé sé nek je len tõ sé gé rõl és a ma gyar sza bad -
ság nap já ról szó ló 2001. XVII. tör vény, mely leg na gyobb
részt az én fo gal ma zá som. A tör vény meg szü le té se után
egy év vel az ak kor szük sé ges sé vált fel szó la lá som nak is
volt ta lán ré sze ab ban, hogy si ke rült azt meg vé de ni.

Ti zen hét év kép vi se lõi mun ká já ból kü lö nö sen ked ves
volt az a négy év, ami kor egyé ni vá lasz tó ke rü le ti kép vi se -
lõ ként ve het tem részt az Or szág gyû lés mun ká já ban, a Pest
me gyei 3. szá mú, du na ke szi köz pon tú vá lasz tó ke rü let vá -
lasz tó pol gá ra i nak bi zal má ból, 1998-2002 kö zött. 

Az el múlt ti zen hét év ben én sem ma rad tam vál to zat lan.
Nem csak én igye kez tem az or szág sor sá nak ala kí tá sá ban
részt ven ni, ha nem a köz élet tör té né sei is for mál tak en -
gem. Meg a ta pasz ta la tok. Ma már ter mé sze te sen nem
gon do lok min dent ugyan úgy, mint egy vagy más fél év ti ze -
de. Az ol va só azt is lát hat ja, hogy nem min den pró fé ci á -
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mat iga zol ta az idõ. (Így pél dá ul a Giczy György höz írt le -
ve lem ben sze rep lõ jós la tot ke resz tül húz ta a SZDSZ ha ta -
lom sze re te te, és sze ren csé re a Fi desz kor sza kos sze rep vál -
la lá sa.)

Az el múlt ti zen hét év dön té se i ben va ló rész vét elem so -
rán min dig tisz ta szán dék ve ze tett, bár nem min den dön -
tés volt op ti má lis, sõt akad tak utóbb hi bás nak bi zo nyu ló
dön té sek, meg ol dá sok is. Oly kor nem volt kön  nyû fel is -
mer ni a le he tõ sé gek ha tá ra it, vagy el vi sel ni korlátait.

A po li ti ká ban ed dig el töl tött ti zen hét éve met ter mé sze -
te sen vál la lom az ez alatt szü le tett min den jó vagy rossz
dön tés ben va ló ilyen vagy olyan rész vét elem mel, tá mo ga -
tó vagy op po ná ló vé le mé nyem mel együtt.

Az ol va só né hány sze mel vényt ol vas hat köz éle ti pá lyám
ter mé sé bõl. Ezek a be szé dek, cik kek, do ku men tu mok
nem csak egy po li ti kus ról, ha nem a rend szer vál to zás ról és
az azt kö ve tõ tör té né sek rõl is szó ló pil la nat fel vé te lek. Fel -
idé zé se egy ház po li ti kai vi ták nak, má ig is ér vé nyes és ér zé -
keny szo ci á lis prob lé mák nak, al kot má nyos sá gi kér dé sek -
nek, a rend szer vál to zás ar cu la tát meg ha tá ro zó esz mei és
tör té nel mi ön is me re ti ügyek nek. 

Ez a kis bevezetõ afféle „használati tájékoztató”, amely
vázlatos fogódzót adhat az olvasónak megközelítéseim,
szándékaim megértéséhez.

A vá lo ga tás ös  sze ál lí tá sa nem volt kön  nyû fel adat. Ti -
zen hét év te vé keny sé gét e könyv ter je del mi ke re tei kö zött
még pél dá ló zó ér te lem ben sem le he tett a tel jes ség igé nyé -
vel szem lél tet ni. 

A kö tet utol só da rab ja ként a ma gyar ság sors kér dé se i rõl
szó ló ta nul mány szám ve tés a rend szer vál to zás sal és az azt
kö ve tõ po li ti kai alap kér dé sek kel. Olyan, ami kor az em ber
ma gas lat ra ér ve kö rül néz, hogy meg lás sa az er dõt, ne csak
a fá kat. És vi ta irat is. Kí sér let a nem zet jö võ jét szol gá ló kö -
zös gon dol ko dás ra, lé pés a kö zös cse lek vés elõ se gí té sé -
nek ér de ké ben.
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A szö ve ge ket csak né hány he lyen, a nyil ván va ló an par -
la men ti gyors írói el hal lá sok, saj tó hi bák kor ri gá lá sa ér de ké -
ben ja ví tot tam, egyéb ként ere de ti for má já ban, gyen gé i vel
együtt vál to zat la nul sze re pel te tem a vá lo ga tás ban. A hi te -
les ség ezt így kö ve te li meg.

Re mé lem, si ke rült hasz nál ha tó kul csot ad ni a vá lo ga tás -
hoz.

Min den ked ves ol va sóm nak jó idõ töl tést kí vá nok!

9SALAMON LÁSZLÓ: VÁLOGATÁS EGY KÖZÉLETI PÁLYA TERMÉSEIBÕL
A MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN



„…RAJTUNK, EGYE DÜL RAJ TUNK
MÚLIK…”

Ün ne pi be széd az 1956-os for ra da lom 
és sza bad ság harc 42. év for du ló ja al kal má ból

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség, tisz telt Hon fi tár sa im!
1956 ok tó be ré re em lé ke zünk. Az 1956-os for ra da lom és

sza bad ság harc ese mé nye i re. A negy ven két esz ten dõ vel ez -
elõtt történtekre…

Ma már ke ve seb ben va gyunk, akik át él tük az ese mé nye -
ket, mint akik csak el be szé lé sek bõl, vis  sza em lé ke zé sek bõl,
a tör té ne lem köny vek lap ja i ról is me rik. Akik ben sze mé lyes
él mény ként él nek az em lé kek, azok ak kor gyer me kek, fi a -
ta lok, vagy fi a ta labb fel nõt tek vol tak. És bár ezek tõl a na -
pok tól, he tek tõl el vá lasz tó több mint négy év ti zed na gyon
hos  szú idõ, még is az át élõk ben olyan éle sen ma rad tak meg
az ese mé nyek, mint ha teg nap tör tén tek vol na. 

Így va gyok ez zel ma gam is. Mint ha teg nap tör tént vol -
na, úgy él ben nem an nak a kedd es té nek az em lé ke, ami -
kor édes anyám, ha za ér ve a vá ros ból, be szá molt a tün te tés -
rõl, az ut ca lá zas han gu la tá ról, a Bem té ri lak ta nya ab la ká -
ban meg je lent nem ze ti szí nû zász lók ról, a ma gá val ra ga dó,
sod ró dél után ról. Éle sen em lék szem a más na pi reg gel re,
ami kor el ma radt a ta ní tás az is ko lá ban, ma is hal lom a rá -
dió hang ját, mely ben drá mai han gú köz le mé nyek, fel hí vá -
sok és operettbetétek vál to gat ták egy mást. Ma is fü lem be
cseng Nagy Im re be szé de, a sta tá ri um ki hir de té se, a tûz -
szü net új ból és új ból tör té nõ be je len té se, ami nek be tar tá -
sa ese té re a fel ke lõk vis  sza té rõ en am nesz tia ígé re te ket kap -
tak. Ma is hal lom a lö vé sek, a so ro za tok hang ját, me lyek
az ut cá ról be hal lat szot tak a la ká sunk ba, vagy ép pen a rá -
dió adást tar kí tot ták. Hal lom Sze pe si hang ját, amint a va sár -
na pi svéd-ma gyar vá lo ga tott mér kõ zés el ma ra dá sa mi att
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ag gó dik. Elõt tem van a je le net, ami kor az em be rek az ut -
cán ki tép ték a ránk erõl te tett ide gen cí mert a zász ló ból,
elõt tem van a tûz szü net so rán be járt fõ vá ros ut cá i nak ké -
pe; a Bródy Sán dor ut cát bo rí tó üveg cse re pek, a Ba ross ut -
ca le szag ga tott trolivezetékei, a Köz tár sa ság té ren ásí to zó
göd rök, me lyek ásá sá val föld alat ti ávós ka za ma ták után
ku tat tak, a be tört ki ra ka tok, ahol az áruk he lyé re pénzt
rak tak az em be rek, az ut cán le-föl já ró te her au tók, a pla -
tón fegy ve res fi a ta lok kal, fel ke lõk kel.

Elõt tem van az em be rek bol dog, bi za ko dó re mény ke -
dé se, ami kor úgy lát szott, hogy gyõ zött a for ra da lom, hogy
ki vo nul nak a szov jet csa pa tok, hogy sza bad vá lasz tá so kon
dönt het majd a nép a sor sá ról. 

És ma is hal lom az ágyúk haj na li per gõ tü zét, mely re no -
vem ber ne gye di kén fel ri ad tunk. Át élem a pin ce han gu la -
tát, aho vá a ház la kói le köl töz tek, hal lom a tan kok lánc tal -
pa i nak csi kor gá sát, mely re két eme le tes há zunk is meg re -
me gett. Elõt tem van nak szü le im és a szom szé dok, amint a
Sza bad Eu ró pa rá dió erõ sen za vart, sí po lás sal, zú gás sal tar -
kí tott adá sát fi gyel ték, utol só re mé nye i ket Nyu gat ba, az
ENSZ-be fek tet ve. 

És ben nem él a re mé nyek szer te fosz lá sá nak han gu la ta
is, az ín sé ges, szo mo rú 1956-os ka rá csony, me lyet elõ ször
tar kí tot tak a nyu gat ra me ne kü lõk sze ren csés meg ér ke zé sé -
rõl szó ló szív be mar ko ló rá dió üze ne tek a Sza bad Eu ró pa
hul lám hos  sza in.

Mindszenty Jó zsef, nyolc éves bör tön és háziõrizet fog -
sá gá ból sza ba dul va, rá dió be széd ében így ér té kel te az
eseményeket: „1945-tõl egy vesz tett és szá munk ra cél ta lan
há bo rú után erõ szak kal épült ki az it te ni rend szer, mely -
nek örö kö sei most a meg ta ga dás, meg ve tés, un dor és el -
íté lés iz zó bé lye gét sü tik an nak min den por ci ká já ra. A
rend szert az egész ma gyar nép sö pör te el.”

Igen, tisz telt Hon fi tár sa im, a rend szert, a ránk erõl te tett
ide gen kom mu nis ta dik ta tú rát az egész ma gyar nép sö pör -
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te el. Az 1956-os for ra da lom egyik sa já tos vo ná sa volt,
hogy az ele mi erõ vel lob bant láng ra, és kár tya vár ként sö -
pör te el a dik ta tú rát. A sor tü zek a par la ment elõtt, Ma gyar -
ó vá ron, Tiszakécskén csak olaj volt a tûz re.

Mi ért volt ilyen ele mi ere jû a for ra da lom? 
Egy részt azért, mert a kom mu nis ta dik ta tú ra öt ve nes

évek ben meg va ló su ló for má ja, a Rá ko si-rend szer, a leg -
dur vább, leg bru tá li sabb el nyo más ra épült. Még nem is mer -
te, nem dol goz ta ki és nem al kal maz ta a lel kek, az er kölcs,
a tár sa da lom fel õr lé sé nek oly ki fi no mult és ra fi nált esz kö -
ze it, mely a Ká dár-kor szak ban a dik ta tú ra jel lem zõ je volt,
és amely több év ti ze den át vé gül is rá tud ta kény sze rí te ni
a né pet a já rom el fo ga dá sá ra. 

Más részt 1956-ban még túl kö zel volt a sza bad ság él -
mé nye, a de mok rá cia egyéb ként ti sza vi rág-éle tû kor sza ka.
A má so dik vi lág há bo rú után meg va ló su ló pol gá ri de mok -
rá cia, még a szov jet szu ro nyok ár nyé ká ban is, a szov jet
meg szál lás tól tor zí tot tan is bol dog álom vi lág volt a Rá ko -
si-dik ta tú rá hoz ké pest, és tel jes fel szá mo lá sá nak ide jé tõl,
1948-tól még csak nyolc esz ten dõ telt el 1956-ig. A ma -
gyar tár sa da lom még is mer te en nek a de mok rá ci á nak és a
vi szony la gos pol gá ri sza bad ság nak az ízét, és meg fé kez -
he tet le nül vá gyott utá na.

Egy ilyen ün ne pi be széd idõkorlátai foly tán al kal mat lan
ar ra, hogy a dik ta tú ra nem ze tet, er köl csöt, tár sa dal mat, or -
szá got pusz tí tó bû ne it a tel jes ség igé nyé vel lel tár ba ve -
gyem. Ezért Il  lyés Gyu lát hí vom se gít sé gül, aki 1950-ben,
ak kor még író asz tal fi ók já nak írt gyö nyö rû ver sé ben, az
Egy mon dat a zsar nok ság ról cí mû köl te mé nyé ben tö ké le -
tes ké pét fes ti le a tár sa dal mat ma ga alá gyû rõ, ha tal má ba
ke rí tõ zsar no ki rend szer nek. Ez az egyet len kör mon dat ból
ál ló köl te mény fe lül múl ha tat la nul ér zé kel te ti azt, hogy mi -
kép pen fon ja be csáp ja i val a zsar no ki rend szer éle tünk
egé szét.

Emel jünk ki a köl te mény bõl né hány jel lem zõ ké pet!
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„Hol zsar nok ság van, 
ott zsar nok ság van
[…] a tit kon / fé lig nyílt aj tón / ijed ten / be sut to gott hí rek -

ben,
a száj elé hull tan / pisszt jel zõ ujj ban /
[…] a talpraálltan / har so gott él je nek ben,
hur rák ban / éne kek ben,
[…] az ut cán oly szo kot tan / is mé telt hogy-vagy-okban,
a hir te len pu háb ban / szo rí tott kéz fo gás ban,
[…] min den cél ban ott van, / ott van a hol na pod ban, /

gon do la tod ban /
min den moz du la tod ban; / […]
[…] õ les, hi á ba fut nál, / fo goly vagy, / s egy ben fog lár; / do -

há nyod za ma tá ba, / ru há id anya gá ba, / be ivó dik, evõ dik /
ve lõ dig; / esz mél nél, de esz me / csak övé jut eszed be,

[…] hol zsar nok ság van, / min den ki szem a lánc ban;”
Tisz telt Hon fi tár sa im!
1956 ki emel ke dõ jel lem zõ je volt a nem zet szin te tel jes

egé szét át fo gó, szé les kö rû nem ze ti egy ség lét re jöt te. Pe -
dig a ma gyar tár sa da lom 1956-ban is igen meg osz tott volt,
jó né hány alap ve tõ kér dés ben. A jö ven dõ tár sa dal mi rend
te kin te té ben meg osz tot tabb volt, mint a mai tár sa da lom.
Az or szág nép ének je len tõs ré sze még hitt a szo ci a liz mus
meg re for mál ha tó sá gá ban, és gaz da sá gi lag élet ké pes de -
mok ra ti kus szo ci a liz mus meg te remt he tõ sé gé ben. A nem -
zet má sik, ugyan csak je len tõs ré sze pe dig a pol gá ri de -
mok rá cia plat form ján ál lott, és ezen az ala pon tud ta el kép -
zel ni az or szág jö võ jét.

A ma gyar né pet azon ban két alap kér dés ben va ló egyet ér -
tés, a de mok rá cia és sza bad ság, va la mint a füg get len ség
igény lé se egy tá bor ban egye sí tet te. E cé lo kért együtt küz dött
di ák, mun kás, ér tel mi sé gi, föld mû ves és az osz tály ide gen -
ként meg bé lyeg zett. Együtt küz dött reformszocialista, kis gaz -
da, ke resz tény de mok ra ta, li be rá lis és kon zer va tív egy aránt. 

A sza bad ság és a de mok rá cia vá gya, va la mint a szov jet
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csa pa tok ki vo ná sá nak, füg get len sé günk hely re ál lí tá sá nak
cél ki tû zé se az „Aki ma gyar, ve lünk tart!” jel sza vá val egy be -
kap csol ta a nem zet kü lön bö zõ ré te ge it, kü lön fé le gon dol -
ko dá sú tag ja it.

A fegy vert ra ga dók mel lett az or szág né pe gyá rak ban,
üze mek ben lét re ho zott mun kás ta nács ok ban, fal van ként,
vá ro son ként meg ala pí tott nem ze ti bi zott sá gok ban szer te
min de nütt hi tet tett a de mok rá cia és a füg get len ség ügye
mel lett. A for ra dal mat a la kos ság egé szé nek egyet ér tõ ro -
kon szen ve, és a legkülönféle for má ban tes tet öl tõ tá mo ga -
tá sa övez te. 

Né hány na pig úgy tûnt, hogy az ügy gyõ ze del mes ke -
dik. Az or szág aka ra tát és szu ve re ni tá sát sem mi be ve võ
szov jet in ter ven ció azon ban a for ra dal mat és sza bad ság -
har cot vér be foj tot ta. 

Ma már tud juk, hogy a jár mát le ráz ni kí vá nó nem zet nek
nem volt sok esé lye. A nagy ha tal mi al ku Ma gyar or szá got a
szov jet ér dek szfé rá ba utal ta, és a fenn ál ló hely ze ten há bo -
rús konf lik tus ve szé lye nél kül ak kor nem sok le he tõ ség
volt vál toz tat ni. Nyu gat pe dig nem vál lal ta egy há bo rú hoz
ve ze tõ konf lik tus koc ká za tát.

Ma gyar or szág ke ser ves árat fi ze tett sza bad ság vá gyá ért. 
A bu kást tör té nel münk ben pél dát lan, több mint há rom -

száz ál do zat éle tét kö ve te lõ meg tor lás kö vet te. Ezen túl
sok ezer re te he tõ azok szá ma, akik bör tön nel, in ter ná lás -
sal, eg zisz ten ci á juk ket té tö ré sé vel szen ved ték meg a for ra -
da lom ban és sza bad ság harc ban vál lalt ak tív rész vé te lü ket. 

Fel mér he tet le nül sú lyo sak vol tak a bu kás más kö vet -
kez mé nyei is. 

1956/57. for du ló ján re mé nyét és hi tét veszt ve két száz -
ezer hon fi tár sunk me ne kült nyu gat ra. Ha szám ba vesz  -
szük en nek a nagy emig rá ci ós hul lám nak a részt ve võ it,
hogy men  nyi szor gos, ügyes kéz, ér tel mes fej lelt nyu ga -
ton új ha zá ra, akik már a to váb bi ak ban nem a mi ja vunk -
ra te vé keny ked tek, ak kor mér het jük csak fel en nek a
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dis  szi dá lá si hul lám nak a hát rá nyos ha tá sa it. Hány No bel-
dí jas, vagy egyéb ként nem zet kö zi hí rû tu dós, or vos,
mér nök gya ra pí tot ta és gya ra pít ja ma is a kül föl det ahe -
lyett, hogy az or szág ja vá ra mû köd he tett vol na, vagy te -
vé keny ked het ne ma is! Hány ne ves spor to ló szûnt meg
a ma gyar sport si ke rek ko vá csa len ni! Csa lá di kap cso la -
tok, ba rát sá gok tíz- és tí zez rei sza kad tak meg, bom lot tak
szét, mert a vas füg göny nem csak ha zán kat, ha nem az
itt hon ma ra dó kat is el zár ta a vi lág bol do gabb fe lé tõl és
az oda me ne kü lõk tõl. 

Be tel je sült Tom pa Mi hály szo mo rú lá to má sá nak egy
újabb fel vo ná sa:

„Pusz tu lunk, ve szünk, 
mint ol dott ké ve, szét hull nemzetünk…”
'56 bu ká sá nak azon ban a leg sú lyo sabb kö vet kez mé nye

a kom mu nis ta dik ta tú ra újabb, több év ti zed re szó ló meg -
hos  szab bí tá sa volt.

A kom mu nis ta rend szer nek ez az újabb sza ka sza volt
az, mely vég leg ki kezd te a re mény te len né vált tár sa dal mat,
fel õröl te a pol gá ri Ma gyar or szág már csak lel kek ben élõ
ma rad vá nya it, fel bo rí tot ta az er köl csöt, és vég ze tes zsák ut -
cá ba te rel te a ma gyar gaz da sá got.  

Nem kell más ra gon dol nunk, mint ar ra, hogy 1945-ben
Ma gyar or szág gaz da sá gi lag és más te kin tet ben is job ban
állt, mint Auszt ria, és alig fél év szá zad múl tán mi lyen ered -
ményt hoz egy ilyen ös  sze ha son lí tás.

Hogy ho vá jut ta tott min ket ez a dik ta tú ra, jól ér zé kel he -
tõ a rend szer vál to zás ne héz sé ge i bõl, a gaz da sá gi át ala ku -
lás ke ser ves, em be re ket meg pró bá ló fo lya ma tá ból.

Tisz telt Hon fi tár sa im!
1989/90-ben tör té nel mi sor sunk sze ren csés for du la ta

vér nél kül, bé kés át ala ku lás for má já ban meg hoz ta sza bad -
sá gun kat, meg te rem tet te de mok rá ci án kat, és vis  sza nyer tük
füg get len sé gün ket. Mind az, ami ért 1956 hõ sei éle tü ket ad -
ták, meg va ló sult.
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A sors meg ad ta szá munk ra azt, hogy ke zünk be ve hes -
sük je le nünk és jö võnk ala kí tá sát. Most raj tunk, egye dül
raj tunk mú lik, hogy le he tõ sé ge in ket mi ként tud juk fel hasz -
nál ni, és ho gyan tu dunk ma gunk nak ott hont te rem te ni a
ha zá ban. 

Ne héz fel ada tok vár nak ránk, hi szen sú lyos a tör té nel -
mi örök ség, és a vi lág egé sze is ne héz sé gek kel küzd,
nyug ta lan, el lent mon dá sos éle tet él.

E fel ada tok meg ol dá sá ban ös  sze fo gás ra és együtt mû kö -
dés re van szük ség, mely nek ki kell ter jed nie egy olyan
igaz sá go sabb tár sa dal mi ar cu lat ki for má ló dá sá nak elõ moz -
dí tá sá ra is, mely a ma gyar köz vé le mény ben a mai vi szo -
nyok kal szem ben kri ti ka ként és vágy ként egy ér tel mû en
ben ne él. 

Tisz telt Hon fi tár sa im!
Ma már a de mok rá cia, a sza bad ság és a füg get len ség

olyan esz kö ze ink, me lyek bir tok lá sát ter mé sze tes nek tart -
juk, mint a le ve gõt. A le ve gõ is olyan kincs, mely nek je -
len tõ sé gé re csak ak kor fi gyel nénk fel, ha hir te len jé ben
fogy ni kez de ne. 

Ne künk ma gya rok nak azon ban, akik már meg ta pasz tal -
tuk a ful lasz tó le ve gõt len sé get, tud nunk kell örül ni, hogy
most tisz ta le ve gõt szív ha tunk. Tud nunk kell örül ni sza -
bad sá gunk nak, de mok rá ci ánk nak és füg get len sé günk nek. 

E gon do la tok je gyé ben hajt suk meg az em lé ke zés zász -
la it azon hõ sök elõtt, akik eze kért a kin cse kért, a mi tisz ta
le ve gõn kért küz döt tek, és er re az ügy re éle tü ket tet ték!     

(El hang zott a du na ke szi vá lasz tó ke rü let ben)
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Válogatás egy közéleti 
pálya terméseibõl
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A VOLT EGY HÁ ZI IN GAT LA NOK 
TU LAJ DO NÁ NAK REN DE ZÉ SÉ RÕL

1991. má jus 14.
Beszéd a törvényjavaslat vitájában

SALAMON LÁSZ LÓ, DR. (MDF) Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz  -
telt Ház! Van va la mi jel kép ér té kû ab ban, hogy en nek a vi -
tá nak a meg kez dé sé re, a mi nisz te ri ex po zé el hang zá sá ra
azt kö ve tõ hé ten ke rült sor, me lyen a ma gyar ka to li kus
egy ház tör té net egyik leg na gyobb alak já nak, de a ma gyar
tör té ne lem ki emel ke dõ sze rep lõ jé nek is, Mindszenty Jó -
zsef her ceg prí más bí bo ros nak a ham vai ha za ho zat tak, vég -
sõ nyughelyet lel ve ma gyar föld ben, ér sek, prí más elõ dei
kö ré ben. Akik akár köz vet le nül, akár a té vé kép er nyõ je se -
gít sé gé vel ré sze sei le het tek a mariazelli vagy az esz ter go -
mi bú csú nak, il let ve gyász szer tar tás ok nak, a zász lók kal,
ha rang szó val és gyer tyák kal kí sért ha za út nak, to rok szo rí tó
ér zés sel él het ték meg a ta nú ság té telt vá lasz tó, meg hur colt
és meg gya lá zott fõ pap ha lá lá ban va ló gyõ zel mét, me lyet
egy la tin jel mon dat: devictus vincit, le gyõ zet ve gyõz, fe jez
ki iga zán.

Ma azok nak a ro mok nak az el ta ka rí tá sá ban és a ro mok
he lyén va ló új já épí tés ben te szünk igen je len tõs lé pést, me -
lyet a négy év ti ze des dik ta tú ra az egy há zak meg tö ré sé re is
tö re ked ve, esz mei, er köl csi té ren, il let ve ezek át té te le in is
az ok ta tás ügy, a kul tú ra, az egész ség ügy és a szo ci á lis el -
lá tás és in téz mény rend szer te rü le tén rom bo ló te vé keny sé -
ge ál tal lét re ho zott.

Tisz telt Or szág gyû lés! A hit élet kor lá to zá sa, az egy há zak
év szá zad okon át gya ko rolt kul tu rá lis és szo ci á lis funk ci ó i -
nak majd nem tel jes fel szá mo lá sa, me lyek nek tör té nel mi és
prog res  szív sze re pét olyan fo ga lom má vált ne vek, mint
Nagy szom bat, majd Bu da, il let ve Pest, Deb re cen és Sá ros -
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pa tak, to váb bá ne ves ta ní tó, il let ve gyó gyí tó ren dek - és
még so rol hat nám - fém je lez ték, nem csak egy sze rû en a val -
lá sos em be rek tö me ge it fosz tot ta meg sze re tett és ma gu ké -
nak val lott in téz mé nye i tõl, nem csak kor lá toz ta õket val lás -
gya kor lá suk ban, ha nem ma ra dan dó ûrt te rem tett a ma gyar
kul tú ra, az egész sé gi és szo ci á lis el lá tás vi lá gá ban is.

Az egy há zak mû kö dé sé nek be szû kí té se hoz zá já rult nem -
csak a val lá si, ha nem a vi lág né zet tõl is füg get len egye te mes
er köl csi ér té kek tár sa dal mi de val vá ló dá sá hoz, a nem ze ti tu -
dat meg õr zé sé nek és ápo lá sá nak el gyön gí té sé hez.

A Ma gyar De mok ra ta Fó rum prog ram já ban egyik alap -
ve tõ cél ki tû zés ként fo gad ta el az or szág kul tu rá lis, egész -
ség ügyi és szo ci á lis hely ze té nek gyö ke res át ala kí tá sát, em -
ber köz pon tú vá té te lét. Ugyan csak alap ve tõ cél ki tû zé sünk
az or szág er köl csi mély pont ról tör té nõ fel eme lé se, tör té ne -
ti és nem ze ti ér té ke ink meg be csü lé se.

Mind ezek nek a fel ada tok nak a meg va ló sí tá sa so rán a
Ma gyar De mok ra ta Fó rum - el is mer ve és hang sú lyoz va az
egy há zak tör té nel mi leg is iga zolt tár sa dal mi, a nem ze tet
szol gá ló sze re pé nek lét jo go sult sá gát - el fo gad ja és tá mo gat -
ja az egy há zak nak ezt a szol gá la tát, el fo gad ja az egy há zak -
nak az em lí tett te rü le te ken tör té nõ fel adat vál la lá sát és mû -
kö dé sét, és mind eze ket a Fó rum cél ki tû zé sei meg va ló sí tá -
sá ban nél kü löz he tet len nek tart ja. A val lás sza bad gya kor lá -
sa, a hit élet in do ko lat lan kor lá to zás aló li men te sí té se pe dig
a Fó rum esz me i sé gé bõl egé szé ben, kü lö nö sen a he lye sen
ér tel me zett sza bad el vû ség bõl ön ma gá ban kö vet ke zik.

Az elõt tünk fek võ tör vény ja vas lat cél ja a hit élet kor lá to -
zás nél kü li gya kor lá sá hoz, il let ve az egy há zak elõb bi ek -
ben rész le te zett szol gá ló, nagy je len tõ sé gû tár sa dal mi fel -
adat vál la lá sá hoz szük sé ges tár gyi alap fel té te lek leg lé nye -
ge sebb ele mé nek, az in gat lan tu laj don lás nak a biz to sí tá sa
és az ez zel kap cso la tos kér dé sek ren de zé se. A tör vény ja -
vas lat egé sze ér ték ren dünk szem elõtt tar tá sá val alap ve tõ
po li ti kai prog ra munk cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sát kí -
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ván ja elõ se gí te ni, ezért a Ma gyar De mok ra ta Fó rum egé -
szé ben tá mo gat ja a tör vény ja vas la tot.

Itt hadd tér jek ki egy gon do lat ere jé ig azok ra az ér té ke -
lé sek re, ame lyek úgy kí ván ják be ál lí ta ni eb ben a kér dés -
ben a Fó rum s a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt vi szo nyát,
hogy a Fó rum mint egy tar to zá sát tel je sí ti a ko a lí ci ó ban a
Nép párt nál ak kor, ami kor ezt a tör vényt tá mo gat ja. Hang -
sú lyo zom, hogy nem er rõl van szó, ha nem ar ról, hogy
ezek a cél ki tû zé sek, ame lyek nek meg va ló su lá sát ez a tör -
vény szol gál ja mind a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt,
mind a Fó rum prog ram já ban egy aránt ben ne van nak, ma -
gya rán szól va kö zös ügy rõl van szó.

Tisz telt Or szág gyû lés! Azt hi szem, az elõbb el mon dot -
tak ban, ha uta lás sze rû en is, de vi lá go san je lez tük azt a né -
ze tün ket, hogy az egy há zak kal kap cso la to san a múlt rend -
szer ben meg va ló sí tott po li ti kát – en nek kö ré ben a tör vény -
ja vas lat ban cél ba vett in gat lan ren de zé si kör be tar to zó in -
gat lan ja vak el vé tel ét meg va ló sí tó in téz ke dé se ket – nem -
csak az egy há zak ra néz ve, ha nem ál ta lá nos ság ban az or -
szág egé szé nek ér de ke it is te kint ve – ká ros nak, rom bo ló -
nak, az egy há zak kal szem ben igaz ság ta lan nak, adott ese -
tek ben az ak kor fenn ál lott jog sza bá lyo kat is sér tõ nek, az -
az tör vény te le nek nek tart juk.

E kö rül mé nyek hang sú lyo zá sá val a tu laj do ni kér dé sek
ren de zé sé ben el fog lalt ko ráb bi el vi ál lás pon tunk nak
meg fe le lõ en a Ma gyar De mok ra ta Fó rum nem a res ta u rá -
ció, nem a rep ri va ti zá ció el ve alap ján áll. A je len tör vény -
ja vas lat in do kai kö ré ben má sod la gos nak tart juk az igaz -
ság té tel kér dé sét is, nem azért, mint ha az igaz ság té tel
ügye nem len ne né ze te ink sze rint alap ve tõ fon tos sá gú,
ha nem azért, mert a je len eset ben en nél is lé nye ge sebb
az az alap elv, amely fõ in do ka ként a ja vas lat egé szé re
érez he tõ en jel lem zõ, a funk ci o na li tás el ve. En nek az elv -
nek ér tel mé ben az egy ház ré szé re a tör vény ja vas lat tár -
gyát ké pe zõ in gat la nok jut ta tá sá ra alap ve tõ en azon ok ból
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ke rül sor, hogy az egy há zak mû kö dé sét az elõb bi ek ben
ki fej tet tek alap ján az ok ta tás, a kul tú ra te rü le te in, az
egész ség ügy és a szo ci á lis gon dos ko dás te rü le tén is nél -
kü löz he tet len nek tart juk, és mû kö dé sük biz to sí tá sá hoz,
funk ci ó juk be töl té sé hez szük sé ges nek tart juk meg fe le lõ
in gat la nok biz to sí tá sát.

Ezen meg fon to lás hoz ké pest az igaz ság té tel el ve csu -
pán já ru lé kos tá mo ga tó elv. A funk ci o na li tás el ve tük rö zõ -
dik ab ban, hogy a ja vas lat má so dik sza ka szá nak el sõ be -
kez dé se ér tel mé ben a ja vak át adá sá ra az egy há zak tény le -
ges te vé keny sé ge sze rint szük sé ges mér ték ben és idõ ben
ke rül sor. Hogy az el vett in gat lan va gyon kö re nem fel tét -
le nül tel jes kör ben ke rül vis  sza adás ra, ha nem rész ben az
an nak el bí rá lá sá ra fel ál lí tott szerv, ki vé te le sen pe dig a Kor -
mány dön té sé tõl füg gõ en, il let ve, hogy adott eset ben az
egy há zak kal tör té nõ meg egye zés alap ján az ere de ti in gat -
lan he lyett cse re in gat lan nal va ló ki elé gí tés, sõt pénzbeni
kár té rí tés is szó ba jö het meg ol dás ként.

Ezek bõl kö vet ke zõ en az egy ko ri el vé tel vagy tu laj don -
jog té nyé hez nem kap cso ló dik ugyan azon in gat lan vis  sza -
adá sá ra irá nyu ló ala nyi jog, va gyis túl azon, hogy a tör -
vény ja vas lat tör vény al ko tói cél ja a köz hasz nú funk ció biz -
to sí tá sa, az in gat la nok tu laj don lá sá nak ren de zé sé vel is a
funk ció el ve a ren de zõ elv, szem ben va la mi fé le reparációs
vagy rep ri va ti zá ci ós elv vel.

Szük sé ges nek tar tom, hogy rá mu tas sak ar ra - mi ként azt
Isépy ál lam tit kár úr is em lí tet te ex po zé já ban -, hogy a Kor -
mány rend kí vül ki ter jedt elõ ze tes egyez te tést foly ta tott le a
tör vény ja vas lat elõ ké szí té se so rán. Ezen részt vet tek nem -
csak az egyes par la men ti pár tok, nem csak az egy há zak,
ha nem az ön kor mány zat ok kép vi se lõi is. Az egyez te té sek
ered mé nye ként a mi nisz té ri um a tör vény ja vas lat egy ko -
ráb bi vál to za tát vagy ter ve ze tét át dol goz ta, és kép vi se lõ tár -
sa im asz ta lán már ez, az egyez te tés ered mé nye ként ke let -
ke zett és át dol go zott vál to zat fek szik.
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Fi gye lem re mél tó nak tar tom, hogy a tör vény ja vas lat
egész szel le mét mes  sze me nõ to le ran cia hat ja át az egy há -
zak ér de ke i vel eset le ge sen üt kö zõ egyéb ér de kek tisz te let -
ben tar tá sa, il let ve az érdekösszeütközések meg ol dá sa ér -
de ké ben. Sa já tos sá ga a ja vas lat nak, hogy a fel me rült ér -
dek összeütközések el sõd le ges ren de zé si mód ja ként az ér -
dek egyez te tést, a tár gya lást fa vo ri zál ja. Az ál lam köz ha tal -
mú dön té si jog kö re csak a több fó ru mon meg va ló su ló ér -
dek egyez te tés si ker te len sé ge ese tén lép elõ tér be.

A ja vas lat az ön kor mány zat ér de ke i nek érin té se ese tén
kü lön elõ ze tes egyez te tést ír elõ az érin tett egy ház és az
ön kor mány zat kö zött. Csak en nek si ker te len sé ge ese tén
ke rül a kér dés az egyez te tõ bi zott ság elé, ahol ilyen eset -
ben az ön kor mány zat ok kép vi se le tét is biz to sí ta ni ren de li
a tör vény ja vas lat.

Elõ ze tes elõ ké szí tõ egyez te tést ír elõ a tör vény az in -
gat lan más ke ze lõ je és az egy ház kö zöt ti kér dés ren de zé -
se ese té ben is. Mind két em lí tett elõ ze tes egyez te tés cél ja
az in gat lan át adás ban va ló köz vet len meg ál la po dás lét re -
ho zá sa, mely nek ki ala kí tá sa so rán fi gye lem be le het ven ni
min den egyé ni sa já tos sá got, mely nek so rán a fe lek köz -
vet le nül ren dez he tik az ös  szes szük sé ges kér dést, így a
bir tok ba adás idõ pont ját, a hasz ná ló el he lye zé sé nek kér -
dé sét, az ez zel kap cso la tos költ sé gek vi se lé sé re vo nat ko -
zó meg ál la po dást.

A kor mány zat ügy dön tõ ha tás kö re – mint azt az imént
em lí tet tem – csak az egyez te tõ bi zott sá gok mû kö dé sé nek
ered mény te len sé ge ese tén lép elõ tér be. Gya kor lá sá val
kap cso lat ban a tör vény ja vas lat jog or vos lat ként tör vény sér -
tés ese té re a bí rói út igény be vé tel ét biz to sít ja.

A tör vény ja vas lat ál tal in téz mé nye sí tett ren de zés fel tét -
len ga ran ci á kat tar tal maz ar ra néz ve, hogy az egy há zak nak
át adan dó in gat la nok je len le gi hasz ná lói, ha csak nem ke -
rül nek ezek az in téz mé nyek tel jes egé szé ben az egy ház ál -
tal át vé tel re, meg fe le lõ el he lye zés ben ré sze sül je nek.
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Tel je sen alap ta lan han gu lat kel té sek azok az in terp re tá -
ci ók, hogy akár egyet len egy je len le gi hasz ná ló – is ko la
vagy más in téz mény – fe dél és el he lye zés nél kül ma rad -
nak. Ez a mód szer jel lem zõ volt azok ra, akik év ti ze dek kel
ez elõtt az egy há zak tól az in gat la no kat el ko boz ták, de mi
ezt a tõ lünk ide gen mód szert, amely csak ki ter ve lõ it és al -
kal ma zó it mi nõ sí ti, a leg ha tá ro zot tab ban el uta sít juk.

Tisz telt Ház! Tisz tá ban va gyok az zal, hogy a je len ja vas -
lat sem tö ké le tes min den ben, de az ál ta lá nos vi ta ke re té -
ben nem kí vá nok rész let kér dé sek be bo csát koz ni, csu pán
egyet len ki vé tel lel élek.

A ja vas lat bi zott sá gi vi tá ja so rán el hang zot tak alap ján
szá mí tunk az el len zék nek a 10. sza kasz (2) be kez dé sé vel
kap cso la to san vár ha tó ki fo gá sá ra, ne ve ze te sen azon ren -
del ke zés meg kér dõ je le zé sé re, hogy a he lyi ön kor mány zat
kár ta la ní tás ra csak ak kor le gyen jo go sult, ha a tu laj don jo -
got el len ér ték ének fe jé ben sa ját pénz esz kö ze i bõl fe dez te.

Nem aka rok e te kin tet ben sem a vi ta elé be men ni, de azt
már most is le szö gez he tem, hogy a ja va solt ren del ke zés mo -
rá li san és po li ti ka i lag fel tét le nül meg ala po zott és in do kolt.

Tisz telt Ház! A tör vény ja vas lat egé szé nek meg fe le lõ ér -
té ke lé se ér de ké ben sze ret nék még né hány al kot mány jo gi
szem pont ra utal ni: ne ve ze te sen egy részt a mû ve lõ dés hez,
a ne ve lés sza bad meg vá lasz tá sá hoz fû zõ dõ al kot má nyos
jo gok ra, il let ve az ál lam pol gá ri és em be ri jo gok meg kü lön -
böz te tés nél kü li biz to sí tá sá hoz fû zõ dõ al kot má nyos jo gok -
ra. Úgy gon do lom, hogy ezek re a jo gok ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek egy be ve té sé bõl egy ér tel mû az, hogy a hí võ
szü lõk nek jo guk van ah hoz, hogy gyer me ke i ket meg gyõ -
zõ dé sük nek meg fe le lõ vi lág né zet ben, így az ezt biz to sí tó
is ko lá ban ne vel tes sék. Ha ez a jo guk nem biz to sít ta tik an -
nak el le né re, hogy ugyan azon adó rend szer ben él nek, és
ugyan olyan rend sze rint vi se lik a köz ter he ket, mint má sok,
ak kor az õ te kin te tük ben nem ér vé nye sül az ál lam pol gá ri
jo gok meg kü lön böz te tés nél kü li biz to sí tá sa.
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Ugyan ak kor az Al kot mány a jog egyen lõ ség meg va ló sí -
tá sát a 70/A. sza kasz (3) be kez dé sé ben fog lalt po zi tív
diszk ri mi ná ció el vé vel, az esély egyen lõt len ség ki küsz öbö -
lé sé nek in téz mé nyé vel biz to sít ja.

Eb bõl az elv bõl leg alább is az ok ta tás és a mû ve lõ dés
te rén le ve zet he tõ az, hogy a je len tör vény ja vas lat alap ve -
tõ al kot má nyos cél ki tû zé se ink tény le ges meg va ló sí tá sát
szol gál ja, il let ve hogy az egy há zak 40 éves ül döz te té sé nek
és hát rá nyos ke ze lé sé nek ered mé nye ként elõ ál lott hely zet
a po zi tív diszk ri mi ná ció el vé nek al kal ma zá sa nél kül az
em lí tett te rü le ten az al kot má nyos kö ve tel mé nyek kel ösz  -
sze egyez tet he tet len vi szo nyok tar tós meg ma ra dá sát kon -
zer vál ja.

Úgy gon do lom, az már al kot má nyos ren del ke zé se ink
hi á nyos sá ga kö ré so rol ha tó, hogy más egyéb te rü le ten az
Al kot mány nem eme li ki ilyen preg nán san an nak sza bad -
sá gát és ah hoz va ló jo got, hogy az ál lam pol gár ok az egy -
há zak nyúj tot ta egyéb irá nyú köz hasz nú te vé keny sé ge ket
is igény be ve hes sék, jól le het ter mé szet jo gi alap el vek bõl,
de ma gá nak a sza bad ság nak al kot má nyo san ga ran tált ál ta -
lá nos gon do la tá ból ez is le ve zet he tõ és a po zi tív diszk ri -
mi ná ció el vé nek al kal ma zá sát igény lõ kö ve tel mény.

Tisz telt Ház! Fel szó la lá som vé gé hez kö ze led ve sze ret -
nék köz vet le nül el len zé ki kép vi se lõ tár sa im hoz for dul ni
két gon do lat ere jé ig. Az egyik gon do lat ah hoz a ve lünk
szem be ni ál ta lá nos el vá rás hoz kap cso ló dik, hogy ke rül jük
el a fe les le ges, med dõ, ide o ló gi ai ter mé sze tû vi tá kat. Az
or szág köz vé le mé nye azt vár ja, hogy ne ilyen éles vi ták -
ban emés  szük fel ener gi án kat, ha nem a fe les le ges ös  sze -
csa pá so kat ke rül ve jus sunk mi e lõbb meg nyug ta tó meg -
egye zés re. Én – azo no sul va ezek kel az el vá rá sok kal – ma -
gam is azt ké rem, azt ja vas lom, hogy en nek a tör vény ter -
ve zet nek az ügyé ben – csak úgy, mint min den más fon tos
kér dés ben – te gyük fél re az emész tõ vi tá kat. Úgy gon do -
lom, leg alább is re mé lem, sen ki nem fog ja vi tat ni, hogy jó
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ügy rõl van szó, és meg fo gunk tud ni fe lel ni a köz vé le -
mény el vá rá sa i nak.

A má sik gon do lat ah hoz kap cso ló dik, mi sze rint egyes,
ko ráb ban meg fo gal ma zott vá dak sze rint a ko a lí ció bi zo -
nyos ér té kek, így a ke resz tény ér ték rend ki sa já tí tá sá ra tö -
rek szik. Úgy hi szem, an nak el le né re, hogy mi - MDF-esek
- prog ram párt ként és ko a lí ci ós part ne re ink is a ma guk
meg fo gal ma zá sa és ki fe je zé se sze rint va ló ban vál lal juk és
vál lal ják eze ket az ér té ke ket, és hogy ez a vál la lás a múlt -
ban sem és most sem je lent het sem ki sa já tí tást, sem ki re -
kesz tõ le ges sé get, most e tör vény ja vas lat kap csán jó al ka -
lom adó dik ar ra, hogy min den párt, ame lyik va ló ban vál -
lal ja, sa ját ügye ként ke zel hes se ezek nek az ér té kek nek a
szol gá la tát.

Én ma gam, õszin tén mon dom, azt sze ret ném leg in kább,
ha az el len zék nek si ke rül ne a tör vény ja vas lat vi tá já ban és
el fo ga dá sá ban ezek nek az ér té kek nek leg alább olyan oda -
adó és hasz nos tá mo ga tó i vá vál ni, mint ne künk, és ha
ezen az áron meg old hat juk az egy há zak köz hasz nú mû kö -
dé sé hez szük sé ges in gat lan tu laj don lá si kér dé se ket, ha ezt
a jó ügyet ez ál tal gyõ ze lem re vi het jük, leg alább is én a ma -
gam ré szé rõl még az el sõbb sé get is szí ve sen át en ge dem a
di csõ ség bõl a má sik ol dal nak.

Te kint sük te hát kö zös ügy nek az egy há zi in gat la nok
ren de zé sé nek ügyét; ne azt ke res sük, hogy mi ként nem le -
het, ha nem azt, hogy mi ként le het meg ol da ni az ez zel
kap cso la tos kér dé se ket. Ezek nek a gon do la tok nak je gyé -
ben ké rem min den jó aka ra tú erõ ös  sze fo gá sát és párt ál lás -
ra va ló te kin tet nél kül a tör vény ja vas lat tá mo ga tá sát.
(Taps.) 
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AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG 
DÖN TÉ SE UTÁN*

(Új Ma gyar or szág, 1991. ok tó ber 9.)

Alig telt el két hét az óta, hogy az Al kot mány bí ró ság a köz -
tár sa sá gi el nök és a kor mány ha tás kör ének el ha tá ro lá sa
tár gyá ban be nyúj tott al kot mány ér tel me zé si ké rel met el bí -
rál ta. A köz vé le mény jog gal vár hat ta, hogy a dön tés után
a vi ta nyug vó pont ra jut. Az el múlt két hét fej le mé nyei
azon ban nem iga zol ták eze ket a vá ra ko zá so kat. A vi ta to -
vább tart, és job bá ra most már azon fo lyik, mit je lent ak -
tu á li san az Al kot mány bí ró ság dön té se, ki nek adott iga zat,
„ki gyõ zött”, és „ki vesz tett”, és hogy a dön tés után ho gyan
fog ala kul ni a to váb bi ak ban az ál lam fõ és a kor mány vi -
szo nya ál ta lá ban és a füg gõ kér dé sek ke ze lé se kap csán. 

A po lé mia nem ke vés in du lat tal pá ro sul, nyo má ban pe -
dig ott a fe szült ség, a be szé lõ vi szony aka do zá sa. Az in du -
la ti töl tés re jel lem zõ, hogy a je len so rok író ját – aki né hány
órá val a ha tá ro zat ki hir de té se után a dön tés kom men tá lá -
sá ra vál lal ko zott – egyes han gok érez he tõ en meg rót ták vé -
le mény nyil vá ní tá sá ért, sõt, az egyik je len tõs pél dány szá mú
el len zé ki szel le mi sé gû lap, a Ku rír ha sáb ja in – lep le zet len
el len szenv rõl árul ko dó cí mû cikk ben – az egyik nyi lat ko zó
az Al kot mány bí ró ság dön té sé nek ma gya rá za ta ként olyan
ha son la tot adott e so rok író já nak szá já ba, mely tõ le so ha el
nem hang zott, és mely ha son lat tal alá tá maszt ha tó ér tel me -
zés sel egy ál ta lán nem is ért egyet. (Lásd: Ku rír, IX. 25-i
szám ban Ver je csak az asz talt, Sa la mon úr cí mû cik két.)

Mos ta ni írá som nak egyik nem tit kolt cél ja, hogy elõ -
moz dít sa a vi ták va ló sá gos nyug vó pont ra ju tá sát, a na pi
po li ti ka vi szá lyai fö lé emel ke dést, a szem ben ál lás en gesz -
tel he tet len sé gé nek ol dó dá sát. 1991 Ma gyar or szá gá nak
(csak úgy, mint más kor is) mi nél ke ve sebb bel po li ti kai és

26 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



párt vil lon gás ra és ki szá mít ha tó sta bi li tás ra van szük sé ge.
Gaz da sá gi fel ada ta ink, tár sa dal mi-mo rá lis jel le gû meg úju -
lá sunk meg va ló su lá sá ra vá ró cél ja ink nem en ge dik meg,
hogy a kör nye zõ or szá gok hoz ké pest fenn ál ló vi szony la -
gos tár sa dal mi-po li ti kai egyen sú lyun kat szük ség te len és
ér tel met len vi szály ko dás bo rít sa fel, vagy te gye in ga tag gá.
Ezért és en nek ér de ké ben meg kell pró bál nunk túl ten ni
ma gun kat az al kot mány bí ró sá gi dön tés aktuálpolitikai ha -
tá sa in. Vi lá go san lát nunk kell, bár men  nyi re is konk rét és
hús ba vá gó po li ti kai sú lya van a ha tá ro zat nak, en nél ösz  -
sze ha son lít ha tat la nul na gyobb je len tõ sé gû, mond hat ni,
tör té nel mi lép té kû az al kot má nyos sá gi kér dé sek ki kris tá -
lyo so dá sá ban meg nyil vá nu ló je len tõ sé ge. Ne te gyük fel te -
hát azt a rossz kér dést, hogy „ki gyõ zött?” vagy hogy „ki
vesz tett?”, vagy leg alább is vá la szol junk rá ma ra dan dó je -
len tõ sé ge ol da lá ról; az al kot má nyos ság ügye gyõ zött, mert
tisz táb bá vál tak igen fon tos, alap ve tõ sú lyú, ed dig vi tás al -
kot má nyos kér dé sek! Bár men  nyi re is el tért az egyes pár -
tok ál lás pont ja az Al kot mány bí ró ság ál tal meg vá la szolt al -
kot mány jo gi kér dést ak tu a li zá ló po li ti kai kér dés ben, és en -
nek foly tán bár men  nyi re is párt ál lás pon tok csap tak ös  sze,
ne tri um fál jon a gyõz tes, és ne foly tas son apo lo ge ti kát a
vesz tes. Min den kit az a meg fon to lás ve zes sen, hogy az al -
kot má nyos ság prin cí pi u mai nem ál doz ha tók fel presz tízs -
szem pont ok és pil la nat nyi po li ti kai párt ér de kek ol da lán. 

Meg gyõ zõ dé sem, hogy az ál lam fõi jog kör al kot mány bí -
ró sá gi érte1mezése he lyes al kot má nyos szem lé let mel lett
egy ál ta lán nem te kin tély rom bo ló a köz tár sa sá gi el nök re
néz ve. Ter mé sze te sen az e te kin tet ben meg for má ló dó vé -
le mény at tól is függ, mi lyen ér té ket, mi lyen ran got tu laj do -
ní tunk a nem zet egé sze kép vi se le té nek, a na pi po li ti ka fe -
lett va ló ál lás nak. Meg gyõ zõ dé sem, hogy az ál lam fõi
presz tízs csak meg erõ sít te tik az ál tal az al kot mány bí ró sá gi
ér tel me zés ál tal, mely nek ér tel mé ben a vég re haj tó ha ta lom
gya kor lá sá ért fenn ál ló po li ti kai fe le lõs ség egye dül a kor -
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mányt ter he li, és hogy a köz tár sa sá gi el nök, aki az al kot -
mány 29. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a ma gyar ál lam szer -
ve zet ben ta lán a leg ma gasz to sabb fel adat ként „ki fe je zi a
nem zet egy sé gét és õr kö dik az ál lam szer ve zet de mok ra ti kus
mû kö dé se fe lett”, jog kör ében el jár va csu pán ak kor avat -
koz hat be alakítólag a kor mány za ti fe le lõs ség tar to má nyá -
ba tar to zó kér dé sek be, ha az a fent idé zett ál lam fõi fel ada -
tok ból fa ka dó an a nem zet ér de kei és az ál lam de mok ra ti -
kus mû kö dé sé nek meg õr zé se szem pont já ból – az eze ket
sú lyo san fe nye ge tõ ve szély el há rí tá sa vé gett – múl ha tat la -
nul szük sé ges. 

Ami kor az Al kot mány bí ró ság dön té sé nek je len tõ sé gét
ér té kel jük, nem ke rül het jük el a po lé mi át azok kal az ér ve -
lé sek kel, me lyek a ki ne ve zé si jog kör kér dé sé ben az MTV
és a Rá dió al el nö kei ki ne ve zé sé nek meg ta ga dá sa kap csán
az ál lam fõi el já rás utó la gos le gi ti má lá sát vé lik fel fe dez ni a
ha tá ro zat ban. Ezek az ér ve lé sek nem csak ab ban a hi bá ban
szen ved nek, hogy a tár gyi la gos ér tel me zés szem pont ja it
ké szek fel ál doz ni a párt ér de kek sze rin ti in terp re tá ció ér de -
ké ben, ha nem kü lön po li ti kai ve szélyt is hor doz nak, mert
vég le te kig meg ne he zí tik az ál lam fõ hely ze tét. Az Al kot -
mány bí ró ság dön té sé ig ugyan is ter mé sze tes nek le he tett el -
fo gad ni a té ve dés meg tör tén tét, hi szen for má ló dó új de -
mok ra ti kus ál lam rend szer rõl, és an nak mû kö dé sé vel kap -
cso la to san fel me rü lõ al kot má nyos ha tás kö ri né zet kü lönb -
ség rõl volt szó, és vé gül is; té ved ni em be ri do log. Lé nye -
ge sen más vi szont a hely zet az Al kot mány bí ró ság dön té se
után. Na gyon nagy fe le lõs sé get vál lal ma gá ra az a po li ti kai
erõ, aki eb ben a hely zet ben vál to zat lan dön tés re biz tat ja a
köz tár sa sá gi el nö köt, és tar tok tõ le, hogy az ilyen ta nács -
adás nincs iga zán te kin tet tel az ál lam fõi te kin tély meg óvá -
sá nak ál ta lá nos ér de ke i re. 

En nek elõ re bo csá tá sa után ve gyük elõ az Al kot mány -
bí ró ság ha tá ro za tá nak né hány pas  szu sát, il let ve idéz zünk
fel né hány más meg nyil vá nu lást. A ki ne ve zés sel, il let ve az
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an nak meg ta ga dá sá val kap cso la tos ki té tel az aláb bi ak sze -
rint szól: „A köz tár sa sá gi el nök nek meg kell ta gad nia a ki -
ne ve zést, il let ve a jó vá ha gyást, ha ész le li, hogy az ah hoz
jog sza bály ban elõ írt fel té te lek nem tel je sül tek. Ezen kí vül
csak ak kor al kot má nyos a ki ne ve zés, il let ve a jó vá ha gyás
meg ta ga dá sa, ha a köz tár sa sá gi el nök ala pos ok kal ar ra
kö vet kez tet, hogy a ja vas lat tel je sí té se az ál lam szer ve zet de -
mok ra ti kus mû kö dé sét sú lyo san za var ná.” Aki nek már
volt dol ga éle té ben né hány szor jo gi szö veg gel, az elõtt
nem le het két sé ges, hogy men  nyi re ki vé te les le he tõ ség rõl
van itt szó. De, ha ez a szö veg va la ki ben két sé ge ket hagy -
na, az fel la poz hat ja az in dok lás ide vo nat ko zó ré szét is: „A
for ma i lag ag gály ta lan ki ne ve zé si ja vas lat tel je sí té sé nek
meg ta ga dá sá val ugyan is a köz tár sa sá gi el nök ér dem ben,
fe lül bí rál ha tat la nul be le avat ko zik az ál lam szer ve zet mû -
kö dé sé be, a po li ti kai fe le lõs sé get vi se lõk aka ra tá nak tel je sí -
té sét meg hi ú sít ja, anél kül, hogy õ ma ga ezért po li ti kai fe le -
lõs sé get vi sel ne. Az Al kot mány ban ki fe je zet ten sza bá lyo zott
önál ló po li ti kai dön té sek fel tét elei sze rint […] és az al kot -
má nyos hely ze té bõl adó dó an, a köz tár sa sá gi el nök tar tal -
mi ok ból el uta sí tó dön té se vég sõ biz to sí té kul szol gál; rend -
kí vü li esz köz, mely nek al kal ma zá sá ra csak az ál lam szer -
ve zet sú lyos mû kö dé si za va rá nak el há rí tá sa ad hat okot.
Te hát a ki ne ve zés meg ta ga dá sá hoz is rend kí vül sú lyos ki -
fo gás nak kell fenn áll nia a ki ne ve zen dõ sze mél  lyel szem -
ben, vagy az ag gá lyos ki ne ve zé sek so ro za tá nak kell olyan
mér té ket öl te nie, hogy, a de mok ra ti kus ál lam szer ve zet vé -
del mé ben a köz tár sa sá gi el nök nek meg kell sza kí ta nia a
fo lya ma tot. A ki ne ve zé si jog gya kor lá sa al kot má nyos meg -
ta ga dá sá hoz olyan sú lyú in do kok kel le nek, mint az Or -
szág gyû lés rend kí vü li ös  sze hí vá sá hoz, vagy fel osz la tá sá -
hoz.” Ves sük ezt ös  sze a köz tár sa sá gi el nök mi nisz ter el -
nök höz in té zett vá la szá val, mely ben az ál lam szer ve zet de -
mok ra ti kus mû kö dé se za va rá nak le he tõ sé ge em lí tés re sem
ke rült, ha nem az el zár kó zás oká ul lel ki is me re ti szem pont -
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ok, az el len zék kel va ló egyet ér tés hi á nya, a mé di á ban meg-
le võ sze mé lyi fe szült sé gek ke rül tek meg je lö lés re. 

T'öbben az egyes bí rák kü lön-, il let ve pár hu za mos vé -
le mé nyé re hi vat koz va sze ret nék vi szony la gos je len tõ sé gû -
nek fel fog ni az Al kot mány bí ró ság dön té sét. Néz zük meg
eze ket a vé le mé nye ket! Kilényi Gé za, Schmidt Pé ter és Vö -
rös Im re al kot mány bí rák ugyan ar ra a konk lú zi ó ra ju tot tak,
hogy a fel tett kér dés az al kot mány ér tel me zés ke re tei kö -
zött nem old ha tó meg, va gyis az al kot mány ki egé szí té sé re
vol na szük ség – de még is kü lönvé le mé nyük ben a dön tés
fõ irá nyá ba esõ meg ál la pí tást rög zí te nek: „Az al kot mány ér -
tel me zés ke re tei kö zött ugyan is leg fel jebb olyan ál ta lá nos
kö vet kez te té se kig le het el jut ni, hogy pél dá ul a köz tár sa sá -
gi el nök nem von hat ja el az Or szág gyû lés nek fe le lõs kor -
mány sze mé lyi ki vá lasz tá si jog kör ét és az az zal já ró fe le -
lõs sé get, és ezért a ki ne ve zé si ja vas lat vis  sza uta sí tá sa rit -
kán al kal maz ha tó – mint egy »vég sõ« – esz köz le het, amely -
nek al kal ma zá sá ra csak kü lö nö sen nyo mós ok ból ke rül het
sor.” A pár hu za mos vé le mé nyek pe dig nem áll nak szem -
ben ma gá val a ha tá ro zat tal, csu pán to váb bi, a ha tá ro za tot
meg erõ sí tõ meg ál la pí tá so kat tar tal maz nak. Idé zet Sza bó
And rás és Zlinszky Já nos kü lön vé le mé nyé bõl: „Min den
olyan tö rek vés, amely po li ti kai fe le lõs ség gel já ró dön té se -
ket, a köz tár sa sá gi el nök re, az Al kot mány bí ró ság ra, vagy a
bí rói szer ve zet re kí ván ná há rí ta ni, el len ke zik a jog ál la mi -
ság al kot má nyos el vé vel; aki bár leg jobb in du lat tal vagy
bi za lom mal is, po li ti kai el len õr zés re kí ván ná e szer ve ket
fel hasz nál ni, al kot má nyos sú lyuk és mél tó sá guk el len vét.” 

Úgy gon do lom, ezek után csak a tel jes ség ked vé ért kell
utal ni né hány olyan meg nyil vá nu lás ra, mely bõl egy ér tel -
mû en az tû nik ki, hogy az ál lam fõi el já rás és az al kot mány -
bí ró sá gi dön tés nem áll össz hang ban egy más sal. Er re utal
az a jó né hány el len zé ki ér tel me zés, mely az Al kot mány -
bí ró ság dön té sét sû rû saj nál ko zá sok kö ze pet te az ál lam fõi
jog kör szû kí té sé nek fog ta fel (Vastagh Pál, Kõ szeg Fe renc,
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Ki rály Zol tán). Köz be ve tõ leg sza bad jon meg je gyez nem,
hogy nem szû kí tés rõl, ha nem ér tel me zés rõl van szó – de itt
em lít he tem meg Hol ló And rás nak, az Al kot mány bí ró ság
fõ tit ká rá nak a dön tés ki hir de té se nap ján a Nap zár ta elõtt
cí mû mû sor ban tett nyi lat ko za tát, mely sze rint az ál lam fõi
el já rás az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat tük ré ben ag gá lyos -
nak mond ha tó. Ide so rol ha tó még Kukorelli Ist ván nyi lat -
ko za ta (Mai Nap, IX. 26.), mi kor bár azt hang sú lyoz za,
hogy nem azo no sul az al kot mány bí ró sá gi dön tés nek ez zel
a ré szé vel, túl zott sar kos ság gal ak ként fo gal maz: „Az Al -
kot mány bí ró ság az ál lam fõ fe le lõt len sé gé bõl in dul ki, ami
an  nyit je lent, hogy az ál lam fõ ural ko dik, de nem kor má -
nyoz.” Vé gül utol já ra, de nem utol só sor ban meg em lí tem
az Or szág gyû lés al kot mány ügyi bi zott sá gá nak e té ma kör -
ben még a nyá ri sza bad ság elõtt meg ho zott ál lás fog la lá sát.

Azt hi szem nem szük sé ges to váb bi rész le tek be bo -
csát koz nom an nak meg vi lá gí tá sá ra, mit je lent ak tu á li san
az Al kot mány bí ró ság dön té se. Is mét lem, en nek a szem -
re vé tel nek és ér tel me zés nek nem va la mi fé le tri um fá lás
oká ból, ha nem fél re vi võ és a nem min den po li ti kai ve -
szély nél kü li in terp re tá ci ó val va ló po lé mia mi att van
csu pán he lye. Én sze mély sze rint bí zom ab ban, hogy a
he lyes, az or szág ér de ke i ben gon dol ko dó, az al kot má -
nyos ság ér té ke it szem elõtt tar tó tö rek vé sek lesz nek az
irány adó ak, és meddõek ma rad nak azok a kí sér le tek,
me lyek e szem pon to kat bár mi fé le par ti ku lá ris ér de kek
alá akar ják ren del ni.

Vé gül érin te ni sze ret ném azo kat a vé le mé nye ket,
me lyek saj nál koz va ké rik szá mon az al kot má nyos be -
ren dez ke dé sen azt, hogy az ál lam fõ nem le het el len sú -
lya, va la mi fé le ri vá li sa a kor mány ha ta lom nak. Vi lá go -
san lát ni kell: olyan köz jo gi rend szer nincs, mely ben az
ál lam fõ és a kor mány fõ, vagy a kor mány egy más el len -
sú lyi len né nek. A mo dern ko ri de mok rá ci ák nak két köz -
jo gi rend sze re is me re tes: a par la men tá ris, il let ve a
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prezidenciális rend szer. A par la men tá ris rend szer mo -
dell jé ben a tör vény ho zó ha ta lom nak fe le lõs kor mány
gya ko rol ja a vég re haj tó ha tal mat, a kor mány za ti te vé -
keny sé get. Az ál lam fõ, ha gya ko rol is a leg fel sõ szin ten
vég re haj tó ha tal mi jo go sít vá nyo kat, akár a vég re haj tó
ha ta lom ki fe je zett fe jé nek te kin tik, akár nem, eze ket a
jo go sít vá nyo kat csak a par la ment nek fe le lõs kor mány
út ján gya ko rol ja, köz vet len köz be lé pé se e te rü le ten
min den par la men tá ris rend szer ben ki vé te les, sõt, az
egyik leg te kin té lye sebb, leg pa ti ná sabb par la men tá ris
rend szer ben, Nagy -Britanniában me rõ ben for má lis. Va -
ló já ban itt igaz tel jes mér ték ben a Kukorelli Ist ván ál tal
idé zett for mu la: a ki rály ural ko dik, a par la ment kor má -
nyoz. A prezidenciális rend szer ben a vég re haj tó ha ta -
lom gya kor lá sá ban az el nök ke zé ben van a ha ta lom
súly pon ti ré sze, ide kap cso ló dik a fe le lõs ség sa já tos, a
par la men tá ris fe le lõs ség tõl sok te kin tet ben el té rõ for -
má ja. Eh hez ké pest a kor mány fõ és a kor mány csak
kor lá to zott sze re pet tölt be, és tény le ge sen csak ré sze
an nak a vég re haj tó ha ta lom nak, mely nek köz jo gi lag és
po li ti ka i lag az ál lam fõ a fe je. Vegy tisz ta for má já ban a
prezidenciális rend szer ben mi nisz ter el nö ki tiszt ség
nincs, mint pél dá ul az Egye sült Ál la mok ban, ahol az el -
nök egy sze mély ben ál lam fõ is és a kor mány fe je is. A
prezidenciális rend szer ben a po li ti kai fe le lõs ség is lé -
nye ge sen el tér a par la men tá ris tól. Az ál ta lá ban köz vet -
le nül – a vá lasz tó pol gár ok ál tal – vá lasz tott el nök nem
tar to zik olyan ab szo lút po li ti kai fe le lõs ség gel a par la -
ment nek, mint a par la men tá ris rend szer ben a mi nisz ter -
el nök, ami leg in kább ab ban nyil vá nul meg, hogy a par -
la ment nek ál ta lá ban nincs mód ja bi zal mi meg fon to lás -
ból a kor mány, kü lö nö sen pe dig a kor mány fõi és ál -
lam fõi funk ci ót el lá tó el nök fel men té sé re. 

En nek az írás nak a ke re tei nem al kal ma sak e kér dés -
kör to váb bi rész le te zé sé re. Azt azon ban egy ér tel mû en

32 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



lát ni kell, hogy Ma gyar or szág al kot má nyos köz jo gi rend  -
sze re, mely tör té ne ti leg az ab szo lút mo nar chi á ból ki nö -
võ al kot má nyos par la men tá ris ki rály ság köz jo gi fej lõ dé -
si út ját jár ta, mely ben mo del lül alap ve tõ en az an gol
köz jo gi fej lõ dés szol gált, fõ ele me i ben és tar tal má ban az
1848-as al kot mány köz jo gi gon dol ko dá sát adap tál ta a
köz tár sa sá gi ál lam for ma vi szo nya i ra is. Eb ben a rend -
szer ben a köz tár sa ság sa já tos sá ga i ból ere dõ en csök ken -
tek ugyan az ál lam fõ ha tal mi jo go sít vá nyai, de a lé nyeg,
a kor mány za ti-vég re haj tó ha ta lom kor mány ál ta li, par la -
ment nek fe le lõs mó don va ló gya kor lá sa az 1848-as már -
ci u si tör vé nyek vív má nya és je len köz jo gi rend sze rünk -
ben an nak szel le me. 

A par la men tá ris rend szer prezidencális rend szer rel va -
ló fel vál tá sa sem ered mé nyez het ne olyan vál to zást, mely
el len pont tá ten né a két köz jo gi mél tó sá got. Egy ilyen vál -
tás a mi nisz ter el nö ki tisz tet jelentéktelenítené el, vagy
ten né fö lös le ges sé, va gyis a kor mány za ti po li ti kai ha ta -
lom ak kor is egy sze mély ke zé ben, ez eset ben az ál lam -
fõ ke zé ben össz pon to sul na. Ha tal mi egyen súly ke re sés
ol da lá ról te hát a par la men tá ris rend szer nek nem al ter na -
tí vá ja a prezidenciális rend szer, ezért ilyen irá nyú meg -
fon to lá sok nem te he tik in do kolt tá tör té nel mi fej lõ dé sünk
po zi tí vu ma it hor do zó par la men tá ris rend sze rünk bár mi -
fé le vo lun ta ris ta át ala kí tá sát. 

* Az Al kot mány bí ró ság a par la ment kul tu rá lis bi zott sá gá nak meg ke re sé -

sé re ér tel mez te az Al kot mány nak a köz tár sa sá gi el nök ki ne ve zé si

jog kö ré re vo nat ko zó ren del ke zé sét, és azt a kér dést, hogy köt ve van-

e a köz tár sa sá gi el nök a mi nisz ter el nök nek vagy a kor mány más tag -

já nak sze mé lyi ter mé sze tû, ki ne ve zés re, il let ve fel men tés re vo nat ko -

zó ja vas la tot tar tal ma zó elõ ter jesz té sé hez. A prob lé ma az MTV és a

Ma gyar Rá dió al el nö ke i nek ki ne ve zé se kap csán a mi nisz ter el nök és

a köz tár sa sá gi el nök kö zöt ti konf lik tus ként me rült fel. Az Al kot mány -

bí ró ság a 48/1991. AB ha tá ro za tá ban ki mond ta, hogy a köz tár sa sá gi
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el nök csak ak kor ta gad hat ja meg az elõ ter jesz tés tel je sí té sét, ha az

ab ban fog lalt ja vas lat jog sza bályt sért, vagy ala po san tar ta ni kell at -

tól, hogy a ja vas lat tel je sí té se az ál lam szer ve zet de mok ra ti kus mû kö -

dé sét sú lyo san za var ná.
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BE SZÉD AZ OR SZÁG GYÛ LÉS BEN 
A LA KÁS TÖR VÉNY VI TÁ JÁ BAN

1992. ok tó ber 12.

SA LA MON LÁSZ LÓ, DR. (MDF) Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz-
telt Ház! Ép pen 40 éve an nak, hogy a bér há zak ra ki füg -
gesz tet ték a köz is mert szlo gent: „Ezt a há zat a bér lõk szo -
ci a lis ta meg õr zés re át vet ték.” Negy ven éve, hogy a nagy
bér há zak kal együtt a sze mé lyi igé nye ket ki elé gí tõ ki sebb-
na gyobb la kó há za kat, csa lá di ott ho no kat is ál la mo sí tot ták.
Ha va la mi lyen te rü le ten lát vá nyo san le het ér zé kel ni az
államszocialista rend szer ká ros, a jól mû kö dõ struk tú rá kat
tönk re te võ, rom bo ló ha tá sát, ak kor gaz da sá gi, szo ci á lis vi -
szo nya ink kö ré ben ta lán a la kás vi szo nyok ala ku lá sa er re a
leg szem be tû nõbb pél da.

Elég csak ös  sze vet ni a négy év ti zed del ez elõt ti la kás -
ál lo mány ál la po tát a ma i val, elég csak ös  sze vet ni az ak -
kor ki elé gí tet len lakásigénymértéket a négy év ti zed alatt
hul lám zó és a ma fenn ál ló la kás igé nyek kel, elég csak
szám ba ven ni és ele mez ni a la kás gaz dál ko dás el le he tet -
le nü lé sé nek fo lya ma tát. Csu pán két kö rül ményt en ged -
tes sék meg em lí te ni eb ben a té ma kör ben, ami ön ma gá ért
be szél.

An nak el le né re, hogy az el múlt rend szer a bér szín vo nal
ala csony szin tû mes ter sé ges ki ala kí tá sát el sõ sor ban a bé re -
zést ki egé szí tõ ter mé szet be ni szo ci á lis el osz tás rend sze ré -
vel in do kol ta, és en nek meg fe le lõ en a la kás ál lo mány fenn -
tar tá sá nak költ sé ge it nem épí tet te be a bé rek be, az így
nyert meg ta ka rí tást a tu laj do ná ba vett la kás ál lo mány fi nan -
szí ro zá sá ba nem for gat ta vis  sza. Így az el múlt 40 év alatt
1987-es mér leg sze rint mint egy 200 mil li árd fo rin tot, mai
ér ték ben szá mít va kö rül be lül 350 mil li árd fo rin tot is el érõ
kar ban tar tá si és fel újí tá si mun ká la tok el vég zé se ma radt el,
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mely ma már ha laszt ha tat lan ten ni va ló ként és rend kí vül
sú lyos te her ként ne he ze dik a tár sa da lom ra.

A '60-as és '70-es évek ben ki bon ta ko zott egy in ten zív la -
kás épí té si prog ram, mely nek ered mé nye ként pa nel la kó te le -
pek nõt tek ki a föld bõl. Ez azon ban csak idõ le ge sen eny hí -
tet te a la kás gon do kat, mi vel ez az épít ke zé si for ma mû sza -
ki lag a ko ráb bi ha gyo má nyos épít ke zé sek hez ké pest lé nye -
ge sen rö vi debb élet tar tam ra szánt la kás ál lo mányt te rem tett
csu pán, nem be szél ve ar ról, hogy a la ká sok már épí té sük -
kor sem fe lel tek meg ma ra dék ta la nul egy em ber köz pon tú
la kás kul tú ra kö ve tel mé nye i nek, va gyis er köl csi amor ti zá ci ó -
juk a mû sza ki hoz ké pest még in kább elõ re ha la dott.

Alig ha kell to vább bi zony gat ni azt, hogy azon szin te
em ber fe let ti ne héz sé gû fel ada tok kö ré ben, ami gaz da sá gi
prob lé má ink meg ol dá sa so rán a kor mány ko a lí ci ó ra vár, a
la kás kér dés prob le ma ti ká ja a leg ne he zeb bek kö zé tar to -
zik. Azt is vi lá go san lát ni kell, hogy ezt az ir dat la nul sú lyos
gond cso ma got sem egyet len tör vén  nyel, sem má ról hol -
nap ra meg ol da ni és ren dez ni nem le het.

A Kor mány tör vény ja vas la ta sem te kint he tõ más nak,
mint - a prob lé ma kör egy szeg ment je kéz be vé tel ének. Ne -
ve ze te sen: az ön kor mány za ti la kás tu laj don lét re jöt té bõl és
a pi a co so dás igé nyé bõl kö vet ke zõ leg szük sé ge sebb tör vé -
nyi sza bá lyo zá sok meg al ko tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat nak, a
la ká sok kal és a he lyi sé gek kel kap cso la tos jog vi szony ok te -
rü le tén.

A tör vény ja vas lat sok min den re kí ván vá laszt ad ni. Így
ren dez ni ja va sol ja a bér be adói és a bér lõi po zí ci ót, az ez -
zel kap cso la tos köl csö nös jo go kat és kö te le zett sé ge ket,
ezek kö ré ben a la kás bé rek és a he lyi ség bé rek, va la mint a
la ká sok és he lyi sé gek el ide ge ní té sé nek kér dé se it. Vá laszt
kí ván ar ra ad ni, hogy a sza bá lyo zás mi lyen kör ben és mi -
lyen mér ték ben le gyen az ön kor mány zat ok ra bíz va, és a
ren de zés nek mi lyen ele mei ké pez zék tar tal mi lag köz pon ti
tör vé nyi sza bá lyo zás tár gyát.
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Nem ad és ter mé sze té nél fog va nem is ad hat vá laszt a
tör vény a la kás rend szer tel jes kö rû fi nan szí ro zá sá nak és
bõ ví té sé nek, a la kás ra vá rók la kás hoz jut ta tá sa gaz da sá gi
fel tét ele i nek meg te rem té se ér de ké ben.

Az elõb bi ek bõl kö vet ke zõ en vi lá go san lát nunk kell,
hogy míg e tör vény re szük ség van, a la kás gaz dál ko dás
kér dé sei e tör vény meg al ko tá sa mel lett több nagy sú lyú,
ha té kony lé pést igé nyel nek. El ke rül he tet len a meg le võ la -
kás ál lo mány fenn tar tá sá ra és kar ban tar tás ára szol gá ló fi -
nan szí ro zá si rend szer és en nek ke re té ben az e fel ada tok
el lá tá sá ra al kal mas mû kö dõ hi tel konst ruk ci ók ki ala kí tá sa,
mert le gyen a tu laj do nos akár ön kor mány zat, akár az ön -
kor mány zat tól la kás tu laj dont szer zõ, de akár egyéb ma -
gán sze mély is, a fenn tar tás és kar ban tar tás szük sé ges
anya gi esz kö ze i vel elég sé ges mér ték ben ál ta lá ban ön ma -
guk ban egyi kük sem ren del ke zik.

Ugyan úgy, bár men  nyi re is ha tal mas va gyon hoz ju tot tak
az ön kor mány zat ok, mo bi li zál ha tó sá guk vi szony la gos sá ga
foly tán alig ha fog nak tud ni sa ját erõ bõl tá mo ga tás és se gít -
ség nél kül szá mot te võ la kás épí té si prog ra mo kat meg va ló -
sí ta ni.

En nek szük sé ges sé gét lát va hang sú lyoz ta a Ma gyar
De mok ra ta Fó rum par la men ti kép vi se lõ cso port ja a ma -
gyar gaz da ság gal kap cso la tos ak tu á lis fel ada tok kö ré ben
ba la ton ke ne sei ta nács ko zá sa so rán is azt, hogy mel lõz he -
tet len fel adat a la kás ál lo mány szá mot te võ bõ ví té se pro -
jekt je i nek és fel tét ele i nek meg te rem té se. Nem csak azért,
mert a la kás ra vá rók, fi a ta lok gond ja it csak ez ál tal le het
meg ol da ni, ha nem azért is, mert a la kás épí té si be ru há zá -
sok egyi ke le het azok nak a be ru há zá sok nak, mely az
egész gaz da ság ban hú zó erõt fejt het ki, és sze re pet játsz -
hat a mun ka nél kü li ség csök ken té sé ben is. Ter mé sze te sen
minden nek ré szé nek kell len nie egy nem ze ti la kás kon -
cep ci ó nak, me lyet a tör vény ja vas lat még csak bi zo nyos
ele me i ben tük röz.
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A tör vén  nyel és ez zel ös  sze füg gés ben a la kás kon cep ci -
ó val kap cso la to san a most fel me rü lõ leg fon to sabb és egy -
ben leg alap ve tõbb kér dés az, hogy azon nal tisz ta sza bad -
pi a ci vi szo nyok kö zé kell-e és le het-e a la kás gaz dál ko dást
he lyez ni, vagy pe dig szük ség van a meg örö költ mos ta ni
hely zet és a tisz ta sza bad pi a ci vi szo nyok kö zött át me net -
re. Er re a kér dés re a Ma gyar De mok ra ta Fó rum az 1989.
ok tó be ri II. or szá gos gyû lé sén ki dol go zott vá lasz tá si prog -
ram já ban egy ér tel mû vá laszt adott.

A la kás gaz dál ko dást pers pek ti vi ku san sza bad pi a ci vi -
szo nyok kö zé kell he lyez ni, de rö vi debb tá von egy át me -
ne ti, az ál lam be avat ko zá sát és rész vé tel ét is ma gá ban fog -
la ló idõ szak el ke rül he tet len.

Úgy gon do lom, nem szo rul hos  sza sabb ma gya rá zat -
ra az, hogy prog ra munk nak ez az ele me vi tat ha tat la nul
he lyes és sem mi kép pen sem té veszt he tõ ma sem szem
elõl.

A la kás gaz dál ko dás ugyan is egyik pil la nat ról a má sik ra
sza bad pi a ci vi szo nyok kö zé már csak azért sem he lyez he -
tõ, mert a la kás va gyon kö ré ben nin cse nek meg a sza bad -
pi ac mû kö dé sé nek fel tét elei. Tud ni il lik csak la kás ke res let
van, a va gyo ni ja vak ke res le te kö ré ben ta lán a leg na -
gyobb, leg alább is tár sa dal mi lag a leg fon to sabb nak ítélt, kí -
ná lat azon ban nincs.

Ha pe dig vo lun ta ris ta mó don a sza bad pi a ci vi szo nyo kat
erõl tet nénk ott, ahol en nek fel tét elei nin cse nek meg, az
vol ta kép pen az zal jár na, hogy ez a szi mu lált pi ac nem mû -
köd ne, vagy ahol még is fun gál na, ott a bér lõk je len tõs ré -
szé re a ter hek el vi sel he tet len meg nö ve ke dé sét, je len tõs ré -
te gek pauperizálódásának a szá munk ra el fo gad ha tat lan fo -
lya ma tát ered mé nyez né.

A sza bad pi a ci vi szo nyok át me net nél kü li meg va ló sí tá sá -
nak le he tõ sé ge te hát alap ve tõ en hi ány zik, rész ben a pi a ci
vi szo nyok fel tét ele i nek hi á nya, de leg in kább a bér lõk szé -
les tö me ge i nek anya gi, szo ci á lis vi szo nyai és hely ze te mi -
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att, mely re a leg mes  szebb me nõ kig te kin tet tel kell len nünk
a ren de zés so rán.

Az át me net nél kü li sza bad pi ac nak azon ban igaz sá gos -
sá gi szem pont ok is el lent mon da nak. A sza bad pi a ci vi szo -
nyok kö zött ugyan is a bér le ti jog ér té ke nagy ság ren dek kel
de val vá ló dik, és bár jól le het, ez táv la ti cél ki tû zé se ink foly -
tán el ke rül he tet len, a bér lõ tár sa da lom je len tõs ré sze olyan
- úgy mond - szer zett jo gok kal ren del ke zik, ép pen an nak
kö vet kez té ben, mert a bér le ti jog év ti ze de ken ke resz tül
kvá zi tu laj do ni ere jû és ér té kû jog ként lé te zett, mely nek fi -
gye lem be nem vé te le sú lyos igaz ság ta lan sá gok ra ve zet ne.
Gon dol junk az in gat lan tu laj don el le né ben cse ré vel szer zett
la kás bér le ti jo gok ra, gon dol junk a ki sa já tí tá sok kö vet kez -
té ben a kár ta la ní tás ré sze ként jut ta tott bér le ti jo gok ra vagy
gon dol junk az el tar tá si szer zõ dés sel szer zett bér la ká sok
bér lõ i re.

A pi ac irá nyá ba ha la dó át me net fo ko za tai vé le mé nyem
sze rint meg en ge dik szá munk ra a la kás jog vi szony ok dif fe -
ren ci ált sza bá lyo zá sát. Meg en ge dik a kü lönb ség té telt ön -
kor mány za ti és nem ön kor mány za ti tu laj don, ré gi és új
bér let kö zött.

A tör vén  nyel kap cso la tos má sik alap ve tõ kér dés, hogy
az ér de mi sza bá lyo zás mi lyen mér ték ben en ged he tõ át az
ön kor mány zat ok nak, és mi lyen mér ték ben in do kolt az ér -
de mi, tar tal mi sza bá lyok köz pon ti tör vény ho zá si meg ál la -
pí tá sa.

A két kér dés, va gyis az át me net nél kü li vagy az át me -
ne ti idõ szak kal meg va ló sí tan dó sza bad pi ac, il let ve a most
fel tett kér dés szo ro san ös  sze függ.

Nyil ván va ló ugyan is, hogy tisz ta sza bad pi a ci vi szo nyok
kö zött, azon túl, hogy a bér le ti jog ra a pol gá ri jog né hány
klas  szi kus sza bályt or szá gos ér vén  nyel meg ál la pít, a la kás-
és he lyi ség jog ra vo nat ko zó min den to váb bi sza bá lyo zás
fe les le ges len ne, sõt a sza bad pi a ci vi szo nyok kal egy ben
ös  sze egyez tet he tet len is.

39SALAMON LÁSZLÓ: VÁLOGATÁS EGY KÖZÉLETI PÁLYA TERMÉSEIBÕL
A MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN



Ilyen meg ol dás mel lett az ön kor mány zat ok a tu laj do nu -
kat ké pe zõ la ká sa ik kal min den tör vé nyi meg kö tés nél kül
úgy ren del kez het né nek, aho gyan akar nak és sem mi fé le
köz pon ti sza bá lyo zás nak nem len ne he lye.

Ha azon ban szük sé ges nek fo gad juk el egy át me ne ti
idõ szak lé te zé sét, és vé de ni kí ván juk az át me ne ti idõ szak
be ik ta tá sá val tá mo ga tott tár sa dal mi ér de ke ket, ha azt akar -
juk, hogy az or szág ban se hol se le hes sen fi gyel men kí vül
hagy ni a bér lõ nek ott hont adó la kás tu laj don szük ség kép -
pe ni szo ci á lis funk ci ó ját, ak kor a mi fe le lõs sé günk az,
hogy prog ra munk meg va ló su lá sá nak tör vé nyes ga ran ci á it
meg te remt sük.

Hely ze tünk bõl és ab ból adó dó an, hogy va ló ban szük -
ség van az át me net re, egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy az
ál lam nem mond hat le a köz pon ti sza bá lyo zás fe le lõs sé gé -
rõl a leg lé nye ge sebb kér dé sek ben, me lyek így ér de mi tör -
vé nyi sza bá lyo zást igé nyel nek.

Mind ezek után néz zük meg - tisz telt kép vi se lõ tár sa im -
, mi ként fe lel meg az el vek nek az elõt tünk le võ tör vény ja -
vas lat.

A Kor mány ja vas la ta tük rö zi a Ma gyar De mok ra ta Fó -
rum nak azt az alap ál lá sát, hogy át me ne ti hely zet rõl és át -
me ne ti sza bá lyo zás ról van szó.

A má so dik kér dést il le tõ en a tör vény ja vas lat nagy ko rú -
ak ként ke ze li az ön kor mány za to kat, ke zük be he lye zi le a
sza bá lyo zás fe le lõs sé gé nek leg na gyobb ré szét, de bi zo -
nyos sark pon ti kér dé se ket köz pon ti sza bá lyo zás ra tart
fenn.

Mind ezek mel lett úgy gon do lom, hogy a tör vény ja vas -
lat né hány pon ton kö ze lebb en ge di a sza bad pi a ci me cha -
niz must a la ká sok hoz, mint az in do kolt len ne, és eb bõl
ere dõ en ke ve sebb köz pon ti sza bá lyo zá si ele met tar tal maz
a szük sé ges nél.

A bér be adói-bér lõi jog vi szony tar tal má ra vo nat ko zó
sza bá lyok ál ta lá nos ság ban ki elé gí tõ nek te kint he tõk. Né -
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hány rész let kér dést le szá mít va, meg fe le lõ en ke ze li a ja vas -
lat a bér le ti jog foly ta tá sát, az el tar tá si szer zõ dé sek prob lé -
ma kö rét, a la kás cse re kér dé sét, egé szé ben a szer zett jo gok
vé del mét.

A la kos sá got leg in kább fog lal koz ta tó lak bé rek kér dé sé -
ben azon ban vé le mé nyem sze rint mel lõz he tet len, hogy az
át me ne ti kor szak ra néz ve, a tör vény va la mi fé le el fo gad ha -
tó gá tat szab jon a szo ci á lis vi szo nyo kat fi gyel men kí vül ha -
gyó, eset le ges lak bér eme lé si tö rek vé sek nek.

A lak bér eme lé si tö rek vé sek sza bad ér vé nye sü lé se ugyan-
is ket tõs szem pont ból is meg en ged he tet len. Egy részt meg -
gyõ zõ dé sem, hogy to váb bi je len tõs ter he ket rak ni a bér lõ -
tár sa da lom túl nyo mó több sé gé nek vál lá ra sem mi kép pen
sem le het. Ezért tel jes mér ték ben egyet ér tek a bér eme lé si
ten den ci ák kal szem ben meg nyil vá nu ló el len vé le mé nyek -
kel, így az ér dek kép vi se le ti szer vek nek, köz tük a La kás -
bér lõk Egye sü le té nek a lak bé rek sza bá lyo zá sá val kap cso -
la tos ész re vé te le i vel.

Más részt azért is ká ros len ne a lak bér eme lé sek el sza ba -
du lá sa, mert az egy ér tel mû en inf lá ci ós ha tás sal jár na.

El kell mon da nom – tisz telt kép vi se lõ tár sa im –, hogy a
la kás jog sza bál  lyal kap cso la to san meg tar tott kü lön bö zõ fó -
ru mo kon is olyan ta pasz ta la to kat sze rez tem, hogy az em -
be re ket meg nyug tat ná, ha tör vény áll na út já ban a jo gi lag
kor lát nél kü li lak bér eme lés le he tõ sé gé nek. Ugyan ak kor a
tör vé nyes kor lá tok kö zé te relt lak bér nö ve ke dé se ket is el -
len té te lez ni kell meg fe le lõ szo ci á lis tá mo ga tá si rend szer
mû köd te té sé vel ott, ahol e kor lá tok kö zé te relt lak bér nö -
ve ke dé sek tel je sít he tet len ter het je len te né nek, és er re a
tör vé nyi ga ran ci á kat biz to sí ta ni kell.

A la ká sok el ide ge ní té sé vel kap cso la tos sza bá lyok alap -
ve tõ en he lyes irá nyú ak. A ja vas lat fi gye lem mel van ar ra,
hogy egé szé ben olyan le gyen az el ide ge ní tés re vo nat ko zó
sza bá lyo zás, hogy az egy fe lõl az ön kor mány zat ok nak
meg fe le lõ be vé te le ket biz to sít son, de ugyan ak kor le he tõ -
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vé te gye a la ká sok vé te lé re és fenn tar tá sá ra anya gi bá zis -
sal ren del ke zõ bér lõk szá má ra a la ká sok meg vé tel ét.

A vé te li jog biz to sí tá sá val a tör vény a la kás ban la kók
leg szé le sebb ré te ge i nek te szi le he tõ vé a la kás tu laj do nos sá
vá lás le he tõ sé gét.

Ar ra is kel lõ fi gyel met kell for dí ta ni, hogy a bér lõ
ugyan ak kor ne ke rül jön a min den áron va ló vé tel kény -
szer hely zet ének ér ze té be. A bé rek fel sõ ha tá rá nak meg ál -
la pí tá sa ezt a célt is szol gál ja, és a har ma dik sze mély nek
tör té nõ el ide ge ní tés ese té re a tör vény ja vas lat ban elõ irány -
zott bér lõ vé del mi sza bá lyok en nek szol gá la tá ban ál la nak.

Ugyan ak kor ezt a vé del met vé le mé nyem sze rint to vább
kell bõ ví te ni. Ter mé sze te sen szük sé ges, hogy az ön kor -
mány zat ok a la ká sok egy ré szét szo ci á lis in dí té kú la kás jut -
ta tás cél já ra tu laj do nuk ban meg tart sák. Er re a tör vény ja -
vas lat az ön kor mány zat ok nak meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt.

A bér lõ ál ta li vé tel tény le ges le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa
te kin te té ben fon tos ga ran ci á ja a tör vény nek, hogy ren del -
ke zik a rész let fi ze té si ked vez mény kö te le zõ biz to sí tá sá ról,
és hogy le he tõ vé te szi ked vez mé nyek kel ösz tö nöz ni a
bent la kó bér lõ ket a vé tel ár egy összegbeni, vagy az elõ írt -
nál rö vi debb idõ alat ti meg fi ze té sé re.

Ugyan ak kor konk ré tabb sza bá lyo zást igé nyel nek az el -
adás ra ke rü lõ la ká sok kö re kor lá to zá sá nak fel tét elei, va la -
mint be épí ten dõ nek tar tom a tör vény be a rész let fi ze tés
ese té re fi ze ten dõ in du ló ös  szeg leg na gyobb mér té ké nek
meg ha tá ro zá sát. A bent la kó bér lõ szer zett jo ga i nak és ér -
de ke i nek meg fe le lõ vé del me ér de ké ben úgy gon do lom,
szük sé ges a vé tel ár fel sõ ha tá rá nak a for gal mi ér ték meg -
ha tá ro zott szá za lé ká ban va ló meg ál la pí tá sa.

A tör vény ja vas lat hi á nyos sá gá nak íté lem, hogy a ko ráb -
bi ter ve ze tek ben sze rep lõ la kás alap az elõt tünk fek võ ja -
vas lat ból el ma radt. Meg gyõ zõ dé sem, hogy ösz tö nöz nünk
kell az ön kor mány za to kat la kás fenn tar tá si, fel újí tá si és épí -
té si alap lé te sí té sé re, mely nek té nye zõ it a la ká sok és he lyi -
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sé gek bé rei, il let ve az el ide ge ní té sük bõl szár ma zó el len ér -
té kek ké pez nék.

A tör vény ja vas lat több, még ren de zés re szo ru ló kér dést
is nyit va hagy. Úgy gon do lom, hogy e tör vény ke re te i ben
meg ol dást kell ta lál nunk a kényszerbérbeadók év ti ze des
prob lé má i ra, a tu laj do no sok és a be he lye zett bér lõk, il let -
ve jog utó da ik mél tá nyos ér de ke i nek köl csö nös szem elõtt
tar tá sa mel lett. Ha son ló mó don, a köl csö nös mél tá nyos ság
alap ján ren de zést igé nyel nek a ház fel ügye lõi la ká sok
prob lé mái is, kü lö nö sen az el adás ra ke rü lõ vagy el adott la -
kó há zak nál.

Tisz telt Or szág gyû lés! Mint hall hat ták, a tör vény ja vas lat
kri ti kus szem lé le té ben nincs hi ány, ma gam is eb be a kör -
be tar to zom. Meg gyõ zõ dé sem, hogy a rend kí vül sú lyos
prob lé ma cso ma got ös  sze tett kon cep ció meg va ló sí tá sa ke -
re té ben ke zel ni le het, és az elõt tünk fek võ tör vén  nyel érin -
tett kér dé sek – a kü lön bö zõ ér de kek mél tá nyos ös  sze -
egyez te té se mel lett – el fo gad ha tó an ren dez he tõk. E kér dé -
sek ben is – mi ként más ese tek ben – fi gye lem mel kí vá nunk
len ni a tár sa da lom ban tes tet öl tõ vé le mé nyek re, az ér dek -
kép vi se le tek hor doz ta ér de kek re.

Úgy gon do lom, e kér dé sek ben kü lö nö sen fon tos a szé -
les kö rû kon szen zus meg te rem té se. A fi gyel met er re is irá -
nyít va, ké rem kép vi se lõ tár sa i mat, hogy a tör vény ja vas lat
ja ví tá sá ra szol gá ló meg fe le lõ mó do sí tó ja vas la tok el fo ga dá -
sa mel lett al kos suk meg ezt a nagy je len tõ sé gû és ha laszt -
ha tat lan tör vényt. (Taps.)
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PO LI TI KA ÉS ERKÖLCS1

El hang zott a Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek 
II. Kong res  szu sán, Bu da pes ten, 1993. no vem ber 28-án.

Po li ti ka és er kölcs! – Ezt hall va haj la mo sak va gyunk a ref -
lex sze rû, el ha mar ko dott íté let re: an ti nó mia.

Va jon va ló ban ös  sze egyez tet he tet len dol gok ról van szó?
A köz fel fo gás ál ta lá ban így, vagy eh hez közelállóan vé -

le ke dik: „A po li ti ka úri hun cut ság”, „A ha ta lom meg ront”,
so rol hat juk a köz is mert szlo ge ne ket. Köz is mer tek a po li ti -
ku sok kal és ál ta lá ban ma gá val a po li ti ká val szem be ni
fenn  tar tá sok, ne ga tív meg íté lé sek.

A po li ti ká val kap cso la tos e köz vé le ke dés a tör té ne lem
ne ga tív pél dái ha tá sá nak ered mé nye ként ala kult ki. A köz -
vé le mény elõtt le zaj ló, a köz ér dek lõ dés hom lok te ré ben ál -
ló köz élet be li tör té né sek kö zött min dig is akad tak nem kis
szám ban vis  sza tet szõ, el len szen ves, a jó ér zést sér tõ ese -
tek, olya nok, me lyek az er köl csi nor mák nak nem fe lel tek
meg. E ne ga tív ta pasz ta la tok már ele ve erõ seb ben ha tot -
tak, mint ahogy ál ta lá ban min dig is erõ seb ben hat nak,
mint az eset le ges po zi tív pél dák. Emel lett az eti kai sza bá -
lyok át há gá sá ra túl kön  nyen ta lált és ta lál ment sé get az
idé zõ jel ben vé ve „kön  nyeb bik” meg ol dást ke re sõ po li ti -
kus, il let ve túl kön  nyen ta lál ment sé get az ezt a hely ze tet
adott eset ben el fo gad ni kész, vagy ép pen el fo gad ni aka ró
po li ti kai erõ vagy tár sa da lom. A leg kön  nyebb ugyan is a
po li ti kát olyan va la mi nek el fo gad ni, me lyet egye dül an nak
cél jai, il let ve ered mé nyes sé ge mi nõ sít. A po li ti kus és a tár -
sa da lom is haj la mos ar ra, hogy a po li ti kát csu pán a ha ta -
lom meg szer zé sé nek és meg tar tá sá nak esz kö zeként de fi ni -
ál ja, és eb bõl fo lyó an ezt a szfé rát az er kölcs tõl me rõ ben
ide gen nek ér tel mez ze. Eb bõl a gon dol ko dás mód ból va ló -
ban az kö vet ke zik, hogy a po li ti ka és az er kölcs két kü lön
do log, amely egy más nak in kább el len té te, mint sem hogy
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va la mi lyen har mo ni kus re lá ció len ne fel té te lez he tõ kö zöt -
tük. És mint er rõl elõbb be szél tem, a gya kor lat va ló ban na -
gyon sok szor ezt az el mé le tet erõ sí ti meg.

Kér dés, hogy va ló ban szük ség sze rû-e ez, va ló ban fel tét -
le nül ilyen nek kell-e len nie a po li ti ka és az er kölcs vi szo -
nyá nak.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy nem. Ha er re a kér dés re nem
vá la szol hat nám ezt, ak kor az sem len ne mo rá li san el fo gad -
ha tó, hogy a ke resz tény em ber a köz élet ben sze rep re tart -
has son igényt. Úgy gon do lom, hogy a ke resz tény em ber
vi lág né ze té bõl, ér ték rend jé bõl kö vet ke zõ en más hogy kell,
hogy meg kö ze lít se a po li ti kát, más szem lé let-és gon dol ko -
dás mód dal, mint amit az imént fel vá zol tam, és amit a köz -
vé le mény több sé ge vé le ke dés kép pen ál ta lá nos for má ban
a po li ti ka az er kölcs vi szo nyá ról ki ala kí tott.

Ter mé sze te sen le het sé ges a ke resz tény ér té ke ken kí vül
más ér ték rend mel lett is mo rá lis po li ti ka, de úgy gon do lom,
hogy a ke resz tény ség iránt el kö te le zett köz éle ti em ber szá -
má ra nem lé te zik más po li ti ka, mint a mo rá lis po li ti ka. A
ke resz tény em ber szem szö gé bõl a po li ti ka és er kölcs vi szo -
nyá nak kér dé se ab ban a for má ban je lent ke zik, hogy van-e
he lye a ke resz tény el kö te le zett sé gû em ber nek a köz élet -
ben, il let ve, hogy ab ban ho gyan, mi ként ve het részt.

A po li ti ka és er kölcs vi szo nyá nak ér tel me zé sé ben sark -
pon ti kér dést ké pez a ha ta lom hoz va ló vi szony meg ha tá -
ro zá sa. Mi re va ló a ha ta lom, és mi lyen le gyen a köz éle ti
em ber vi szo nya a ha ta lom hoz? A ha ta lom esz köz meg ha -
tá ro zott cé lok el éré sé hez. Ezért a ha tal mat az ál ta la szol -
gált cé lok ele ve mi nõ sí tik (nem szen te sí tik, ha nem mi nõ -
sí tik). El sõ ként ta lán azt kell hang sú lyoz nunk, hogy a ha -
ta lom, mint esz köz, so ha nem le het ma ga a cél: a ha ta lom
nem vál hat ön cé lú vá.

A po li ti ká ban er re nagy a csá bí tás. A po li ti ku si al kat ban
ott van, sõt ah hoz szük sé ges a sze rep lés, a nyil vá nos ság
ked ve lé se, ma ga az am bí ció. A ha ta lom gya kor lá sa együtt
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jár a má sok ál tal res pek tált dön tés hely zet ér zé sé vel, a köz
ügyei ala kí tá sá nak ér zé sé vel, va gyis egy faj ta al ko tó ér zés -
sel, és eh hez kap cso ló dó an – he lyes és ügyes mû kö dés
mel lett – a meg be csült ség, a te kin tély ér zé sé vel. A köz éle -
ti em ber re min dig ott le sel ke dik az a ve szély, hogy ezek -
nek az ér zé sek nek a bir to klása és sze re te te sze mé lyi sé gét
hát rá nyo san ala kít sa.

Az arány tar tó mér ték ben ter mé sze tes nek el fo gad ha tó
eme tu laj don sá gok sem mi kép pen sem vál hat nak meg ha tá -
ro zó vá. Na gyon nagy baj az, és saj nos nem pél da nél kü li,
ami kor az am bí ció a cé lok fö lé be emel ke dik, és már nem
jó ügye ket szol gá ló bel sõ moz ga tó lesz, ha nem az ügyek -
tõl, a cé lok tól füg get le nül mû kö dõ, önál ló utat já ró meg -
ha tá ro zó mo tí vum. A po li ti ka leg vis  szá sabb ol da lát, leg -
vissza ta szí tóbb ar cát mu tat ja ak kor, ami kor a po li ti ku si
mû kö dést a cél szol gá la ta he lyett ma ga a ha ta lom meg -
szer zé se és meg tar tá sa ha tá roz za meg, kü lö nö sen, ha a ha -
ta lom meg szer zé se vagy meg tar tá sa a cé lok félretételével,
sem mi be vé te lé vel, a szol gá lat ra szo ru ló ügy sé rel mé re és
el le né re tör té nik.

Po li ti kai éle tünk kö zel múlt já nak vagy je le né nek di lem -
má i ból pél dát hoz va: nem fo gad ha tó el mo rá li san az a po -
li ti ku si ma ga tar tás, amely egy párt ban, szer ve zet ben vagy
más po li ti kai kö zös ség ben a ki sebb ség be szo ru lás ra, il let -
ve a be fo lyás vagy te kin tély vesz tés re az adott ügy sem mi -
be vé te le mel lett, a mû kö dé si ke re te ket szol gá ló po li ti kai
kö zös ség egé szé vel va ló szem be for du lás sal, an nak szét ve -
ré sé vel, a sér tett ség bõl po li ti zá ló leg dü höd tebb el len ség gé
vá lás sal re a gál. Egy má sik pél dát em lít ve: nem fo gad ha tó
el mo rá li san, ha egy költ ség ve tést vagy gaz da ság po li ti kát
nem az or szág táv la ti tör té nel mi ér de ke i nek, ha nem egy
párt vagy pár tok vá lasz tá si, po li ti kai meg fon to lá sá nak ren -
del né nek alá.

A ha ta lom hoz va ló vi szony lé nye ges jel lem zõ je a ha ta -
lom meg szer zé sé nek és meg tar tá sá nak mód ja.
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En nek el fo gad ha tó faj tái ko ron ként má sok és má sok
vol tak. A XX. szá za di po li ti kai vi lá gá ban két fõ esz köz is -
me re tes: az egyik a diktaturális, mo no li ti kus ha ta lom ál ta -
lá ban erõ sza kos meg szer zé se, il let ve a dik ta tú ra esz kö ze i -
vel tör té nõ gya kor lá sa, a má sik pe dig a de mok ra ti kus ha -
ta lom de mok ra ti kus mó don tör té nõ meg szer zé se és gya -
kor lá sa.

Ál ta lá nos ság ban jel lem zõ sa já tos ság, hogy a ha ta lom
meg szer zé sé nek mód ja a lét re jött ha ta lom jel le gét is meg -
ha tá roz za. Erõ sza kos, diktaturális esz kö zök kel ál ta lá ban
dik ta tú rák jön nek lét re, a de mok ra ti kus mó don szer ve zõ -
dött ha ta lom pe dig ál ta lá ban de mok ra ti kus lesz. (Ter mé -
sze te sen idõ vel a ha ta lom jel le ge át ala kul hat, vál toz hat,
mint ar ra a tör té ne lem több pél dá val is szol gált.) A köz vé -
le mény jog gal ke ze li evi den ci á nak és tri vi á lis igaz ság nak,
hogy ko runk ban a ha ta lom meg szer zé sé nek egyet len el fo -
gad ha tó mód ja a de mok ra ti kus mód, az ál lam pol gár ok nak
a vá lasz tá sok so rán és út ján ki nyil vá ní tott aka ra ta. A ke -
resz tény em ber szá má ra sem le het más el fo gad ha tó esz köz
a köz meg bí zás el nye ré sé re, mint a de mok ra ti kus vá lasz tás
út ja. Ez kö vet ke zik a sza bad aka rat fi lo zó fi ai té te lé bõl, va -
la mint az em ber sza bad sá gá nak és sa ját sor sa irán ti fe le lõs -
sé gé nek el ve i bõl, vé gül – le het, hogy leg el sõ ként kel lett
vol na em lí tem – az erõ sza kos, tü rel met len esz kö zök nek és
mód sze rek nek a ke resz tény ér té kek kel ös  sze egyez tet he -
tet len vol tá ból. A de mok ra ti kus vá lasz tás kér dé sé vel ös  sze -
füg gés ben kell em lí tést ten nünk a ma ni pu lá ció, a de ma gó -
gia ve szé lye i rõl, az õszin te po li ti ka szük sé ges sé gé rõl.

Az in for má ci ók áram lá sa, a nyil vá nos ság a mo dern ko ri
po li ti zá ló tár sa da lom szük ség sze rû ve le já ró ja. A po li ti zá ló
tár sa da lom a nyil vá nos ság esz kö zei igény be vé te lé vel meg -
szer zett in for má ci ó i ra ala pít va ala kít ja ki a po li ti kai kér dé -
sek ben vé le mé nyét, ér ték íté le te it. Ah hoz, hogy e vé le -
mény al ko tás he lyes le gyen, pon tos és kor rekt in for má ci ók -
ra van szük ség. A köz vé le mény ma ni pu lá lá sa nem más,
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mint az em be rek meg fosz tá sa at tól, hogy vé le mé nyü ket, ér -
ték íté le te i ket sza bad be lá tá suk sze rint és sa ját gon dol ko dá -
suk sze rint ala kít sák ki. A ma ni pu lá ció rend sze rint meg ha -
tá ro zott cé lok ér de ké ben be ve tett esz köz, olyan po li ti kai
tö rek vé sek el fo gad ta tá sa ér de ké ben, me lyet a ma ni pu lá ció
nél kül nem fo gad na el a köz vé le mény. Ezért a ma ni pu lá -
ció alap ve tõ en a he lyes vé le mény al ko tást gát ló esz köz.

A ma ni pu lá ció nyil ván va ló an ös  sze egyez tet he tet len a
mo rá lis po li ti ká val. Hasz nát még „a cél szen te sí ti az esz -
közt” ve szé lyes el vé nek tük ré ben is leg fel jebb csak rö vid
tá von él vez he ti a ma ni pu lá ló. Hos  szabb tá von a ma ni pu -
lá ció le lep le zõ dik, és nyil ván va ló vá vá lik az ilyen esz kö -
zök kel dol go zó po li ti ka õszin tétlen sé ge. En nek pe dig drá -
ga az ára: a po li ti kai hi tel el vesz té se.

Ha son ló a kö vet kez mé nye a de ma gó gi á nak is. Az ér zel -
mek kel ját szó, fél iga zság ok kal tör té nõ han gu lat kel tés a
po li ti kai ha zu do zás leg ár tal ma sabb for má ja. Rö vid tá von
esz köz le het adott cé lok el éré sé hez, hos  szabb tá von azon -
ban ez is le lep le zõ dik. Ve szé lyes sé ge el sõ sor ban azért
nagy, mert rend sze rint azo kat a kor mány za ti, po li ti kai
dön té se ket ne he zí ti, vagy ép pen ség gel le he tet le ní ti el, me -
lyek ter he ket je len te nek a tár sa da lom nak, me lyek nép sze -
rût le nek, de meg lé pé sük a gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti -
kai prob lé mák meg ol dá sa szem pont já ból el ke rül he tet len,
és össznemzeti ér dek.

E té ma kör re szám ta lan pél da hoz ha tó mos ta ni po li ti kai
prob lé má ink kö ré bõl. Azt hi szem, a je len le gi kor mány zat
po li ti ká já nak egé szé re jel lem zõ az a hely zet, amit az imént
je lez tem. Így pél dá ul kön  nyû a mun ka nél kü li ség mi att egy
po li ti kát os to roz ni, de ez de ma gó gia a mun ka nél kü li ség
ere den dõ gaz da sá gi okai fel tá rá sa és a meg ol dást je len tõ
al ter na tí vák fel mu ta tá sa nél kül. Egé szen más ugyan is e je -
len ség ér té ke lé se, és en nek kap csán egy po li ti ka ér té ke lé -
se, ha fi gye lem be ves  szük a mun ka nél kü li ség ere den dõ
oka it: az egyes gaz da sá gi ága za tok rá fi ze té ses mi vol tát,
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azt, hogy át lag ban a Ká dár-rend szer ben a gyár ka pu kon
be  lül egy har mad nyi mun ka erõ fe les leg volt ko ra be li sta -
tisz ti kák sze rint, to váb bá hogy a rá fi ze té ses ága za tok fenn -
tar tá sa csak a tár sa da lom gaz da sá go san ter me lõ tag ja i nak
ro vá sá ra le het sé ges, és hogy egész sé ges gaz da ság ban egé -
szé ben csak ren tá bi lis gaz da sá gi ága za tok, vál lal ko zá sok
mû köd het nek tar tó san, és hogy egy ilyen egész sé ges gaz -
da ság meg te rem té se, ami össznemzeti ér dek, el ke rül he tet -
len né te szi a rá fi ze té ses struk tú rák le bom lá sát, ami a ve le -
já ró mun kanél kü li ség gel, az ab ban fog lal koz ta tot tak hely -
ze tét át me ne ti leg sú lyo san meg ne he zí ti.

Úgy gon do lom, a ma ni pu lá ció és a de ma gó gia esz kö zei
he lyett hos  szabb tá von csak egyet len po li ti ka ki fi ze tõ dõ:
az õszin te po li ti zá lás, még ha rö vid tá von sok kal ne he zebb
is a fel ada tok meg ol dá sa ezen a mo rá li san is el fo gad ha tó
mó don.

Az in for má ci ók sza bad meg is me ré sé nek és tel jes nyil vá -
nos sá gá nak el ve ugyan ak kor nem ér vé nye sül het min dig
kor lát nél kül. Bi zo nyos té nyek is me re te és in for má ci ók
meg szer zé se adott eset ben ve szé lyez tet he ti az or szág biz -
ton sá gát vagy más alap ve tõ ér de ke ket. Ez a be lá tás ke let -
kez tet te az õs idõk óta lé te zõ ál lam-, il let ve szol gá la ti ti tok
fo gal mát. A ti tok meg õr zé sé nek kö ve tel mé nye a po li ti ka
fe le lõs ség tel jes mû ve lé sé bõl fo lyik, és mint ilyen kö ve tel -
mény, érint ke zik a mo rál lal. Ugyan ak kor ke let kez het nek
olyan ne héz szi tu á ci ók, ami kor a két mo rá lis kö ve tel mény
üt kö zik: a ti tok meg õr zé sé ben ki fe je zõ dés re ju tó fe le lõs -
ség tel jes po li ti zá lás, és a fel tét le nül õszin tén po li ti zá lás kö -
ve tel mé nye. Na gyon ne héz eldönteni, mi volt, vagy mi lett
vol na a na gyobb baj, ha a ta xis blo ká dot meg elõ zõ na pok -
ban az új ság írói kér dés re a kor mány szó vi võ fel tár ja a ben -
zin ár-eme lé si ter ve ket, vagy ha nem, mint ahogy az nyil -
ván va ló an tör tént. Va jon he lye sebb lett vol na-e ab ban a
hely zet ben is a tisz ta igaz mon dás út ján ma rad ni, hi szen
ak ko r a kor mányt ugyan nem le he tett vol na a tá jé koz ta tás
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okán tá mad ni, de a szo kat la nul ke vés, négy nap ra va ló
ben zin tar ta lé kot pil la na to kon be lül fel vá sá rol ták vol na és
ös  sze om lott vol na a köz le ke dés, ve szély be ke rült vol na a
men tõ-, a tûz ol tó szol gá lat, a rend õr jár õrö zés? Va jon meg -
mond hat ja-e az or vos a tel jes igaz sá got a rá kos be teg nek,
ha tud ja, hogy az utá na ki ug rik az ab la kon?

Ter mé sze te sen a po li ti ka gya kor lott, ügyes mû ve lõi
igye kez nek az ilyen buk ta tó kat el ke rül ni.

A po li ti ka a le he tõ sé gek mû vé sze te. Ez a de fi ní ció igen
ke mény mon da ni va lót tar tal maz. Vi lá go san utal a vá gyak
és a re a li tá sok bi ro dal ma kö zöt ti ha tá rok ra és azok tisz te -
let ben tar tá sá ra. E ha tá rok lá tá sa, fi gye lem be vé te le, ezek
szem elõtt tar tá sa mel lett a szük sé ges és le het sé ges komp -
ro mis  szum meg ta lá lá sa el sõ sor ban okos ság (ha úgy tet -
szik: böl cses ség) vagy bu ta ság kér dé se, amit a vér mér sék -
let, a lel ke se dés, a szang vi ni kus al kat, vagy el len ke zõ leg,
a fleg ma ti kus haj lam be fo lyá sol hat ilyen vagy olyan irány -
ba. Nem rit kán sze re pet ját szik a re a li tást el uta sí tó po li ti ka
kö ve té sé ben a de ma gó gia is. A bölcs po li ti ká hoz elõ re lá -
tás, hig gadt ság, de mind ezek hez fe le lõs ség tu dat kell. A fe -
le lõs ség tu dat vi szont mo rá lis kér dés. A most érin tett te rü -
le te ken te hát az ér te lem és az er kölcs együt tes ado má nya
szük sé ges.

Két mon dás is eszem be jut e té ma kap csán. Az egyik
Talleyrand ci ni kus, de ta lá ló meg jegy zé se a bu ta ság ból fo -
lyó po li ti kai té ve dés re, mely ben a té ve dés kö vet kez mé -
nye it néz ve az adott eset ben, azok sú lyát mér le gel ve, azt a
mo rá lis rom lás nak is fö lé be he lye zi. „Ez több, mint bûn, ez
hi ba.” – je gyez te meg Na pó le on egy im mo rá lis és rossz
po li ti kai lé pé sé re.

A má sik pe dig Szent Pál tól szár ma zik, és Thomas Becket
se gély ké rõ imá já vá vált: „Uram, adj elég erõt, hogy meg vál -
toz tat has sam mind azt, amit kell és le het, adj elég alá za tot,
hogy el vi sel jem a meg vál toz tat ha tat lant, és adj elég böl cses -
sé get, hogy a ket tõ kö zött kü lönb sé get tud jak tenni.”2
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A fe le lõs ség tu dat, mint mo rá lis té nye zõ két ol dal ról is
sza bá lyo zó funk ci ót tölt be. Egy fe lõl meg kell óv jon a kö -
ve tel mé nyek szem elõtt té vesz té sé tõl, at tól, hogy né mi iró -
ni á val fo gal maz va a láng lel kû, tisz ta el vi he vü let tel tûz -
vészt tá mas  szunk, és hogy jószándékunk len dü le te há bo -
rú sá got, pusz tu lást, szen ve dést, és ez ál tal is a jó ügy ha lá -
lát idéz ze elõ. Má sik ol dal ról a fe le lõs ség tu dat ar ra int,
hogy so ha ne kös sünk olyan komp ro mis  szu mot, mely el -
ve ink kel ös  sze egyez tet he tet len.

Azt min den eset re tu do má sul kell ven nünk, hogy a
komp ro mis  szum a po li ti ka együttjáró sa ját ja. Az en ge dé -
keny ség mo ra li tá sa ak kor kérdõjelezhetõ meg, ha a jó
ügyet, amit az en ged mény nek szol gál nia kel le ne, szem
elõl té vesz ti.

A ke resz tény em ber szá má ra kü lön kér dés, hogy köz -
éle ti mû kö dé sé ben és dön té sei so rán ho gyan és mi ként le -
het vagy kell ér vé nye sí te nie vi lág né zet ét. A kér dést úgy is
fel te het jük, a ke resz tény de mok rá cia a ke resz tény ér té kek
au to ma ti kus le ké pe zé sét je len ti-e a köz éle ti te vé keny ség
so rán? Úgy hi szem, hogy nem. A ke resz tény de mok ra ta
olyan de mok ra ta, aki a tár sa da lom, az or szág prob lé má i ra
a ke resz tény ér té ke ket val ló, keresztény indíttatású ember
megközelítésébõl adódó választ ad. Nem szabad azt a
hibát elkövetnünk, hogy hitünket és vallásunkat összekev-
erjük az ennek szellemiségére épülõ politikai mozgalom-
mal, illetve politikai iránnyal.

A ke resz tény ség szá munk ra a leg szen tebb ér té kek ösz  -
szes sé ge, ta ní tá sa it va ló sá go san kö vet ni igyek võ em ber
szán dé ka sze rint: élet for ma. A ke resz tény ség szá munk ra
ma ga a tisz ta er kölcs. Mind ezek olyan ér té kek, ame lye ket
sza bad aka ra tunk ból, ön ként kö ve tünk, tu da to san el vet ve
azt, amit rossz nak tar tunk.

Ha az egész tár sa da lom ke resz tény vol na, az elõb bi kér -
dés föl sem me rül ne: ho mo gén er köl csû tár sa da lom nak
ho mo gén er köl csi ala pok kal ren del ke zõ po li ti kai fi lo zó fi á -
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ja, és e ho mo gén er köl csö ket tük rö zõ jog rend je len ne. He -
te ro gén, kü lön fé le er köl csök kel ren del ke zõ or szág jog -
rend je azon ban egyik er köl csöt sem fed he ti le tel je sen. A
ke resz tény em ber nem ta gad hat ja a másságot3 nem ta gad -
hat ja a más ér té kek, más meg kö ze lí té sek lét jo go sult sá gát a
sa ját já hoz va ló ra gasz ko dás mel lett sem. Sa ját er köl cse in -
ket, sa ját ér ték ren dün ket nem kény sze rít het jük má sok ra. A
kény szer bõl, a kép mu ta tás ból, he lyez ke dés bõl kö ve tett
ke resz tény ség ér ték te len. Olyan, mint a máz a kor ha dó,
rozs dá so dó ka ros  szé ri án. Ilyen idé zõ jel be vett ke resz té -
nyek kel nem erõ sö dünk, ha nem gyen gü lünk.

Ér té ke ink, esz mé ink, az ál ta lunk vál lalt er köl csi mi nõ -
ség csak pél dá ja ere jé vel hó dít hat. Az el múlt 40 év val lás-
és ke resz tény el le nes po li ti ká ja ugyan ak kor szük sé ges sé
te szi a ke resz tény ér té kek ak tív po li ti kai tá mo ga tá sát. E
po li ti kai tá mo ga tás nak azon ban ad dig van iga zán sze re pe,
amíg né ze te ink, esz mé ink szá má ra a sza bad meg is me rés
és a kö ve tés esély egyen lõ sé ge lét re jön. A tár sa da lom te -
hát nem fog ke resz tén  nyé vál ni az ál tal, ha az egész or szág
szá má ra kö te le zõ vé ten nénk a ke resz tény ség nor má it. A
csa lád jo gi jog al ko tás te ré rõl vett pél dá val mond va nem
vál na ke resz té nyeb bé a tár sa da lom és a csa lád, ha el tö röl -
nénk a vá lást.

A ke resz tény em ber a köz élet ben nem tö re ked het ar ra,
hogy a ren del ke zé sé re ál ló ha tal mi esz kö zök kel, erõ nek
ere jé vel a ma ga ar cá ra és a ma ga el ve i nek meg fe le lõ en át -
for mál ja a tár sa dal ma kat, ez ugyan is esz köz- és cél té vesz -
tés len ne. Vi szont in dít ta tá sá ban, szem lé le té ben, prob lé -
ma kö ze lí té sé ben és sze mé lyes pél da adá sá ban tük rö zõd nie
kell mû kö dé sé ben a ke resz tény ér ték rend je len lét ének.
Cél ja i ban is ott kell, hogy le gye nek ezek az esz mék és ér -
té kek, és tud nia kell oko san elõ moz dí ta ni e cé lok ter mé -
sze tes ér vé nye sü lé sét, leg alább is e cé lok ter mé sze tes kö ze -
lí té sét. Ha van di lem ma, ami az el mon dot ta kat pél da sze rû -
en ér zé kel te ti, ak kor az az abor tusz tör vény di lem má ja.
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A meg gyõ zõ dé sem, hi tem sze rin ti tör vény a tár sa da lom
je len tõs ré sze szá má ra – a mi ér té ke ink meg nem lá tá sa, el
nem fo ga dá sa mi att – el fo gad ha tat lan kény szer, ami vel
szem ben a ki bú vás, a ki ját szás kü lön fé le esz kö ze it ven nék
majd igény be, az er köl csi, em be ri fer tõ föl di nyo mo rú sá -
ga it meg sok szo roz va, mi köz ben a vi lág egy mor zsá nyi val
sem vál na ke resz té nyib bé. De va jon egy ilyen alap ve tõ
kér dés ben, mint amit az élet fel tét len tisz te le te és sze re te -
te je lent, te he tek-e en ged ményt, köt he tek-e komp ro misz  -
szu mot? Hoz zá já ru lá so mat ad ha tom-e az élet meg en ged -
he tet len el pusz tí tá sá hoz? Ugyan ak kor, kér lel he tet len el vi -
sé gem mel nem idé zem-e aka rat la nul is elõ a ke resz tény -
ség esz méi el le ni kon cent rált gyû löl kö dést, tá ma dást? Egy
szi go rú tör vén  nyel szem be ni nép sza va zás nem hoz na-e
ros  szabb ered ményt? Nem ép pen ilyes fé le cél ja ik van nak-
e el len fe le ink nek? Nem ép pen a gyû lö le tet akar ták fel kor -
bá csol ni e kér dés okán és ürü gyén, nem igye kez tek-e
egye sek a hát tér ben „rá ját sza ni” el vi ma ga tar tá sunk ra,
hogy az tán mi nél na gyobb tá ma dást in dít has sa nak a Krisz -
tus-hí võk el len? Az tán, va jon el ment-e a meg ho zott tör -
vény az adott hely zet ben ad dig, amed dig el me he tett? Va -
jon elég õszin te-e a meg ho zott tör vény címe4?

És hogy a dön tés a vég le te kig ki éle zett, iszo nya to san
ne héz le gyen: az Al kot mány bí ró ság jó vol tá ból, mely 1992
év vé gé vel meg sem mi sí tet te az ad dig ér vé nyes egész sza -
bá lyo zást, olyan hely zet te rem tõ dött, hogy a tör vényt az
em lí tett év vé gé ig min den kép pen meg kel lett al kot ni, mert
meg nem al ko tá sa ese tén a mû vi be avat ko zás min den fé le
faj tá ja, még az or vo si lag tel jes ség gel in do kolt, a ká non jog
sze rint meg en ge dett ese te is ti los nak, bûn cse lek mény nek
mi nõ sült vol na.

Höl gye im és Ura im!
Po li ti ka és er kölcs vi szo nya kap csán még szám ta lan do -

log ról le het ne be szél ni. Meg kel le ne em lí te ni a ke resz tény
köz éle ti em ber szá má ra kü lö nö sen fon tos kö ve tel mény -
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ként a tü rel metlen ség, a gyû lö let ti lal mát. Az in du lat szám -
ûzés ét. A meg bé ké lés re tö rek vés kö ve tel mé nyét. Az igaz -
sá gos sá got, mely re va ló tö rek vés nél kül er köl csös po li ti ka
nincs. Fel ol vas hat nánk Szent Ist ván ki rá lyunk Szent Im re
her ceg hez in té zett in tel me it. Be szél nem kel le ne a po li ti kai
kul tú ra, a po li ti kai stí lus kér dé se i rõl, a stí lus ról, mely ma -
ga az em ber. Az ön vizs gá lat ál lan dó szük sé ges sé gé rõl, a
lel ki is me ret sze re pé rõl. A hi te les ség rõl, a po li ti ka hi te lé rõl
és a po li ti zá ló em ber hi te les sé ge fon tos sá gá ról. Mind er re
már nincs idõ. Be fe je zé sül egy ön val lo mást sze ret nék ten -
ni ar ról, ho gyan mû kö dik az én lel ki is me re ti tük röm, mert
azt hi szem, ez is sok fé le le het. Ne kem egy ket tõs tük röm
van. Az egyik tü kör nap nap után rámköszön.

Ha eb be né zek, sok a ké tely, sok az elé ge det len ség.
Sok min den van, ami rõl úgy ér zem, te het tem vol na job ban
is. Van egy na gyobb tü kör is, amit tör té ne lem könyv nek
hív nak. An nak a tör té ne lem könyv nek, amit húsz-har minc
év múl va, il let ve majd azt kö ve tõ en fog nak ír ni.

Tu dom, hogy en nek a ne héz át ala ku lás nak szük ség kép -
pen nép sze rû sé günk csök ke né se az ára. Tu dom, hogy
sok szor ér min ket ma mél tány ta lan tá ma dás. Tu dom, hogy
a saj tó egy ré sze ne ga tív ké pet fest ró lunk, és tu dom, hogy
en nek a tár sa da lom jó ré sze hi telt ad. Amen  nyi ben ezek a
kö rül mé nyek csak sze mé lyes hely ze tünk kel le met len sé gét
je len tik, ad dig ezek nem fon tos dol gok. Baj iga zán csak
ak kor len ne, ha az or szág né pe a vá lasz tá sok ide jén sem
lát na tisz tán. Én bí zom ab ban, hogy ez nem így lesz.

De vis  sza tér ve sze mé lyünk, sze re pünk mos ta ni el is me -
rés sel nem bõ vel ke dõ, na gyon sok szor ros  szul esõ ér té ke -
lé sé re, is mé tel ten azt mon dom, ezek ma sze mé lyes kel le -
met len sé gek. En gem – és er re ret te ne te sen hiú va gyok – a
ne gyed vagy fél év szá zad múl va íran dó tör té ne lem köny -
vek ér de kel nek iga zán. Hi bá im mal, bot lá sa im mal, té ve dé -
se im mel együtt egé szé ben e köny vek ben tük rö zõ dõ el vá -
rá sok nak aka rok meg fe lel ni.
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Mazowieczki, volt len gyel mi nisz ter el nök egy szer egy
mel lét ve rõ po li ti kus tár sát, aki hi val kod va je len tet te ki „én
ke resz tény po li ti kus va gyok”, az zal in tet te le csen de sen:
„vi gyáz zunk, mi csak tö rek szünk ke resz tény po li ti ku sok
len ni”. Én eb ben a meg jegy zés ben a ke resz tény köz éle ti
em ber önön kö ve tel mé nye i nek na gyon fon tos ele mét lá -
tom. Az em ber nek so ha nincs oka a gõg re és az ön telt ség -
re. Ez fo ko zot tan vo nat ko zik a köz élet ben részt ve võ ke -
resz tény em ber re: aki hisz az er kölcs pri má tu sá ban, aki tö -
rek szik a po li ti ka és az er kölcs ös  sze kap cso lá sá ra.

1: Az elõ adás ab ban az idõ ben hang zott el, mi kor ra az em be rek je len -

tõs ré sze csa ló dott a rend szer vál to zás ban, egé szé ben a po li ti ká ban,

kü lö nö sen a jó lé ti tár sa da lom el jö ve te lé be ve tett re mé nyek meg hi ú -

su lá sa, il let ve az át ala ku lás ter he i nek sú lya mi att. A ki ala kult po li ti -

kai hely zet ben meg ren dült az el sõ sza ba don vá lasz tott kor mány, il -

let ve az azt tá mo ga tó ko a lí ció hely ze te. A ko a lí ci ót sza ka dás ráz ta

meg, elõ tér be ke rült a szo ci á lis de ma gó gia, és fel erõ sö dött a ma ni -

pu lá ció. Né hány év vel po li ti kai te vé keny sé gem kez de te után eb ben

a hely zet ben ke res tem a vá laszt a po li ti ka és az er kölcs vi szo nyá nak

kér dé se i re. 

2: Ez az ima iro dal mi ván dor szö veg.

3: Eb ben az idõ szak ban a „más ság” nem an  nyi ra a mai szû kebb ér te lem -

ben vett fo ga lom ként volt hasz ná la tos, ha nem ab ban a tá gabb ér te -

lem ben, ami az ál ta lá nos tól va ló el té rés ben ál ta lá ban ju tott ki fe je zõ -

dés re.

4: 1992. LXXIX tör vény a mag za ti élet vé del mé rõl.
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A KÉT HAR MA DOS KO A LÍ CIÓ: 
VE SZÉ LYES ÚT*

Ma gyar Nem zet, 1994. má jus 21.

Az or szág gyû lé si vá lasz tá sok fél ide jé ben az ed di gi ered -
mé nyek is me re té ben a vá lasz tá sok ki me ne tel ét il le tõ en két
lé nye ges meg ál la pí tás te he tõ: egy fe lõl, hogy ezek az ered -
mé nyek egy ér tel mû en jel zik a vá lasz tá sok ban részt ve võ
po li ti kai pár tok esé lye it, hely ze tét, me lyek bõl a vá lasz tá -
sok vég ered mé nye is töb bé-ke vés bé biz to san prog nosz ti -
zál ha tó. Más fe lõl, hogy a meg szü le tett ered mé nyek nek
egy elõ re csu pán egy ki sebb ré sze vég le ges, na gyobb ré -
szé ben azon ban a vá lasz tó szá má ra a le egy sze rû sö dött al -
ter na tí vák új ra gon do lá sa mel lett még nyit va van a kor rek -
ció, a mó do sí tás le he tõ sé ge.

A tár gyi la gos ság je gyé ben azt is el kell is mer ni, hogy
e két meg ál la pí tás kö zül az el sõ az, ami az adott po li ti -
kai hely zet re in kább jel lem zõ, az az a kor rek ció le he tõ -
sé gé hez fûz he tõ vá ra ko zá sok hoz in do ko lat lan túl zott re -
mé nye ket fûz ni. Más szó val, szem be kell néz ni az zal a
vi tat ha tat lan nak tû nõ tén  nyel, hogy a ma gyar vá lasz tó -
pol gár ok - má jus 29-én vég le ges sé té ve dön té sü ket -
más nak ad ják át a kor mány za ti ha ta lom fe le lõs sé gét, mi -
vel alig ha vár ha tó, hogy az eb bé li má jus 8-i elõ ze tes
dön té sü ket gyö ke re sen meg vál toz tat nák. (Itt azért en -
ged tes sék meg egy ki té rõ. Bár a vá lasz tá si ered mé nyek
ér té ke lé sé nek csak má jus 29. után jön el az ide je, azt
azon ban már most le szö gez het jük: az el sõ for du ló ban
har ma dik hely re szo rult ko a lí ci ó nak nem szé gyen ke zõ
arc cal kell fel áll nia a kor mány ke rék mel lõl, mi kor majd
he lyét át ad ja. Egy mil lió vá lasz tó pol gár – aki nek éle te
csep pet sem volt kön  nyebb, mint a má sik négy és fél
mil li óé – tá mo gat ta bi zal má val ezt a ko a lí ci ót, a kény sze -
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rû en nép sze rût len, há lát lan po li ti kai sze re pe el le né re is,
és mon dott ez ál tal kö szö ne tet négy év ir dat lan ne héz
mun ká já ért. Két szer an  nyi vá lasz tó, mint aki 1990-ben az
MSZP mel lett ki tar tott.)

Vis  sza tér ve a fel idé zett rész ered mé nyek üze ne té hez,
az is két ség te len, hogy a ma gyar tör té ne lem so rán a bal -
ol dal még so ha nem szer zett olyan tö meg tá mo ga tást,
mint most. Egy részt a vá lasz tá so kon részt vett min den
har ma dik vá lasz tó pol gár a bal ol dalt tá mo gat ja, más részt
elõ ször vég zett az MSZP ré vén bal ol da li párt a vá lasz tá -
so kon - csa lás nél kül - az el sõ he lyen. (A ká dá ri sza va -
zá so kat nem te kint het jük vá lasz tá sok nak, egyéb ként is
az azok után ki hir de tett 98 szá za lé kos nép fron tos gyõ -
zel mek alig ha ér tek an  nyit a va ló ság ban, mint most ez a
33 szá za lé kos.)

A kam pány ban min den ki min dent el mond ha tott. Ám
bár mit mon dunk, gon do lunk is a Szo ci a lis ta Párt ról, a vá -
lasz tói aka rat íté let, mely le het jó vagy rossz, de ezt meg -
kér dõ je lez ni ös  sze egyez tet he tet len a de mok ra ti kus gon -
dol ko dás sal. Tu do má sul kell ven nünk, hogy az or szág leg -
erõ sebb po li ti kai ere je pil la nat nyi lag az MSZP.

Két ség te len, hogy a nép a má so dik for du ló ban ezt a
tényt meg vál toz tat hat ja. Le het, hogy az "azért ezt még sem
akar tuk" han gu la tot hor do zók kö zött olya nok is van nak,
akik az MSZP-re sza vaz tak, vagy nem men tek el sza vaz ni.
Még is úgy vé lem, hogy a szo ci a lis ták mel lett vok so ló egy -
har mad leg na gyobb ré szé ben má jus 29-én is ki fog tar ta ni
má jus 8-i vé le mé nye mel lett.

A fél idei rész ered mé nyek egy to váb bi konk lú zi ó ja: a vá -
lasz tá so kon részt vett min den ötö dik pol gár vagy ele ve el -
kö te le zett SZDSZ-tá mo ga tó volt, vagy úgy gon dol ta, sem a
mos ta ni, se az ezt meg elõ zõ kor mány zat nem tá mo ga tan -
dó, és a jö võ al ter na tí vá ját az SZDSZ-ben lát ta. En nek a
gon dol ko dás nak az elõ tér be ke rü lé sét az SZDSZ ügye sen
szer ve zett kam pá nya jól elõ se gí tet te. Mind ezek ered mé -
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nye ként az SZDSZ vá ra ko zá son felül 20 szá za lé kos tá mo -
ga tott ság ra tett szert, és ez ál tal vis  sza sze rez te, vagy ha úgy
tet szik, sta bi li zál ta a ma gyar po li ti kai me zõny ben a má so -
dik he lyét.

A vá lasz tá sok má so dik for du ló ja - mint utal tam rá -
az új ra gon do lás, a kor rek ció le he tõ sé gét hor doz za,
mely ben kü lön sze re pet játsz hat a ver seny bõl már ki -
esett pár tok sza va zó i nak má sod la gos párt pre fe ren ci á ja.
Ez a kor rek ció elv ben le het gyö ke res is. Le het, hogy
na gyon so kat fog szá mí ta ni az az ér zés, hogy „ezt nem
így akar tuk”, le het, hogy a nem ze ti irá nyult sá gú erõk
ös  sze fo gá sa és a ver seny bõl ki eset tek sza va zó i nak má -
sod la gos párt pre fe ren ci á ja szá mos man dá tum sor sát
más ként fog ja ala kí ta ni. A vá lasz tá si küz de lem ben
részt ve võ pár tok, po li ti kai erõk egyéb ként sem ad hat -
ják fel re mé nye i ket a vég ered mény elõtt, ak kor sem,
ha ki csi a gyö ke res át ren de zõ dés esé lye. A pár tok nyil -
ván tel jes erõ be do bás sal küz de nek majd egé szen a be -
fe je zé sig. Az tán ha nem is vál toz na meg alap ve tõ en a
vég ki me ne tel a má so dik for du ló ban, a több-ke ve sebb
ja ví tás le he tõ sé gét azért sem ad hat ja fel egyet len el len -
zé ki sze rep re kény sze rü lõ párt sem, mert nem mind -
egy, mi lyen erõ vel ren del ke zik majd az el len zé ki po zí -
ci ó ban. 

A kor rek ció te hát le het akár gyö ke res is. Még is úgy vé -
lem, a je len le gi hely zet ben nincs sok esé lye az el sõ for du -
ló be li ered mé nyek gyö ke res át ren de zõ dé sé nek. Sok kal in -
kább úgy ke rül elõ tér be a kor rek ció le he tõ sé gé nek kér dé -
se, hogy a szo ci a lis ták túl nye ré sé bõl ere dõ kö vet kez mény,
a szo ci a lis ta par la men ti több ség el há rít ha tó-e, kor ri gál ha -
tó-e. Ha kor ri gál ha tó, ak kor ho gyan?

Az SZDSZ a kam pá nyá ban most gõz erõ vel er re a kér -
dés re kon cent rál. „Az MSZP-t csak mi, az SZDSZ ál lít hat ja
meg!” – mond ják, su gall va, hogy a má so dik for du ló ban az
SZDSZ-t kell tá mo gat ni, ha nem akar juk, hogy a szo ci a lis -
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ták gyõz ze nek. Az az az SZDSZ most úgy je lent ke zik, mint
az a párt, mely egye dül ké pes út já ba áll ni a szo ci a lis ták -
nak, és egye dül ké pes õket fel tar tóz tat ni.

Ez a han gu lat for má lás nem is me ret len. Sok kal dur vább,
ra di ká li sabb for má ban egy szer már sor ke rült egy ilyen
kam pány ra. Az 1989-es négyigenes nép sza va zá son, il let ve
az 1990-es vá lasz tá so kon az SZDSZ volt az a párt, amely a
leg éle sebb an ti kom mu nis ta és szo ci a lis ta el le nes re to ri kát
hasz nál ta. Ak kor, akik en nek par la men ti foly ta tá sát vár ták
az SZDSZ-tõl, ke ser ve sen csa lat koz ni vol tak kény te le nek...

A mos ta ni hely zet egy ki csit más. Most nyílt ti tok,
hogy az SZDSZ kész ko a lí ci ó ra lép ni az MSZP-vel. En -
nek kap csán ké zen fek võ a kér dés, ho gyan le het úgy a
szo ci a lis ták nak út já ban áll ni, hogy köz ben haj lan dók
len né nek ve lük kor má nyoz ni? An  nyi ra kö zel áll a két
párt prog ram ja egy más hoz, hogy kön  nyen ös  sze egyez -
tet he tõk? Ha pe dig az MSZP prog ram ja nem tér el lé nye -
ge sen az SZDSZ-étõl, ak kor mi ért akar az SZDSZ a szo -
ci a lis ták út já ba áll ni? Ak kor mi ért al ter na tí va az SZDSZ?
Egy ál ta lán, je lent het-e lé nye ge sen el té rõ al ter na tí vát
egy egy más szá má ra koalíciókész két párt, egy más hoz
ké pest? Ha az az el len tét, ami l989-ben fenn állt az MSZP
és az SZDSZ kö zött, ké sõbb csak annyi lé pés meg té te -
lé re in dí tot ta az SZDSZ-t a szo ci a lis ták kal szem ben, mint
amit négy év alatt tõ lük lát hat tunk, ak kor most az a kö -
zel ség, amit a ko a lí ció kö tés be val lott szán dé ka fém je lez,
men  nyi re fog ja ha tás ta la ní ta ni az SZDSZ-nek az MSZP
út já ba ál lá si szán dé kát? Alig ha vi tat ha tó te hát, hogy az
MSZP-vel szem ben a nem ze ti irá nyult sá gú pár tok al kal -
ma sak va ló sá gos el len súlyt ké pez ni.

Két ség te le nül jo gos az a kér dés is, hogy mi a hely zet
ak kor, ha ez az ös  sze fo gás csak sze rény ered ményt hoz?
Ha a vá lasz tó pol gár ok nem él nek a lé nye ges kor rek ció
le he tõ sé gé vel, ha nagy já ból szen te sí tik az el sõ for du ló
ered mé nyét, ak kor az MSZP meg szer zi az egy sze rû par -
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la men ti több sé get, és egye dül kor mány ké pes lesz. Ha ez
a vá lasz tók vég le ges aka ra ta, ak kor ugyan úgy tisz te let -
ben kell tar ta ni ezt is, mint min den más vá lasz tói dön -
tést. Ha övék a több ség a par la ment ben, ve gyük tisz tes -
ség gel tu do má sul, ad junk esélyt ne kik prog ram juk za var -
ta lan meg va ló sí tá sá ra, és ne aka dá lyoz zuk meg õket
mun ká juk ban, mint ahogy azt ve lünk má sok tet ték. Va -
gyis, ha az MSZP több sé get sze rez, ak kor mi lyen ala pon
kel le ne akár ki nek is – mond juk az SZDSZ-nek – a szo ci -
a lis ták út já ba áll nia? Ak kor a szo ci a lis ták a tör vé nyes ke -
re tek kö zött hadd gya ko rol ják kor mány za ti mû kö dé sü -
ket, az el len zék pe dig: az SZDSZ, az MDF, a Kis gaz da -
párt, a KDNP és a Fi desz tölt sék be a konst ruk tív el len -
zék tisz tes sé ges sze re pét. MSZP-több ség ese tén mi nek
kel le ne ko a lí ció? Hi szen az MSZP-nek van önál ló, min -
den re ki ter je dõ prog ram ja, mel  lyel - ál lí tá sa sze rint -
talp ra le het ál lí ta ni az or szá got. Egy or szág hely ze te és
egy párt prog ram meg va ló sí tá sa szem pont já ból az az ide -
á lis, ha egy párt par la men ti több ség gel a há ta mö gött
úgy tud ja vég re haj ta ni a prog ram ját, hogy azt nem kell
más párt tal ko a lí ci ós al ku ke re té ben egyez tet ni, ve gyí te -
ni, cson kí ta ni, el tor zí ta ni. (Ha meg a több ség gel ren del -
ke zõ MSZP ne tán meg lát va la mi hasz no sít ha tót a má sik
párt prog ram já ban, nem kell az zal ko a lí ci ó ra lép nie,
nem tilt ja ugyan is sem mi, hogy ezt az ele met a má sik
párt prog ram já ból át ve gye és meg va ló sít sa.)

Szo ci a lis ta több ség ese tén mi hasz na len ne a ko a lí ci ó -
ból az SZDSZ-nek? Prog ram ja meg va ló sí tá sá ra sem mi esé -
lye nincs. Leg alább is ab ban a rész ben, ami nem azo nos az
MSZP-s prog ram mal, il let ve aka rat tal. Az MSZP ugyan is
több sé gé nél fog va bár mi kor egye dül is tud kor má nyoz ni,
ha te hát az SZDSZ va la mi el len té tes do log ra tö re ked ne, az
úgy se ve zet het si ker re, mert több sé ge foly tán úgy is min dig
az van, amit az MSZP akar. És ha ez az SZDSZ-nek ne tán
nem tet sze ne, hát fel is út, le is út.
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Egy ilyen (ön ma gá ban is több ség gel ren del ke zõ MSZP-
vel va ló) ko a lí ci ó nak csak egy eset ben len ne „ér tel me”: ha
a két párt az or szág al kot má nyos be ren dez ke dé sét akar ná
át gyúr ni, vagy a két har ma dos tör vé nyek ren del ke zé se it
akar ná sa ját el kép ze lé sei sze rint át szab ni, a töb bi párt vé -
le mé nyé nek le söp ré sé vel. Er re ak kor van le he tõ ség, ha a
két párt együt te se két har ma dos több sé get al kot együtt a
par la ment ben. Ez az MSZP- SZDSZ ko a lí ció ese té ben így
is len ne. 

Ter mé sze te sen ugyan ez zel a túlhatalommal ren del -
ke zõ ko a lí ció jön ne lét re ak kor is, ha úgy ke rül ne sor
a ko a lí ci ó ra az MSZP és az SZDSZ kö zött, hogy mond -
juk a má so dik for du ló ban har minc-negy ven he lyen az
SZDSZ nyer ne man dá tu mot a most ve ze tõ MSZP-s je -
lölt tel szem ben. A szo ci a lis ták így ki sebb ség be ke rül né -
nek, és ezért az or szág kor má nyoz ha tó sá gá nak biz to sí -
tá sa ér de ké ben va la mi lyen ko a lí ció ki ala kí tá sa fel tét le -
nül szük sé ges len ne. Ez a kö rül mény ugyan is az MSZP-
SZDSZ ko a lí ció két har ma dos több sé gén sem mit sem
vál toz tat na. 

Az SZDSZ ma azt hir de ti, hogy csak õ tud út já ba áll -
ni az MSZP elõ re tö ré sé nek. Akik te hát úgy ér zik, hogy
az MSZP túl nyer te ma gát, azok sza vaz za nak az SZDSZ-
re! – han goz tat ják a sza bad de mok ra ták. Ar ra az SZDSZ-
re, mely an  nyi ra út já ba akar áll ni az MSZP-nek, hogy
kész ve le ko a lí ci ó ra is lép ni. Ez már így is „el ad ha tat lan”
a vá lasz tó pol gár szá má ra, ha jól vé gig gon dol ja a dol -
got. Hát még men  nyi re el ad ha tat lan ak kor, ha az MSZP
több ség gel ren del ke zik, és ön ma gá ban is tud na kor má -
nyoz ni! Hi szen nyil ván va ló, hogy a po li ti ka sza bá lyai
sze rint – túlhatalmi igé nyek hi á nyá ban – ilyen eset ben
nem lé te sí te nek ko a lí ci ót. (Az 1945-ös kis gaz da több -
ség re kényszerített ko a lí ció azért rossz el len pél da, mert
ott a ko a lí ci ós szán dé ko kat egy meg szál ló had se reg
szu ro nyai kényszerítették ki.)
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Lát ják ezt az SZDSZ-ben is, és – egy elõ re – iga zod va
a po li ti kai comme il faut-hoz, ki je len tik, hogy MSZP-s
több ség ese tén nem lát ják le he tõ sé gét az MSZP-vel va -
ló ko a lí ci ó nak. Ho gyan le het ne még is el fo gad tat ni a
két har ma dos több sé gû MSZP- SZDSZ-es ko a lí ció gon -
do la tát a válasz tópolgárokkal? Er re a leg jobb meg ol dás:
az MSZP-nek el kell ve szí te nie több sé gét a má so dik for -
du ló ban, mert ak kor ön ma gá ban nem tud kor má nyoz -
ni, így min den ki nek meg kel le ne ér te nie, hogy a ha za
ér de ké ben a két párt kény te len két har ma dos több sé gû
ko a lí ci ó ra lép ni. És az em be rek vég re azért is bol do gok
le het nek, mert az SZDSZ-nek si ke rült az MSZP út já ba
áll nia...

Ha mind ezt vi lá gos fej jel vé gig gon dol juk, ak kor lát nunk
kell, mit je lent az, ha most a vá lasz tó pol gár az SZDSZ-t tá -
mo gat ja. Ez a sza va zat most nem ar ra szól na, hogy le gyen
egy erõ, mely az MSZP út já ba áll, ha nem ezek a sza va za -
tok a két har ma dos több sé gû MSZP-SZDSZ ko a lí ció meg te -
rem té sét se gí te nék elõ.

Sze ret ném rész le te seb ben ér zé kel tet ni en nek je len tõ -
sé gét al kot mány jo gi ol dal ról. A két har ma dos par la men ti
több ség gel tet szés sze rint meg vál toz tat ha tó az al kot mány.
Sa ját ér de kek nek meg fe le lõ en át ala kít ha tó a vá lasz tó jo gi
tör vény, a párt tör vény, a két har ma dos tör vé nyek. Tet szés
sze rint meg hoz ha tók az or szág szem pont já ból sors dön tõ
je len tõs egû dön té sek. Az Al kot mány bí ró ság je lent het né -
mi gá tat, de - az zal kü lön nem is szá mol va, hogy az Al -
kot mány bí ró ság is meg szün tet he tõ - idõ vel az al kot mány -
bí rák man dá tu ma is le jár. Az új bí rá kat is két har mad dal
le het meg vá lasz ta ni. Lé nye gé ben azt le het csi nál ni az or -
szág gal, amit a két har ma dos több sé get bir tok ló ko a lí ció
akar. Vis  sza fo gott, ud va ri as meg fo gal ma zás sal: a két har -
ma dos több ség re épü lõ ko a lí ció a de mok rá ci ák ban nem -
kí vá na tos túlhatalommal jár. Ahol az el len zék job bá ra
csak sta tisz tál. 
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Nem ál lí tom, hogy akár az MSZP, akár az SZDSZ ré -
szé rõl ez zel a túlhatalommal vis  sza él né nek. Csak ar ra
aka rok rá mu tat ni, hogy ilyen több sé gû kor mány zat mel -
lett a vis  sza élé si le he tõ ség fenn áll. Olyan vis  sza élé si le -
he tõ ség, mely az or szág egész sor sá ra ki hat hat: ga ran cia
e le he tõ ség gel szem ben ki zá ró lag az MSZP és az SZDSZ
po li ti ku sa i nak mo so lya, bi zal mat kel tõ te kin te te. Ezt a
po li ti ká ban (de más hol sem) nem te kint het jük elég sé -
ges nek. Lát nunk kell te hát, hogy a ha tal mi po zí ció kon -
cent rált sá ga szem pont já ból az egy sze rû több sé gû, tisz tán
MSZP-s kor mány zat a de mok rá cia in téz mény rend sze ré -
ben alig ha tud vis  sza él ni ha tal má val, míg egy két har ma -
dos több sé gû MSZP-SZDSZ-es ko a lí ció nyo masz tó ha tal -
mi kon cent rá ci ót je len te ne. Eb ben a ko a lí ci ó ban a ha tal -
mi po zí ci ók meg osz tá sá ban va ló egyez ség egy aránt be -
to noz ná be mind a két pár tot. A szo ci a lis ták is erõ seb -
bek len né nek e ko a lí ció ál tal, mint enélkül, egye dü li
kor mány za ti erõ ként.

A má so dik for du ló nak ez az egyet len alap ve tõ és re á lis
tét je. Fel is me ri-e ezt a té tet az MSZP tér nye ré sé tõl meg le -
põ dött vá lasz tó, és tar tóz ko dik-e az SZDSZ tá mo ga tá sá tól,
vagy sem? Ha nem is me ri ezt fel, és az SZDSZ-t tá mo gat ja
ab ban a té ves hi té ben, hogy ez ál tal az MSZP-t gyen gí tet te,
bi zo nyo san lét re fog jön ni ez a ha tal mi kon cent rá ci ót ered -
mé nye zõ ko a lí ció.

* Az 1994-es or szág gyû lé si vá lasz tá sok má so dik for du ló ja elõtt lá tott nap -

vi lá got ez az írás. Az SZDSZ le beg tet te az MSZP-vel kö ten dõ ko a lí ció

kér dé sét, és po li ti kai re to ri ká já ban ar ra hi vat ko zott, hogy csak egy

erõs SZDSZ tud ja el len sú lyoz ni az MSZP nyo masz tó vá nö ve ke dett

ere jét. (Az el sõ for du ló ered mé nyei alap ján nagy ban meg nõtt az esé -

lye an nak, hogy az MSZP ab szo lút több sé get sze rez, ami vé gül is a

má so dik for du ló val be kö vet ke zett.)
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KE RESZ TÉNY CSAK ER KÖL CSÖ SEN
PO LI TI ZÁL HAT*

Nyílt le vél Giczy György höz,
Új Ma gyar or szág, 1995. áp ri lis 4.

Ked ves Ba rá tom!
Szo kat la nul ke mény és sar kos le szek. Az õszin te sé get a
po li ti ká ban is min dig mel lõz he tet len nek tar tot tam. Ba rá tok
kö zött azon ban oly kor még en  nyi sem elég, oly kor kí mé -
let le nül kell õszin té nek len ni. A je len eset ben ezt nem csak
az elv ba rát ság te szi szük sé ges sé, ha nem az is, hogy az az
egy mil lió vá lasz tó, aki 1994 ta va szán párt ja ink ra sza va zott,
vi lá go san eligazodhassék ügye ink ben.

Ezért te hát le ve lem ben nem tö rek szem ar ra, hogy kincs tá -
ri op ti miz mus sal bé lelt nyá jas mo soly gás sal és tisz te let kö rök -
kel tom pít sam né zet kü lönb sé ge in ket vagy ezek kel kap cso la -
tos gon do la ta i mat, ha nem egy ke resz tény ér té ke ket kö vet ni
aka ró po li ti kus hoz il lõ en, tar tom ma gam az evan gé li u mi kö -
ve tel mé nyek hez: „Így be szél je tek in kább: az igen igen, a nem
nem. Ami ezen felül van, a go nosz tól va ló.” (Mt. 5, 37.)

Két hó nap ja ag go da lom mal fi gye lem a KDNP po li ti ká já -
nak ala ku lá sát. Oly kor már-már re mél tem, jó irányt vesz nek
a dol gok. Ha a fel színt néz zük, párt ja ink ve ze tõ i nek ta lál ko -
zó it, vagy na pi együtt mû kö dé sün ket, akár meg is nyug tat -
hat nánk ma gun kat. Még is úgy vé lem, nem tisz tá zott dol go -
kat sö pör nénk a szõ nyeg alá. Meg nyi lat ko zá sa i tok - köz tük
a Te nyi lat ko za ta id is – vál to zat la nul kér dé se ket hagy nak
nyit va: a múl tat és a jö võt il le tõ en is. Így ma gam is két té -
ma kört sze ret nék érin te ni: az MDF és a KDNP vi szo nyát a
múlt ban, il let ve ös  sze fo gá sunk kér dé sét a jö võ ben.

Nem tar tom kor rekt nek, ahogy kö zü le tek egye sek múlt -
be li vi szo nyun kat ér té ke lik, és kü lö nö sen vis  sza tet szõ az
el múlt négy év kö zös küz del mé nek neg li gá lá sa.
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A múlt cik lust jel le mez ve „alá ren delt” hely zet rõl, majd -
nem „el nyo mat ta tás”-ról be szél tek, ami alól most „sza ba -
dult” fel a KDNP. Nem vi ta tom, hogy a két párt kö zött nem
volt tö ké le tes a ko a lí ci ós együtt mû kö dés. Emi att az el múlt
cik lus alatt is meg fo gal ma zó dott kri ti ka, tár gya lá sok is foly -
tak ez ügy ben párt ja ink kö zött. Az is igaz, hogy a mi par -
la men ti szám ará nyunk több szö rö se volt a ti é te ké nek, sõt a
mi frak ci ónk ke resz tény de mok ra ta áram la tá hoz tar to zó
kép vi se lõk egy ma guk ban há rom szor an  nyi an vol tak, mint
Ti. Úgy vé lem, hogy „alá ren delt hely zet”-rõl, „el nyo mat ta -
tás”-ról még sem le het be szél ni. Öt éve iz za dunk együtt ve -
le tek a par la ment csa ta me ze jén, de so ha nem hal lot tam tõ -
le tek – Tõ led sem – a ko a lí ció mû kö dé sé nek hi bá it ilyen
meg kö ze lí tés bõl meg fo gal maz ni. Úgy gon do lom, jo go san
hi á nyo lom a múlt be li vi szo nyunk ilyenképpeni bí rá ló i nak
az ak ko ri meg szó la lá sát, ha ak kor is a mos ta ni vé le mé -
nyük sze rint ér té kel ték hely ze tü ket, le gyen az a meg nem
szó la ló akár kép vi se lõ tár sam, akár az An tall- vagy Boross-
kormányban po zí ci ót be töl tõ mi nisz ter.

Et tõl füg get le nül is kí ván csi va gyok ar ra, va jon mi lyen
esz kö zök kel si ke rült vol na az MDF-nek a KDNP-t eb ben
az ál lí tó la gos füg gõ hely zet ben tar ta ni? Ha már az ilyes faj -
ta vi szony le he tõ sé gé vel fog lal ko zunk, nem a ki sebb párt -
frak ció van ab ban a hely zet ben, hogy nyo mást gya ko rol -
jon a na gyobb ra ak kor, ha a ki sebb sza va za tai nél kül a na -
gyobb sem tud ja ér vé nye sí te ni el kép ze lé se it? Ilyen esz közt
nem igen vet te tek igény be. Nyil ván nem volt rá oko tok.
Vagy ha nem ér vé nye sül tek kel lõ en a ke resz tény de mok ra -
ta ér té kek, mi ért kor má nyoz ta tok ve lünk négy évig? Mi ért
nem buk tat tá tok meg az An tall-kor mányt? A Ti sza va za ta i -
tok nél kül egy per cig sem tud tunk vol na kor má nyoz ni.

Ez utób bi kér dés nek a föl té te lét több nyi lat ko za tod is
szük sé ges sé tet te.

Ami kor el nök ké vá lasz tot tak, azt mond tad, hogy a ke -
resz tény de mok rá ci á nak még nem volt le he tõ sé ge meg mu -
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tat koz nia mint kor mány za ti al ter na tí vá nak. Ez a gon do lat
az óta meg nyi lat ko zá sa id ban ilyen-olyan for má ban több -
ször is vis  sza tért. Így meg kell kér dez nem: az elõ zõ négy
év az nem ke resz tény de mok ra ta ko a lí ció volt? Pár to tok
mel lett An tall Jó zsef, Andrásfalvy Ber ta lan, Mádl Fe renc,
Sza bó Iván, Ke resz tes K. Sán dor, Beth len Ist ván, Bánffy
György, Marx Gyu la és még so kan má sok, köz tük sze rény -
sé gem is ta lán nem vol tunk a ke resz tény de mok rá cia ér té -
ke i nek hasz nos szol gá lói? Ta lán ros  szab bak vol tunk ná la -
tok nál? Vagy azt gon dol já tok, hogy csak az a ke resz tény -
de mok ra ta, aki nek ti párt tag köny vet ad tok? (Sok min den
mel lett nem zet kö zi meg íté lé sünk sem ezt mu tat ja.) Vagy
most azon fo gunk vi tat koz ni, hogy ki az iga zi ke resz tény -
de mok ra ta? Er re van ne künk most szük sé günk? (Ter mé sze -
te sen az sem el fo gad ha tó ál lás pont, hogy azért, hogy egy
még nem volt ke resz tény de mok ra ta al ter na tí vá ról be szél -
hess, sa ját pár tod ed di gi po li ti ká já nak ke resz tény de mok ra -
ta jel le gét is alá ér té keld, mint tet ted ezt leg utóbb, a Ma -
gyar or szág nak adott in ter júd ban.)

Azt is em lí tet ted el nök ké vá lasz tá sod nap ján, hogy a
KDNP sem mit nem ka pott in gyen az MDF-tõl. Ez le het,
hogy így van, és gon do lom, for dít va is igaz. Azt hi szem, a
po li ti ká ban ter mé sze tes is. De va jon azért szö vet kez tünk-
e, hogy egy mást aján dé koz zuk? Nem azért-e, hogy az or -
szá got fel emel jük? Nem kö zö sen küz döt tük-e ki az egy há -
zak tár sa dal mi szol gá ló sze re pé nek új bó li el is me ré sét?
Nem együtt ad tuk-e az or szág nak pél dá ul az egy há zi in -
gat la nok tu laj don jo gá nak ren de zé sé rõl szó ló tör vényt?
Nem kö zös saj tó ér te kez le ten emel tünk szót ak kor, ami kor
a mé di á ból ki akar ták szo rí ta ni a val lá sos mû so ro kat? Nem
együtt áll tuk-e kö rül Mindszenty ko por só ját? Mi ért kell és
sza bad egy ál ta lán mind ezt meg ta gad ni?

Tu dom, nem mû köd tünk hi bát la nul. Ér té ke in ket bi zo -
nyá ra job ban kel lett és lehetett(?) vol na ér vé nye sí te ni.
Egyi künk nek sem ró ha tó fel, hogy csa lád vé del münk, szo-
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ciál- és kul túr po li ti kánk nem tu dott füg get le ned ni a gaz da -
sá gi kény sze rek tõl. De úgy gon do lom, ha hi báz tunk, nem
csak min dig mi hi báz tunk. Vagy úgy gon dol já tok, hogy az
el múlt négy év kor mány za ti hi bái csak min ket ter hel nek,
elõ nyei pe dig csak a ti ál dá sos mû kö dé se tek gyü möl cse?

De hagy juk a múl tat!
Jö võn kért, az or szág jö võ jé ért aka rok szót emel ni Ná lad!
Bár a pol gá ri szö vet ség kér dé sé ben az el múlt he tek ben

bi zo nyos fo kig ked ve zõ hang vál tás ér zé kel he tõ nyi lat ko za -
ta i tok ban, még is ér zõ dik a szo ro sabb együtt mû kö dés gon -
do la tá tól va ló ide gen ke dés. Ezt kü lön jel zi az a re to ri ka,
mely a szö vet ség négy el len zé ki párt ös  sze fo gá sá ra tör té nõ
ki szé le sí té sét hang sú lyoz za - re á li san lé te zõ le he tõ ség nél -
kül. Az ugyan is, hogy a szö vet ke zést olyan erõ be vo ná sá -
hoz köt jük, mely nek ve ze té se tel je sen ér zé ket len min den -
fé le együtt mû kö dés re (egyéb prob lé má kat lásd ké sõbb), a
va ló ság ban a le het sé ges szö vet ség el uta sí tá sát je len ti.

Nem gon dol ha tod ko mo lyan, hogy az együtt mû kö dés,
a szö vet ség he lyett a kü lön út, a ri va li zá lás a he lyes! El -
len fe le ink leg na gyobb vá gyát tel je sít jük, ha az egy más sal
va ló szem be ke rü lés út ját vá laszt juk. Már pe dig ha az
együtt mû kö dés he lyett a ma gunk párt jai kü lön erõ sí té sé -
re he lyez zük a hang súlyt, úgy, hogy az utób bi az elõb bit
kés lel te ti, las sít ja, elo dáz za és hát tér be szo rít ja, az óha tat -
la nul a ri va li zá lás hoz, sõt, szem be ke rü lés hez ve zet het.
Nem gon do lod, hogy az olyan kér dés fel te vé se, me lyet el -
nök ké vá lasz tá sod kam pá nya so rán tet tél fel („egy ös  sze -
om lás elõtt ál ló MDF-fel kös sön a KDNP szö vet sé get?”),
ami nem áll mes  sze at tól, hogy a mi ös  sze om lá sunk ra
épít sed pár tod jö võ jét - mely ös  sze om lás egyéb ként nem
fog be kö vet kez ni -, nem szol gál ja az együtt mû kö dés meg -
va ló su lá sát? Fé lek, na gyon fé lek at tól, hogy az együtt mû -
kö dés re, az össze fo gás ra tö rek vés hi á nya a ke resz tény de -
mok ra ta-kon zer va tív pol gá ri erõk újabb tra gi kus meg osz -
tá sá hoz ve zet.
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Ked ves György, ké pes vagy ma gad ra ven ni a ke resz -
tény de mok rá cia meg osz tá sá nak, a pol gá ri szö vet ség ki ala -
ku lá sa meg aka dá lyo zá sá nak tör té nel mi sú lyú bû nét? Nem
csa lat koz ha tom Ben ned ek ko rát!

Tu dom, hogy ár nyal tan kell a pol gá ri szö vet ség ügyé vel
fog lal koz nunk. Ma gam is azt val lom, hogy párt ja ink önál -
ló ar cu la tát meg kell õriz nünk. El fo ga dom, hogy nem kell
fel tét le nül hol nap a pol gá ri szö vet ség kö zös szer ve ze ti ke -
re te it ki ala kí ta ni, de az zal ne ál tas suk ma gun kat vagy vá -
lasz tó in kat, hogy a pol gá ro so dás prog res  szív prog ram ja
kö rül tö mö rü lõ erõk nek sok ide jük van egy egy sé ges al -
ter na tí vát fel mu ta tó szo ros szö vet ség meg te rem té sé re! Ér -
zé kel het jük és lát hat juk a ko a lí ció tö ré keny sé gét. Nem va -
gyok egye dül azok kö zül, akik úgy lát ják, hogy az SZDSZ
nem fog ja vé gig csi nál ni a cik lust a szo ci a lis ták kal. Ha pe -
dig az SZDSZ ak kor és úgy jön ki a ko a lí ci ó ból, hogy ere -
jé vel fe lül múl ja a szét ap ró zott pol gá ri erõ ket, ha az el len -
zé ki pol gá ri pár tok ed dig az idõ pon tig nem tud nak kö zös
és von zó al ter na tí vát ki dol goz ni a tár sa da lom szá má ra, ak -
kor be kö vet kez het a már so kat idé zett jós lat: a vá lasz tók
szá má ra az MSZP-vel szem ben az SZDSZ fog ja a po li ti kai
vál tó gaz da ság al ter na tí vá ját ké pez ni. Szét ap ró zó dá sunk -
kal, ös  sze fo gá sunk el ma ra dá sá val le he tõ sé get te rem tünk
egy részt ar ra, hogy az SZDSZ még vis  sza esõ tö meg bá zis -
sal is pe ri fé ri á ra szo rít sa a pol gá ri el len zé ki erõ ket, más -
részt ar ra, hogy a vá lasz tók jó ré sze - ta lán kény sze rû en is
- túl te gye ma gát azon, hogy a sza bad de mok ra ták párt ja
hos  szú idõn át a bal ol dal hoz csat la ko zott. Túl kell hogy te -
gyék ma gu kat ezen, hi szen nem lesz iga zi súl  lyal je lent ke -
zõ har ma dik al ter na tí va, ha csak a jö võ kép nél kü li ra di ka -
liz mus sza ka dé kát nem te kint jük an nak. 

A dol gok me ne te egy eset ben ala kul hat – pol gá ri szö -
vet ség nél kül is – más kép pen: ha a pol gá ri el len zé ki pár -
tok egyi ke egy ma ga meg erõ sö dik an  nyi ra, hogy ké pes
lesz a leg kö ze leb bi vá lasz tá so kat egye dül is meg nyer ni. Ha

69SALAMON LÁSZLÓ: VÁLOGATÁS EGY KÖZÉLETI PÁLYA TERMÉSEIBÕL
A MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN



pél dá ul a KDNP-nek er re egye dül is re á lis esé lye van, ak -
kor Ne ked van iga zad, és ak kor va ló ban sza ba dulj meg az
olyan bal lasz tok tól, mint ami nek min ket vagy a Fi deszt
gon dol já tok. Tisz tá ban kell azon ban len ni az zal, hogy ha
ez nem kö vet ke zik be, nem csak a pol gá ri szö vet ség elo dá -
zá sá val te ret nye rõ különutasdit ját szó szûk párt ér de kek
po li ti ká ja bu kik meg, ha nem alig ha nem hos  szú táv ra azok -
nak az ér té kek nek a sor sa is, me lyek nek szol gá la tát a pol -
gá ri el len zé ki pár tok meg va ló sí ta ni tö re ked nek. És ezért
sen ki, aki sor sun kat az ös  sze fo gás irá nyá ba te rel het né, de
ezt nem te szi, fe le lõs sé gét a tör té ne lem és az utó kor elõtt
el nem há rít hat ja majd ma gá ról.

El vi leg na gyon szép gon do lat a min den el len zé ki párt
irá nyá ba va ló nyi tott ság is. Ma gam is szo ros kö zös sé get
ér zek a ne gye dik el len zé ki párt bá zi sá nak egy ré szé vel,
azok kal, akik az „Is ten, Ha za, Csa lád” hár mas jel sza va
mel lett a jó gaz da jó zan ha gyo má nya i nak tár sa dal mi le té -
te mé nye sei. Az is két ség te len, hogy ha meg va ló sít ha tó
len ne, va ló ban bûn len ne a tel jes el len zé ki ös  sze fo gás el -
sza lasz tá sa. De néz zünk szem be e párt irán ti nyi tott ság
gya kor la ti kon zek ven ci á i val és re a li zál ha tó sá gá val is! Mit
le het kez de ni en nek a párt nak a hi va ta lo san val lott és
gya ko rolt po li ti ká já val? Mit tu dunk kez de ni az zal az in du -
lat tal töl tött szo ci á lis re to ri ká val, mely al kal mas az el ke -
se re dett tö me gek ro kon szenv ét meg nyer ni, de ki utat nem
tud kí nál ni, ugyan ak kor alig tit kol tan tõ ke és pi ac el le nes?
Vagy az ilyen meg kö ze lí tés nek kell a keresztényszociális
ér zé keny ség zsi nór mér té ké ül szol gál nia? Mit tu dunk kez -
de ni az zal a po li ti ká val, mely Lat or cai Já nos gyõ zel mét
Pes ten meg hi ú sí tot ta? Mit tu dunk kez de ni az zal a po li ti -
ká val, mely az al kot má nyo zás ban meg hir de tett kü lön út -
já val ürü gyet ad a szo ci a lis ták nak egy olyan meg ál la po -
dás fel bo rí tá sá ra, mely az el len zék nek re á lis rész vé telt
biz to sí ta na az al kot má nyo zás fo lya ma tá ban? Vagy mi lyen
kö zös ne ve zõ ta lál ha tó az zal a párt ve ze tõ vel, aki úgy
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gyû lö li és uta sít ja el az antalli ha gya té kot, mint ha a sztá -
li niz mus ról len ne szó?

Avagy úgy gon do lod, hogy po li ti kai jö võn ket az antalli
kor szak meg ta ga dá sá ra kel le ne ala pí ta ni? Még ha a rend -
szer vál to zás e nagy ál lam fér fi já nak po li ti ká ja nem is volt
hi ba nél kü li, még ha ve le va ló azo no su lás mér té ke nem is
kell, hogy egyen lõ le gyen ben nünk, nem ön ma gunk meg -
ta ga dá sa-e ar ra ját sza ni ezek ben az ár nyé kos idõk ben,
hogy be ál lunk az el múlt négy évet tá ma dók so rá nak vé gé -
re? Mi lyen mo rá lis tar tá sa van az ilyen po li ti zá lás nak? Va -
jon nem ön ma gun kat sze le tel jük-e be a tör té ne lem hul la -
dék ko sa rá ba az zal, ha ezt az örök sé get ma gunk is se gí -
tünk fel mor zsol ni?

Ami kor hí re kelt, hogy An tall Jó zsef vis  sza esett be teg sé -
gé be (még 1991-ben, az el sõ, gyógy ulást ered mé nye zõ
sza kasz utá ni idõ re uta lok), Bánffy György meg je gyez te: „a
mi tör té nel münk ben min dig jön egy vad kan, aki bal sor -
sun kat be tel je sí ti.” Egy év vel ha lá la után, lát va gyar ló sá ga -
in kat, lát va töb bek kö zött – a köl tõ sza vá val él ve – a”
büsz ke, ver sen gõ ve zé re ket”, fel me rül ben nem a kér dés:
mél tók va gyunk-e egy ál ta lán mi (nem a nép, ha nem az Õ
po li ti kai ha gya té kát meg örök lõ po li ti ku sok) ar ra, hogy
ilyen mi nisz ter el nö künk le gyen?

Még vis  sza tér ve a kis gaz dák hoz, egy ben iga zad van:
erõ söd nek, és ha sze ret jük, ha nem, Torgyán Jó zsef az el -
nö kük. Ez azon ban még a né gyes ko a lí ci ó hoz ke vés. Ah -
hoz, hogy né gyes ko a lí ció jöj jön lét re, ah hoz a má sik há -
rom párt nak kel le ne az ar cu la tát fel ad ni, de ala po san. (Itt
jegy zem meg, én ed dig se hogy sem tud tam fel fe dez ni azt
a kö zel ál ló sá go to kat Torgyán Jó zsef párt já hoz, mint amit a
ve lük va ló ta lál ko zá sod után most dek la rál tál. Stí lus ol da -
lá ról sem, tar tal mi kér dé sek rõl nem is be szél ve. Min den -
eset re ez a nyi lat ko za tod aka rat la nul is ki eme li az antalli
ke resz tény de mok rá cia meg õr zé sé nek fon tos sá gát, va gyis
hogy azok nak is le gyen al ter na tí vá juk, akik a ke resz tény

71SALAMON LÁSZLÓ: VÁLOGATÁS EGY KÖZÉLETI PÁLYA TERMÉSEIBÕL
A MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN



ér té kek je gyé ben tör té nõ po li ti zá lást nem a torgyáni vagy
ah hoz ha son ló stí lus sal vagy tar ta lom mal kép ze lik.) 

Az FKGP bá zi sá nak nö ve ke dé se szá mom ra csu pán egyet
mu tat: a bal ol dal ra sza va zók kez dik fel is mer ni, hogy 1994
ta va szán csú nyán be csap ták õket. Re á lis al ter na tí va hi á nyá -
ban ra di ka li zá lód nak, és ah hoz csa pód nak, aki „leg alább jól
be ol vas a ha ta lom nak”. Az vi szont, hogy nincs más re á lis al -
ter na tí va, ami vel ma gunk mel lé ál lít hat nánk a ki áb rán dul ta -
kat, az ép pen a há rom pol gá ri el len zé ki párt egy hely ben
to po gá sá nak, mu lasz tá sá nak ered mé nye, és nem kis rész -
ben ös  sze fo gá sunk hi á nyá ból kö vet ke zik. (Így áll hat elõ
majd az a hely zet, hogy a má sik al ter na tí vát a mi ál ta lunk
nyúj tott hi á nyá ban, a ko a lí ci ó ból ki vá ló SZDSZ nyújt hat ja
majd szá muk ra – mint ar ra már ko ráb ban utal tam.)

Ked ves György, a fe le lõs ség ér ze ted re apel lá lok!
Nem vál lal ha tod a szét hú zás bû nét, Te, aki hi ted bõl fa -

ka dó an tu dod, hogy mû kö dé se dért szá mot kell majd ad -
nod nem ze ted és lel ki is me re ted mel lett Te rem tõd nek is!
Hi szem, hogy Te is val lod ve lem együtt: ke resz tény em ber -
nek csak mo rá li san sza bad po li ti zál nia! Kér ve kér lek, kö -
zös ügyünk ja vá ra élj a ke zed be le tett ha ta lom mal!

Ma gán le ve let is ír hat tam vol na, de ezt nem te het tem,
mert mon da ni va lónk nem csak ránk, ha nem a két párt ra
sza va za tát adó egy mil lió em ber re egy aránt tar to zik! Köz -
ügy. A cé lom nem vi ta- vagy vi har tá masz tás, nem is ha rag
te rem té se. Ta lán az sem fon tos, hogy most vá la szolj. A fel -
tét len ön iga zo lás, presz tí zsünk vé del me nem jó ta nács adó!
Egye dül csak az a lé nye ges, hogy úgy ala kul jon párt ja ink
vi szo nya, együtt mû kö dé sünk, a nem ze ti, a ke resz tény ér -
té ke ket val lók nak, to váb bá a pol gá ro so dás ügyé nek kö zös
szol gá la ta, hogy az nem ze tünk ügyét, val lott ér té ke ink ér -
vé nye sü lé sét elõ re moz dít has sa. A ke mény sza vak hoz is ez,
és nem a bán tás szán dé ka ve ze tett. Ha még is meg bán tot -
ta lak, kér lek, bo csáss meg ne kem. Sze re tet tel üd vö zöl ba -
rá tod: Sa la mon Lász ló
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* A cikk ere de ti cí me: „Nyílt le vél Giczy György höz”. Az írás fõ cím ét a

szer kesz tõ ad ta. Nyílt le ve le met egy év vel az 1994-es vá lasz tá si ve re -

ség után az az ag go da lom szül te, hogy Giczy György, a KDNP ak ko -

ri új el nö ke szem be for dul az ak kor még ké szü lõ dõ, a Fi desz és az

MDF rész vé te lé vel meg kö ten dõ szö vet ség gon do la tá val. Az ag go dal -

mat erõ sí tet ték az MDF-fel szem be ni – kü lö nö sen a ko ráb bi cik lus -

be li együtt mû kö dés re vo nat ko zó – ba rát ság ta lan meg nyi lat ko zá sai.

KDNP-s ba rá ta im ké sõb bi be szél ge té se ink so rán meg erõ sí tet ték,

hogy a KDNP-t az An tall Jó zsef ve zet te ko a lí ci ó ban ér ték sé rel mek,

de ezek nek - mint azt a cikk ben is érin tet tem - ko ráb ban nem ad tak

olyan mér ték ben han got, hogy azok egy olyan po zí ci ót be töl tõ MDF-

es po li ti kus szá má ra, mint ami lyen eb ben az idõ ben én vol tam, ko -

mo lyabb prob lé ma ként let tek vol na ér zé kel he tõk.

A le vél érin ti az ak ko ri kis gaz da pár tot is. Az FKGP po li ti ká ját eb ben

az idõ ben ki zá ró lag Torgyán Jó zsef je le ní tet te meg. Az ak ko ri FKGP

gya kor la ti po li ti ká já val és stí lu sá val az MDF, a KDNP és a Fi desz po -

li ti ká ját ös  sze egyez tet he tet len nek tar tot tam.
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KÜ LÖN UTA KON
Ha nem tud tuk ba rá ta in kat meggyõzni…,

Ma gyar Nem zet, 1995. no vem ber 24.

Hos  szas vá ra ko zás után el dõlt az el len zék alap ve tõ di lem -
má ja. A KDNP el uta sí tot ta a Pol gá ri Szö vet ség el ne ve zés -
sel meg je lölt hárompárti, Fidesz–KDNP–MDF kö zöt ti
össze fo gást. Mi vel a vá laszt má nyi ha tá ro zat min den fé le
szö vet ség tõl va ló el zár kó zás ról be szél, a Pol gá ri Szö vet -
ség gel együtt az FKGP-vel va ló szö vet ség is el ve tés re ke -
rült, bár ezt a mé dia ke vés bé tar tot ta fon tos nak hang sú -
lyoz ni. A kér dés te hát el dõlt: ös  sze fo gás, szö vet ség nincs -
ki-ki jár hat ja a ma ga kü lön út ját.

A dön tés vég le ges sé gét, il let ve idõ le ges jel le gét il le tõ en
meg osz la nak a vé le mé nyek. Az ös  sze fo gás sür ge tõi kö zül
töb ben re mé nyü ket han goz tat ták, hogy csak pro vi zó ri kus
dön tés rõl, a szö vet ség kö tés el ha lasz tá sá ról van szó. A Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt el nö ké nek nyi lat ko za tát hall va
azon ban - mely sze rint a KDNP vég le ges és egy ér tel mû
dön tést ho zott a Pol gá ri Szö vet ség ben va ló rész vé tel el uta -
sí tá sá ról - ez az op ti miz mus nem tû nik meg ala po zott nak.
Az el nö ki nyi lat ko zat tük ré ben a hárompárti szö vet ség leg -
fel jebb an  nyi ban nem te kint he tõ vég le ge sen le írt nak,
amen  nyi ben a po li ti ká ban nin csen „so ha”. A KDNP vá -
laszt má nyá nak mos ta ni dön té sé re és an nak in terp re tá ci ó i -
ra fi gye lem mel min den eset re az a leg va ló szí nûbb, hogy a
szö vet ség kö tés kér dé sét a vá lasz tá sok idõ sza ká ig a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt kö re i ben nem te kin tik idõ sze rû -
nek. Az zal is tisz tá ban kell len nünk, hogy a fáj da lom díj -
ként ki lá tás ba he lye zett „szak mai-po li ti kai együtt mû kö dés”
a par la men ti part ne rek te kin te té ben sem mi vel sem több,
mint amit az el len zé ki par la men ti pár tok ed dig is meg tet -
tek min den ben, ami ben azt fon tos nak tar tot ták: va gyis a
par la men ten be lü li el len zé ki pár tok vi szo nyát néz ve
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ugyan úgy foly ta tód nak a dol gok, ahogy ed dig men tek.
Igaz, az „együtt mû kö dés” a vá laszt má nyi ha tá ro zat ér tel -
mé ben a par la men ten kí vü li va la men  nyi „ke resz tény po li -
ti kai erõ re” is ki fog ter jed ni, ami nek hang sú lyo zá sa új és
kü lön elem zést ér dem lõ mo tí vum.

Min den fél re ér tés meg elõ zé sé re si e tek le szö gez ni: a
KDNP dön té se még ak kor is párt bel ügy, ha ki hat le het sé -
ges szö vet sé ge se i re, az el len zék és köz vet ve az egész or -
szág sor sá ra. Ha egy párt úgy lát ja, hogy szö vet sé gi po li ti -
ká já nak ala kí tá sá val kap cso lat ban egy adott dön tés fe lel
meg ér de ke i nek, a párt nak azt a jo gát, hogy ezt a dön tést
meg hoz za, más párt, más párt be li po li ti kus nem vi tat hat ja
el. Ha nem tud tuk ke resz tény de mok ra ta ba rá ta in kat ar ról
meg gyõz ni, hogy a hárompárti szö vet ség még nem je len ti
az önál ló ar cu lat fel adá sát, és en nek meg õr zé se ér de ké ben
a kü lön úton já rást tart ják a he lyes dön tés nek, vé le mé -
nyünk fenn tar tá sa mel lett sincs le he tõ sé günk az el té rõ
dön tés ho za tal jo gát meg kér dõ je lez ni. Ha ne tán azt lát nák
he lyén va ló nak, hogy párt juk vár ja ki a dön tõ pil la na tot, és
min den kép pen a so kat ígé rõ „nye rõ”-höz csat la koz zon,
en nek jo ga sem kérdõjelezhetõ meg a po li ti kai part ne rek
ál tal. Ha egy adott dön tés mö gött ne tán a párt ori en tá ci ó -
ját meg ha tá ro zó ké nyes kér dés meg vá la szo lá sá nak elo dá -
zá sa hú zó dik, a párt ol da lá ról néz ve az ilyen dön tést is a
po li ti ka ve le já ró já nak kell el fo gad nunk. Min den párt sa ját
sze ren csé jé nek vagy sze ren csét len sé gé nek ko vá csa, és
min den dön té sét jo ga van sa ját va lós vagy vélt ér de kei sze -
rint meg hoz ni. A KDNP szö vet sé gi po li ti ká já nak bí rá la ta
el sõ sor ban ma gá ra a párt ra és ter mé sze te sen a vá lasz tók ra
tar to zik. Po li ti kus társ kön  nyen tá ma dás nak te he ti ki ma gát,
ha ezt nem ve szi fi gye lem be. Más meg íté lés alá esik vi -
szont a szö vet sé gi po li ti kát meg ha tá ro zó dön tés kö vet kez -
té ben ki ala kult hely zet ér té ke lé se, az érin tett part ne re ket
ter he lõ to váb bi te en dõk fel mé ré se. E kér dé sek elõl sem mi -
kép pen sem tér he tünk ki, hi szen ezek kö re már túl lép a
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KDNP prob lé má i nak vi lá gán. Eze ket meg vizs gál ni és meg -
vá la szol ni min den köz éle ti sze rep lõ fe le lõs sé ge, csak úgy,
mint ahogy fel ada ta és fe le lõs sé ge a sa ját párt ját érin tõ
kon zek ven ci ák le vo ná sa is.

A ki ala kult hely ze tet il le tõ en ta lán az a leg lé nye ge sebb,
hogy a mér sé kelt „jobb kö zép” el len zé ki po li ti kai pár tok a
to váb bi ak ban erõ ik tö mö rí té se és szö vet ség ben tör té nõ
együt tes fel lé pés he lyett kü lön uta kon, meg oszt va kény te -
len az egy más tól alig el té rõ vagy ép pen ség gel azo nos cél -
ki tû zé se ik meg va ló sí tá sá ért küz de ni. Ez a meg osz tott ság
út já ban áll egy kö zös, hi te les és von zó al ter na tí va ki dol go -
zá sá nak, egy, a szé les tö me gek ál tal el fo gad ha tó, mér sé -
kelt és a tár sa da lom je len tõs ré sze szá má ra meg gyõ zõ kö -
zös po li ti kai prog ram fel mu ta tá sá nak. En nek hi á nyát alig -
ha fog ja pó tol ni a két for du lós vá lasz tá si rend szer nek az az
elõ nye, mely az el sõ for du ló utá ni, az egyéb ként együtt -
mû kö dés re haj lan dó pár tok je lölt jei kö zöt ti, egy más ja vá ra
szó ló köl csö nös vis  sza lé pés le he tõ sé gé ben rej lik. Egyéb -
ként sem biz tos e vis  sza lé pé sek nek or szá go san tö ret len
mû kö dé se, mint ahogy a vis  sza lé pé sek bõl adó dó sza va zó -
pol gá ri ma ga tar tás sem ala kul min dig min de nütt azo no san
és az utol só per cek ben vá lasz tá si együtt mû kö dés re lé põ
pár tok el kép ze lé se sze rint. És ak kor még nem is fog lal koz -
tunk an nak az an ti de mok ra ti kus jel le gû lé pés nek a le he tõ -
sé gé vel, hogy a kor mány ko a lí ci ós par la men ti több ség a
vá lasz tá sok elõtt egy for du lós sá ala kít hat ja az or szág gyû lé -
si vá lasz tá si rend szert, amit sze ret nénk re mél ni, hogy nem
kö vet ke zik be, de ami hez ha son ló ko ráb ban, az ön kor -
mány za ti vá lasz tá sok te kin te té ben egy szer már meg tör tént.
Még e lé pés nél kül sem in do ko lat lan a fé le lem: kü lön út -
ja in kon ma rad va töb bé-ke vés bé kó dol juk a leg kö ze leb bi or -
szág gyû lé si vá lasz tá sok ered mé nye it. 

A tény sze rû hely ze tet fel mér ve szem be kell néz nünk
az zal is, hogy nem csak a hárompárti ös  sze fo gás lát szik
meg hi ú sul ni, ha nem ez együtt jár a ke resz tény de mok ra ta
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ér té ke ket val ló po li ti kai erõk meg osz tá sá val is. Az ugyan -
is, hogy a KDNP el uta sí tot ta az MDF-fel kö ten dõ szö vet sé -
get, azt is je len ti egy ben, hogy az MDF-fel együtt el há rí tot -
ták azok ki nyúj tott ke zét is, akik ugyan csak a ke resz tény
ér té kek alap ján, mi több, a ke resz tény de mok rá cia alap el -
ve it ma gu ké nak el fo gad va fej tik ki köz éle ti vagy ép pen -
ség gel moz gal mi te vé keny sé gü ket. Az MDF-ben az a má -
sik ke resz tény ér té kek alap ján po li ti zá ló párt uta sít ta tott el,
mely a KDNP-vel együtt küz döt te vé gig az el múlt négy
évet, együtt tö re ke dett a ke resz tény ér té kek ér vé nye sí té sé -
re, ki té ve ma gát a „ke resz tény kur zus res ta u rá ci ó ja” igaz ta -
lan vád já nak. E meg osz tott sá got nem csak e so rok író ja -
aki ma ga is ezen ér té kek el fo ga dó já nak vall ja ma gát - fáj -
lal ja, ha nem az alig ha nem a ke resz tény ér té kek alap ján ál -
ló vá lasz tó ink aka ra tá val sem ta lál ko zik.  

Nyug ta la ní tó a kér dés: va jon men  nyi re fog ja kö zös
ügyünk meg síny le ni a ke resz tény po li ti kai erõk ös  sze fo gá -
sá nak, szö vet sé gé nek hi á nyát? A mai nem kön  nyû hely zet -
ben, ami kor ugyan csak ki ta pint ha tók az el múlt négy év
ered mé nyeit, kü lö nö sen a ke resz tény ér té ke ink ér vé nye -
sü lé sét ve szé lyez te tõ ag gasz tó tö rek vé sek, nem éri-e ér té -
ke in ket kéz fo gá sunk hi á nyá ból jó vá te he tet len ká ro so dás?
Pó tol ja-e a la za szak mai-po li ti kai egyez te tés az in téz mé -
nyes ös  sze fo gás ha té kony sá gát és ere jét? Alig ha ta gad ha tó,
hogy a ke resz tény szel le mi sé gû pár tok nak kü lön út ja i kon
jár va ne he zeb bé vá lik em lí tett ér té ke ink vé del mé vel kap -
cso la tos fel ada tuk el lá tá sa is, és meg nö vek szik az eb bõl a
hely zet bõl rá juk kü lön-kü lön ne he ze dõ te her és ter mé sze -
te sen a fe le lõs ség sú lya.

Eb ben a hely zet ben ugyan ak kor biz ta tást és re ményt je -
lent az, hogy a két párt frak ció leg több tag ja kö zöt ti sze mé -
lyes jó kap cso lat s a kö zös ügy iránt köl csö nö sen át ér zett
fe le lõs ség gya kor la ti lag át hi dal hat ja a kü lön utak kö zöt ti
gye pû sû rû jét, és emel lett nyit va tart hat ja ma gá nak a szö -
vet ke zés nek a gon do la tát is. Ezen túl ta lán nem alap ta lan
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ab ban re mény ked ni, hogy a he lyi szin te ken, az ön kor -
mány zat ok ban lét re jött, el sõ sor ban a há rom párt rész vé te -
lé re épü lõ szö vet sé gek fel bon tá sát vagy fel szá mo lá sát ke -
resz tény de mok ra ta ba rá ta ink nem fog ják igé nyel ni. Nagy
kár len ne, ha a jól mû kö dõ he lyi kez de mé nye zé sek az or -
szá gos párt po li ti ka meg fon to lá sa i nak ál do za ta i vá vál ná -
nak. Ugyan ak ko ra hely ben jól mû kö dõ és be vált együtt -
mû kö dé sek ön ma guk ban is bás tyái le het nek a szö vet ség
gon do la tá nak, és hoz zá já rul hat nak az in téz mé nyes ös  sze -
fo gás jö võ be ni meg va ló su lá sá hoz. 

Bár men  nyi re is mes  sze ál lunk ma a szer ve zett, in téz mé -
nyes ös  sze fo gás ál la po tá tól, a fen ti ek oká ból en nek az ösz  -
sze fo gás nak a fel tá masz tá sa még sem re mény te len. Épp
ezért a Ma gyar De mok ra ta Fó rum nak vál to zat la nul szor -
gal maz nia kell az ös  sze fo gás gon do la tát, és a jö võ ben is
min den kor ké szen kell áll nia ar ra, hogy ha a KDNP még -
is az ös  sze fo gás, az in téz mé nyes együtt mû kö dés út ját vá -
laszt ja, ak kor er re az ed di gi ek hez ha son ló an tel jes fo ga dó -
kész sé get ta nú sít son, hogy így le he tõ ség sze rint még is te -
tõ alá ke rül jön ez a szö vet ség.

Egy ké sõb bi idõ pont ban tör té nõ szö vet ke zés le he tõ sé -
ge szem pont já ból az sem mind egy, hogy ad dig mi lyen
irány ba, mer re moz dul nak el az érin tett pár tok. En nél a
gon do lat nál in do kolt vis  sza tér ni a KDNP dön té sé nek azon
ele mé re, mely a ma ga szá má ra meg en gedett „szak mai-po -
li ti kai együtt mû kö dést” a par la men ten kí vü li „ke resz tény
po li ti kai erõk”-re is ki kí ván ja ter jesz te ni. Ha ez a kü lön -
bö zõ ke resz tény tár sa dal mi szer ve ze tek kel va ló együtt mû -
kö dést akar ja je len te ni, ak kor ez zel sem mi gond nincs, hi -
szen ez az együtt mû kö dés tel je sen ter mé sze tes, oly an  nyi -
ra, hogy a ke resz tény ér té ke ket val ló és hang sú lyo san vál -
la ló po li ti ku sok már ma is, ma guk is gyak ran ak tív sze re -
pet vál lal nak kü lön bö zõ ke resz tény tár sa dal mi szer ve ze -
tek ben (KÉSZ-ben, tár su la tok ban, más egye sü le tek ben,
ala pít vá nyok mun ká já ban, gyü le ke ze tek, hí võ kö zös sé gek
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szer ve ze te i ben stb.), így ez a gon do lat nem is új va ló já ban.
Ha azon ban az em lí tett ke resz tény po li ti kai erõk fo gal mi
kö ré be ke resz tény nek vélt par la men ten kí vü li pár tok is ér -
ten dõk, sze ren csé sebb lett vol na ezek konk rét meg je lö lé -
se. Hi szen csak va ló sá gos súl  lyal bí ró, a ke resz tény ér té ke -
ket hi te le sen hor do zó, a ra di ká lis in du la tok tól men tes,
mér sé kelt po li ti kai párt le het part ne re az iga zi, hi te les ke -
resz tény po li ti zá lás nak. Ne fél jünk ki mon da ni: han gos ko -
dó, át ko zó dó, in du la to kat fel kor bá cso ló, ne tán ide gen gyû -
lö lõ, de ál ta lá ban vé ve is gyû löl kö dõ ke resz tény ség nincs
és nem is le het. Az ilyen je gye ket fel mu ta tó po li ti zá lás va -
ló já ban so ha nem áll hat ke resz tény ér té kek szol gá la tá ban.
(Õszin tén re mé lem, hogy csak rém lá to más, amit a Ma gyar
Nem zet no vem ber 13-i szá má ban fel vá zol a KDNP irány -
vé te lé vel kap cso la to san: "Rá adá sul a pers pek tí va meg ha tá -
ro zá sá ban a par la men ten kí vü li, ke mé nyebb, jobb ol da li
erõ ket is szám ba ve szik. Ez pe dig már nem a mér sé kelt,
ha nem a ra di ká lis jobb ol dal szer ve zõ dé sé nek a je le.")

A hárompárti szö vet ség lét re ho zá sá nak esé lyét kell szol -
gál nia az MDF s a Fi desz to váb bi együtt mû kö dé sé nek is. A
most ki ala kult hely zet ben a két párt kö zött ép pen ezért nem
len ne sze ren csés egy szo ros szö vet ség lét re ho zá sa, mi vel ez
az el len zé ket két pó lu sú cso por to su lás ra osz ta ná, és ez zel a
hárompárti szö vet ség ki ala kí tá sá nak esé lye it gyen gí te né.
Ugyan ak kor hi ba len ne nem ér té kel ni a Fidesz-nek a szö -
vet ség kö tés irán ti el kö te le zett, kö vet ke ze tes po li ti ká ját, il let -
ve le mon da ni a már most le het sé ges együtt mû kö dés rõl. E
két párt vi szo nyát alap ve tõ en an nak kell meg ha tá roz nia,
hogy köz tük nin csen olyan el len tét, amely egyéb ként a szö -
vet ség kö tés út já ba áll na. Ezért meg va ló sít ha tó nak lát szik
egy olyan, az al kal mi, la za „szak mai-po li ti kai” egyez te tést
meg ha la dó együtt mû kö dés, mely mind két párt nak és az ál -
ta luk vál lalt kö zös cé lok nak elõ nyé re és hasz ná ra szol gál na,
de amely ugyan ak kor még nem ered mé nyez né az el len zé -
ket két pó lu sú vá osz tó párt szö vet ség lét re jöt tét.
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A szö vet ke zés ké sõb bi le he tõ sé ge it mér le gel ve az zal is
szem be kell néz nünk, hogy a szö vet ség nem egy sze rû en
az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon tör té nõ kö zös fel lé pés bõl
(kö zös je löl tek ki vá lasz tá sá ból és kö zös kampányolásuk-
ból) áll. A szö vet ség nek ugyan is tar tal mi lé nye ge, de egy -
ben azon túl is mu ta tó ál ta lá nos kö ve tel mé nye egy kö zö -
sen vál lalt olyan prog ram ki ala kí tá sa, mely vá laszt ad a
köz vé le ményt fog lal koz ta tó ége tõ kér dé sek re, a gaz da ság
fel emel ke dé sé nek prob lé má i ra, az át ala ku lás to váb bi me -
ne té nek kér dõ je le i re, a tár sa dal mi gon dok, el lent mon dá -
s ok, fe szült sé gek ke ze lé sé re és meg ol dá sá ra – egé szé ben
egy olyan hi te les al ter na tí va ki dol go zá sa, me lyet a tár sa da -
lom a zsák ut cá ba tor kol ló szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta, il -
let ve az il lu zó ri kus ígé ret hal mazt tar tal ma zó kis gaz da po li -
ti ká val szem ben re á lis és meg va ló sít ha tó le he tõ ség ként el -
fo gad. Na gyon nyug ta la ní tó kér dés, hogy er re va ló sá gos
le he tõ sé günk nyí lik-e ak kor, ha minden nek a meg va ló sí tá -
sá ra a vá lasz tá so kat meg elõ zõ en csu pán né hány hó na -
punk ma rad (amint azt a KDNP vá laszt má nyá nak dön té se
egy eset le ge sen még is meg va ló sí tan dó szö vet ség kö tés le -
he tõ sé ge ként szá mí tás ba ve szi). Na gyon fé lõ, hogy az idõ -
za var ba ke rü lõ sakk mes ter sor sá ra ju tunk. Ezért az MDF
nem kés le ked het ad dig sem, amíg a KDNP a szö vet ség kö -
tés po li ti ká já hoz vis  sza tér, ha ugyan vis  sza tér. Ha la dék ta la -
nul meg kell kez de nie – leg alább is ma ga ré szé rõl – konk -
rét gaz da sá gi- tár sa dal mi prog ram ki dol go zá sát, amit azu -
tán majd a szö vet ség prog ram já nak ki ala kí tá sá hoz a ma ga
ré szé rõl fel ajánl. A fen tebb érin tett MDF-Fi desz kö zöt ti
együtt mû kö dés le he tõ sé ge pe dig – ép pen a ko ráb ban em -
lí tett idõ za var el há rí tá sa ér de ké ben – ad dig is ki ter jed het
egy elõ ze tes prog ram egyez te tés re, amed dig ilyen mun ká -
ban a KDNP részt ven ni nem haj lan dó.

Az elõ ál lott hely zet ben azt is tu do má sul kell ven nünk,
hogy az MDF az antalli ha gya ték egye dü li le té te mé nye sé -
vé vált. A szö vet ség kö tés el há rí tá sa ugyan is alig ha ér tel -
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mez he tõ más ként, mint az el múlt cik lus négy évi kor -
mány zá sá ban volt rész vé tel tõl tör tént el ha tá ro ló dás nak,
ami egy ben az An tall Jó zsef fém je lez te po li ti ká tól va ló el -
ha tá ro ló dást is je len ti. Ma ott tar tunk, hogy a ko ráb bi éles
bí rá lók, a ve ze tõ Fidesz-es po li ti ku sok ré szé rõl õszin te
tisz te let és el is me rés nyil vá nul meg az el hunyt mi nisz ter -
el nök sze mé lye iránt, míg a-töb bi el len zé ki párt – az MDF
ki vé te lé vel – par la men ten be lül, oly kor kí vül vagy ki fe je -
zet ten tá mad ja po li ti kai örök sé gét vagy agyon hall gat ja
azt. Az antalli ha gya té kot emelt fõ vel és bát ran vál lal -
nunk kell! Õ az MDF-é és mind azo ké, akik em lé két sze -
re tet tel õr zik, és akik azt nem akar ják a nem ze ti am né zia
fá tyo lá val be bo rí ta ni. Po li ti kai ha gya té kát prog ra munk ki -
dol go zá sa kor nem mel lõz het jük, és jog gal vár hat juk el
min den szö vet sé ge sünk tõl, il let ve akik ve lünk szö vet ség -
re kí ván nak lép ni, hogy ezt a ha gya té kot ös  sze fo gá sunk
meg ha tá ro zó alap ja ként ma ga is fo gad ja el. Ez a ha gya -
ték el sza kít ha tat lan a ke resz tény ér té kek re épü lõ Ma gyar -
or szág jö võ ké pé tõl, me lyet ha lá los ágyán po li ti kai vég -
ren de let ként em le ge tett.

E so rok író ja az el len zé ki po li ti zá lás al fá já nak és óme -
gá já nak a re á lis al ter na tí va nyúj tá sá ra ké pes mér sé kelt
erõk, és ben nük a va ló di, a na pi po li ti zá lá suk tük ré ben hi -
te les ke resz tény erõk ös  sze fo gá sát tart ja. A szo ci a lis ta-sza -
bad de mok ra ta ko a lí ció po li ti ká ja csõ döt mon dott, és tu laj -
don kép pen meg bu kott. Az azon ban, hogy a szé les kö rû
pol gá ro so dást szol gá ló tö rek vé sek, a nem ze ti és a ke resz -
tény ér té ke ket hor do zó mér sé kelt erõk nap ja fel vir rad-e, a
ko a lí ció po li ti kai csõd jé bõl ön ma gá ban még nem kö vet ke -
zik. A szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta kor mány zat le vál tá sa,
a leg kö ze leb bi vá lasz tá so kon tör té nõ le gyõ zé se a mér sé -
kelt, re á lis al ter na tí vát nyúj tó jobb kö zép pár tok ös  sze fo gá -
sán mú lik el sõ sor ban, és ez az ös  sze fo gás te remt he ti meg
a kor mány vál tás és a mér sé kelt jobb kö zép erõk sta bil kor -
mány za tá nak leg ked ve zõbb fel tét ele it. Ezért az MDF nem
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tö rõd het be le az ös  sze fo gás meg hi ú su lá sá ba. Ugyan ak kor
part ner sé gét sen ki re sem erõl tet he ti. 

Tu do má sul kell ven nünk (amit egyéb ként ed dig is tud -
tunk), ha a KDNP nem akar ja a mér sé kelt pol gá ri és ke -
resz tény erõk ös  sze fo gá sát, eh hez egy részt jo ga van, más -
részt ezen a kö rül mé nyen vég sõ fo kon az MDF és a Fi -
desz nem tud vál toz tat ni. Ha a KDNP sem mi képp sem
akar ja, nem lesz hárompárti egy ség. Ez eset ben nem elé -
ged he tünk meg az zal, hogy a kö vet kez mé nye kért a fe le -
lõs sé get – egyéb ként tel jes jog gal – a KDNP-re há rít juk.
Az MDF-nek ké szen kell áll nia ar ra is, hogy ha a há rom -
párti szö vet ség nem jön lét re, egye dül is ké pes le gyen
mér sé kelt, re á lis és hi te les al ter na tí vát fel mu tat ni a ma gyar
tár sa da lom nak, mely nek meg va ló sí tá sá val az or szág ki -
emel he tõ a nyo masz tó gaz da sá gi-tár sa dal mi vál ság ból.
Nincs okunk kis hi tû nek len ni. Az MDF-ben meg lé võ fel -
ké szült ség, kor mány za ti és el len zé ki po zí ci ó ban szer zett
ta pasz ta la ta ink, par la men ti frak ci ó ink má sok ál tal is el is -
mert szín vo na las mû kö dé se, el ért ered mé nye ink. (pél dá ul
a Bok ros-cso mag kö vet ke ze tes kri ti ká ja és a frak ció al kot -
mány jo gi pa na szá nak ered mé nyes sé ge) kel lõ ala pot je len -
te nek e nem kön  nyû fel adat – ha úgy ala kul – egye dü li
vál la lá sá ra is.

Er re a hely zet re és fel adat ra a fel ké szü lés ugyan úgy a
sa ját rész le tes gaz da sá gi-tár sa dal mi prog ram meg al ko tá sán
ke resz tül va ló sul meg, mint ahogy az a Pol gá ri Szö vet ség
prog ram já nak ki ala kí tá sá hoz és ma gá hoz a szö vet ség hez
el en ged he tet len len ne. Ezért most az MDF-nek az adott
hely zet bõl adó dó an egy iga zán je len tõs fel ada ta van, a
min den na pi konst ruk tív el len zé ki mun ka mel lett: erõi
össz pon to sí tá sá val, tö ret len ös  sze fo gás sal, min den bi zony -
ta lan ko dás nél kül ki dol goz ni és meg al kot ni azt a gaz da sá -
gi-tár sa dal mi prog ra mot, mely al kal mas ar ra, hogy akár
(egé szé ben vagy ré szé ben) párt szö vet sé gi, akár egye dü li
po li ti kai sze rep vál la lás prog ram já ul fogadtassék el.
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No vem ber 11-e óta kü lön úton já runk, mely rõl nem a
Fi desz és nem az MDF te het. Min dent el kell kö vet nünk
azért, hogy ha le het sé ges, kö zös sé vál jék utunk. De ha
nem így ala kul, e rend kí vül ne héz tör té nel mi hely zet ben
ne künk ma gunk nak is ké szen kell áll nunk ar ra, hogy kü -
lön utun kon jár va is meg ol dást kí nál junk az or szág nak
nyo masz tó sú lyú gond ja i ra.
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BE SZÉD AZ OR SZÁG GYÛ LÉS BEN, 
A NYUG DÍJ RE FORM VI TÁ JÁ BAN

1996. má jus 8.

DR. SA LA MON LÁSZ LÓ (füg get len): Tisz telt Or szág gyû lés!
Tisz telt Ház! Be ve ze tõ ben ma gam is sze ret nék em lé kez tet -
ni ar ra, hogy a nyug díj rend szer re form já nak kér dé se – és
en nek ke re té ben a nyug díj kor ha tár eme lé sé nek ügye –
már az An tall-, il let ve a Boross-kormányzat ide jén is fel me -
rült. Az ak ko ri el kép ze lé sek sze rint a nõk nyug díj kor ha tá -
rát fo ko za to san a fér fi a ké hoz iga zí tot tuk vol na, majd az ez -
red for du ló után, ugyan csak fo ko za to san to váb bi nyug díj -
kor ha tár eme lé sé re ke rült vol na sor.

Az ek kor el fo ga dott tör vény ja vas lat e re form kez dõ lé -
pé se ként már ren del ke zést tar tal ma zott a nõk nyug díj kor -
ha tá rá nak eme lé sé re, amit az érin tet tek ál tal ön ként vá -
laszt ha tó vá tet tünk.

Ak kor a most kor má nyon le võ pár tok, az ak ko ri el len -
zék, ez el len a ja vas lat el len éles tá ma dá so kat in dí tot tak és
szo ci á lis ér zé ket len ség gel vá dol ták meg az An tall-, il let ve
Boross-kormányzatot. Most ugyan ezek a pár tok, kor mány ra
jut va, sok kal ke mé nyebb nyug díj kor ha tár-eme lé si in téz ke -
dé se ket fon tol gat nak és akar nak a mai el len zék kel és az or -
szág gal el fo gad tat ni. A po li ti kai tisz tes ség min den kép pen
meg kí ván ná, hogy a mos ta ni ke mény in téz ke dé se ket ter ve -
zõ kor mány ko a lí ció el is mer né a ko ráb bi kor mány zat ez irá -
nyú kri ti ká já nak igaz ta lan, ál sá gos vol tát, de mi ni má li san
leg alább an  nyit, hogy ko ráb ban té ved tek. Hi tel te len né vá lik
ugyan is az a kor mány po li ti ka, mely szem reb be nés nél kül
vál toz tat ja meg az el len zé ki ko rá ban han goz ta tott né ze te it.
És ez egyéb ként for dít va is igaz: hi tel te len az az el len zé ki
po li ti ka is, mely kön  nye dén meg fe led ke zik ar ról a po li ti ká -
ról, me lyet kor mány za ti fe le lõs ség mel lett ma gá é nak val lott.
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A nyug díj rend szer mû kö dé sé vel kap cso lat ban az el múlt
hat év so rán ér zé kelt gon do kat és ne héz sé ge ket lát va nem
ta gad hat juk: ezek a ne héz sé gek, ezek a prob lé mák rend -
kí vül na gyok, olya nok, me lyek hos  szabb tá von a nyug díj -
rend szer mû kö dé sé nek el le he tet le nü lé sé vel fe nye get nek.
Ezért lát nunk kell, anél kül, hogy ön ma gá ban még a fel me -
rült konk rét in téz ke dé sek kel egyet ér te nénk vagy azo kat
tá mo gat nánk, hogy egy kor mány sincs kön  nyû hely zet -
ben, és ha kel le met len, nép sze rût len in téz ke dé se ket mér -
le gel, azt nem jó ked vé bõl te szi.

A ne héz sé gek kény sze re ar ra szo rít min ket, hogy nyi tot -
tan gon dol junk vé gig min den le het sé ges in téz ke dést, mely
a nyug díj rend szer ered mé nyes, ha té kony át ala kí tá sát, egy
jól mû kö dõ új nyug díj rend szer ki ala kí tá sát szol gál ja.

Ugyan ak kor nem le het két sé ges: a nyug díj re form nem
jár hat olyan úton, mely a nyug dí ja sok élet vi szo nya i nak to -
váb bi rom lá sát ered mé nye zi, vagy ame lyik nincs te kin tet -
tel a nyug díj kö ze li la kos ság tény le ges vi szo nya i ra és mél -
tá nyos ér de ke i re.

Tisz telt Ház! A to váb bi ak ban nyug díj rend sze rünk el le -
he tet le nü lé sét fe nye ge tõ ob jek tív ba jok és ne héz sé gek kö -
zül eg  gyel sze ret nék ki emel ten fog lal koz ni, a de mog rá fi ai
vi szo nya ink ked ve zõt len ala ku lá sá nak kér dé sé vel. Úgy vé -
lem és õszin tén re mé lem, hogy ez a vi ta al kal mas an nak
ér zé kel te té sé re, hogy azok a po li ti kai erõk, ame lyek már
rég óta vész ha ran got kon gat nak né pes sé gi moz gal mi vi szo -
nya ink ked ve zõt len ala ku lá sa mi att, na gyon is re á lis, fe szí -
tõ gon dok ra igye kez tek a tár sa da lom fi gyel mét fel hív ni.

Re mé lem, hogy e vi ta is ér zé kel te ti azt, hogy ami kor a
ke resz tény ér té kek je gyé ben a gyer mek vál la lás, a csa lád
fon tos sá gá ról szó lunk, ha ag gó dunk az abor tu szok szá má -
nak ala ku lá sa mi att, ak kor nem egy sze rû en ide o ló gi ai vi -
tát in du ká lunk. E prob lé ma kör tük ré ben alig ha vi tat ha tó,
hogy azok az ér té kek, me lye ket mi itt nem ke ve sen, ter -
mé sze te sen alap ve tõ en fi lo zó fi ai, er köl csi je len tõ sé gû nek

85SALAMON LÁSZLÓ: VÁLOGATÁS EGY KÖZÉLETI PÁLYA TERMÉSEIBÕL
A MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN



íté lünk, e je len tõ sé gén mes  sze túl ha la dó an olyan kéz zel -
fog ha tó, gya kor la ti, gaz da sá gi-tár sa dal mi ki ha tás sal bír nak,
me lyek hát tér be szo ru lá sa vagy pe ri fé ri á ra ke rü lé se a tár -
sa da lom egé szé re ka taszt ro fá lis kö vet kez mén  nyel jár na.

Mi re uta lok kö ze lebb rõl? Ma Ma gyar or szá gon 2 700 000
nyug dí jas van, és 4 mil lió ál lam pol gár ké pe zi a la kos ság
ak tív, ke re sõ fog lal ko zást ûzõ ré szét. Mi u tán az önál ló tár -
sa da lom biz to sí tá si rend sze rek, mint ami lye nek az OTI, a
MABI – és még so rol hat nék má so kat – vol tak, a há bo rú
után tönk re men tek, il let ve ál la mo sí tás ra ke rül tek, s mi u -
tán az An tall-kor mány zat alatt ki ala kí tott Nyug díj biz to sí tá -
si Ön kor mány zat már csak va gyon hí ján is fény év nyi
mesz  sze ség ben van at tól, hogy ön el lá tó nyug díj rend szer
bá zi sát ké pez ze, mi ként az el múlt év ti ze dek ben, ma is az
a gya kor la ti hely zet, hogy a min den ko ri nyu gel lá tás alap -
ját és fe de ze tét az ak tív né pes ség pro duk tu ma utá ni já ru -
lék ké pe zi. Ezt tud juk. Va ló já ban a nyug dí jak ös  szes sé gét
rég óta nem tud ja fe dez ni, ezért a nyug díj rend szer a nyug -
díj já ru lék ok mel lett rend sze res költ ség ve té si tá mo ga tás -
ban is ré sze sül.

Azt hi szem, nem ne héz be lát ni, még ha rend kí vül le -
egy sze rû sí tett is ez a kö ze lí tés, hogy ha ma él ne és ko rá -
nál fog va a je len le gi ak tív né pes sé get nö vel né az a so kak
sze rint 5 mil lió meg nem szü le tett ál lam pol gár, aki ket a
de mog rá fi ai vi szo nya ink mi att szót eme lõk oly sok szor
szó ba hoz nak, va gyis ha 4 mil lió he lyett 9 mil lió em ber
pro duk tu ma utá ni já ru lék áll na ren del ke zé sünk re, ak kor
egy fe lõl ma az egyes ak tív em bert, de a ma gyar gaz da ság
egé szét is egy részt sok kal ki sebb ös  sze gû já ru lék fi ze tés
ter hel né, más fe lõl a nyug dí ja sok nyug díj el lá tá sá nak biz to -
sí tá sa sok kal bõ ke zûb ben, ma ga sabb szín vo na lon va ló sul -
hat na meg.

A XX. szá zad vé gén még is csak be kell lát nunk, hi á ba
van tör vény ben elõ írt ál ta lá nos, kö te le zõ biz to sí tá si rend -
szer, egy tár sa da lom iga zi biz to sí tá sa meg fe le lõ szá mú ak -
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tív né pes ség lé te zé sé ben rej lik. Mint ahogy szá za do kon át,
most is a gyer mek vál la lás, a gyer mek ál dás az iga zi biz to sí -
té ka az em ber jö võ jé nek.

A ke resz tény ér té kek szó hasz ná la tát, most a min den ki
szá má ra va ló köz ért he tõ ség ér de ké ben hát ra hagy va, ki -
mon dom: egy nem zet, egy tár sa da lom el öre ge dé se lé te zé -
sünk, jö võnk hús ba-vér be vá gó kér dé sé vé vá lik. Mert igen
tisz telt kép vi se lõ tár sa im, a mai 2 700 000 nyug dí jast még
meg nyug tat hat juk, hogy ma még, ha ne he zen is, ha ke ser -
ves, és egyes ér de ke ket hát rá nyo san érin tõ nyug díj re form -
mal ös  sze kö tött in téz ke dé sek árán is, tud nunk kell biz to sí -
ta ni a nyug dí jas tár sa da lom mél tá nyos nyu gel lá tá sát - ami -
re, én is hadd te gyem hoz zá zá ró jel ben: meg pró bál ta tás sal
ter helt mun kás élet mód já val ez a nyug dí jas tár sa da lom
mes  sze me nõ en rá szol gált -, de az önök, a 40 éve sek nyug -
dí ja alap ja i nak meg te rem té se te kin te té ben már nem va -
gyok en  nyi re nyu godt.

Ha nem lesz ele gen dõ utód, ha nem lesz ele gen dõ
nagy sá gú ak tív la kos ság, ak kor ki fog ja azt a já ru lé kot
meg ter mel ni és biz to sí ta ni, ami bõl a mi nyug dí jun kat majd
biz to sí ta ni le het?

Tisz telt Ház! A gyer mek vál la lást érin tõ szo ci ál po li ti kai
kér dé sek az elõb bi ek oká ból szo ro san ös  sze függ nek de -
mog rá fi ai vi szo nya ink ala ku lá sá nak kö vet kez mé nyé vel, és
ez, még egy szer mon dom, nem egy sze rû en ide o ló gi ai,
nem egy sze rû en er köl csi, ha nem egy ben gaz da sá gi, hosz  -
szabb tá von – túl zás nél kül ál lít ha tó – lét kér dés. Ezért is
küz döt tünk oly ke mé nyen a Bok ros-cso mag gyer mek vál -
la lá si haj lan dó sá got csök ken tõ in téz ke dé sei el len, jól le het
– ha a lel ki is me ret tük ré be né zünk – a gyer mek vál la lás
kér dé se nem csak a Bok ros-cso mag, nem csak a szo ci ál po -
li ti ka kér dé se. Po li ti kai szin ten két ség te le nül el sõd le ge sen
az, de lát nunk kell az egész nyu ga ti ci vi li zá ci ó ban és a
ma gyar tár sa da lom ban is el ural ko dott ér ték vesz tés rom -
bo ló ha tá sát.
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Szem elõl vesz tet tük ér té ke in ket és ezért – leg alább is
ezen a te rü le ten – tár sa dal munk lét alap ja i nak vé szes le so -
vá nyo dá sá val, kö vet kez mé nye i ben pe dig a tár sa da lom
nagy ré szé nek tes ti-lel ki és egy ben anya gi el nyo mo ro dá sá -
val kell ke ser ves árat fi zet ni.

Fel szó la lá so mat az zal a gon do lat tal zá rom, hogy ha
prob lé má in kat le akar juk küz de ni, ha a nem zet és a tár sa -
da lom ré szé re va ló ban nyu godt jö võt kí vá nunk biz to sí ta ni,
ak kor a nem ze ti sors kér dé se ket – így pél dá ul az olyan sú -
lyú ügyet, mint a de mog rá fi ai vi szo nyunk ala ku lá sa vagy
az en nek ala ku lá sá tól el sza kít ha tat lan nyug díj re form prob -
le ma ti ká ját - nem sza bad párt csa tá ro zá sok ki csi nyes szem -
pont ja i nak alá ren del ni. Olyan kér dé sek rõl van szó, ame -
lyek – mint alap ve tõ nem zet stra té gi ai kér dé sek – a leg szé -
le sebb nem ze ti ös  sze fo gást, együtt mû kö dést igény lik em -
ber hez mél tó vi szo nya ink, jö võnk biz to sí tá sa ér de ké ben. 

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak. (Taps.)
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NAGY IM RE EMLÉKÉNEK
TÖRVÉNYBE IKTATÁSÁRÓL

1996. jú ni us 4.
Beszéd a törvényjavaslat vitájában

DR. SA LA MON LÁSZ LÓ (füg get len): Tisz telt Or szág gyû lés!
Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Azok kö zé tar to zom, akik el fo -
gul tak Nagy Im re sze mé lyé vel kap cso lat ban. Ta lán meg bo -
csát ják a sze mé lyes vo nat ko zás em lí té sét: az '50-es évek -
ben több ro ko no mat is ki te le pí tet ték, és köz tu dot tan a ki -
te le pí tet tek kál vá ri ái meg szû né sét Nagy Im re el sõ mi nisz -
ter el nök ség éhez kap csol ják. Mint tör té nel mün ket is me rõ,
azt is tu dom, hogy Nagy Im re el sõ kor má nyá nak hi va tal ba
lé pé se le zár ta a Rá ko si-rend szer leg sö té tebb sza ka szát, és
az már Nagy Im ré nek a köz élet bõl tör té nõ el tá vo lí tá sa
után sem tér he tett vis  sza ere de ti for má já ban.

Ezt ak kor is ér té kel nünk kell, ha ma már tud juk, és ta -
lán an nak ide jén is gon dol hat tuk, vagy gon dol ták a kor
sze rep lõi és szen ve dõi, hogy mind ez csak Moszk va aka ra -
tá ból és jó vá ha gyá sá val tör tén he tett. Így nem vé let len,
hogy Nagy Im ré nek a kor mány ba va ló vis  sza kö ve te lé se ott
sze re pelt az ok tó ber 23-ai tün te tés jel sza vai kö zött. Az ok -
tó ber 28-ai kor mány nyi lat ko zat tal és azt kö ve tõ te vé keny -
sé gé vel Nagy Im re túl lé pett ad di gi po li ti kai pá lya fu tá sa kor-
látain. Ne ve va ló ban ös  sze kap cso ló dik az 1956-os for ra da -
lom és sza bad ság harc tör té ne té vel és ügyé vel, sze mé lye ott
ta lál ha tó a drá mai vég ki fej let po zi tív sze rep lõi kö zött.

Itt kell meg je gyez nem, hogy ma gam is egyet ér tek az zal
a meg ál la pí tás sal, hogy Nagy Im re ne ve el sza kít ha tat lan ná
vált 1956-tól, de hoz zá kell ten nem, mi ként ezt már hal lot -
tuk má sok tól is, hogy nem csak az õ ne ve. Az 1956-os for -
ra da lom és sza bad ság harc ügyé tõl el sza kít ha tat lan a sza -
bad sá gért, a de mok rá ci á ért és füg get len sé gért küz dött töb -
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bi sze rep lõ is. Min de nek elõtt a pes ti srá cok, a Cor vin-köz,
a Szé na  tér és a töb bi sza bad ság har cos bá zis ve ze tõi, egy -
sze rû, név rõl is mert vagy név te len ka to nái, a mun kás ta -
nács ok, nem ze ti bi zott sá gok vagy más for ra dal mi szer ve -
ze tek tag jai, a hon véd ség tõl, rend õr ség tõl csat la ko zók, az
új já szer ve zõ dött pár tok ve ze tõi és más sze rep lõi. És ter mé -
sze te sen el sza kít ha tat lan az a több mint 300 ki vég zett már -
tír is, akik nek ne ve it teg nap fel áll va hall gat tuk itt. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Ne kem meg gyõ zõ dé sem,
hogy böl csen dön tött az el sõ sza ba don vá lasz tott Or szág -
gyû lés, ami kor az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
em lé ké nek tör vény be ik ta tá sá nál nem ne ve zett meg név
sze rint sen kit sem kü lön. Ugyan ak kor ez ön ma gá ban nem
zár ja ki azt, hogy ki emel ke dõ tör té nel mi sze mé lyek em lé -
két ne örö kít sük meg sze mély hez kap cso ló dó, idõ sze rû ség
kí nál ta al ka lom fel hasz ná lá sá ban. Mi e lõtt a vi ta ér de mi
prob le ma ti ká já hoz hoz zá szól nék, sze ret nék még vis  sza tér -
ni Nagy Im re sze mé lyé nek mél ta tá sá hoz. Vis  sza tér ni, mert
az elõbb el ju tot tam 1956-ig, de Nagy Im re élet pá lyá ja
1958-ban be kö vet ke zett már tír sor sá val vált tel jes sé. Ez elõtt
a már tí rom ság elõtt tisz te let tel haj tom meg a fe jem. Nagy
Im re ma már nem egy párt po li ti ku sa. Sze mé lye már nem
egy pár té, ha nem az egész nem ze té. Ép pen ezért tar tom
na gyon saj ná la tos nak és szo mo rú nak és ta lán nem túl zás,
hogy sze mé lyé hez mél tat lan nak is az itt ki ala kult vi tát.

Én sze mély sze rint úgy gon do lom - mi ként er re az
elõbb is már utal tam -, hogy elv ben he lye le het ki emel ke -
dõ tör té nel mi sze mé lyi sé ge ink em lé ke tör vény be ik ta tá sá -
nak. En nek azon ban csak olyan kö rül mé nyek mel lett
olyan elõ ké szí tett ség után sza bad meg tör tén nie, hogy az
Or szág gyû lés el já rá sa mél tó le gyen az ügy höz. Meg kell je -
gyez nem: én sze mély sze rint nem tu dok hi va ta lo san le -
foly ta tott hat- vagy hét pár ti tár gya lá sok ról. Jól le het, ami kor
Sze ke res Im re frak ció ve ze tõ úr az ügy ben kör le vél lel for -
dult a kép vi se lõk höz, én vá lasz le ve lem ben fel ve tet tem egy
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olyan egyez te tõ hét pár ti tár gya lás meg tar tá sát, amely ál ta -
lá nos ság ban is és a konk rét eset ben is meg kí sé re li meg ál -
la po dás ki ala kí tá sát egyes tör té nel mi sze mé lyi sé gek, il let -
ve konk ré tan Nagy Im re em lé ké nek tör vény ben tör té nõ
meg örö kí té sé nek kér dé se i rõl. Va gyis elv ben és ál ta lá nos -
ság ban is tisz táz za azt, hogy mi ként bán junk tör té nel mi
nagy ja ink em lé ke meg örö kí té sé nek ügyé vel, és a konk rét
ügyet is be szél jük át.

Ilyen hét pár ti tár gya lás ra, még egy szer mon dom – leg -
alább is az én tu do má som sze rint – nem ke rült sor. Tud ni -
il lik a pár tok köz ti egyez te tést a saj tó nyi lat ko zat ok – sze -
rin tem – nem he lyet te sít he tik. És ilyen meg nyi lat ko zá sok
tük ré ben még én nem ta lál nám vagy nem ítél ném meg fe -
les le ges nek a hét pár ti egyez te tést. 

Az el mon dot tak ból kö vet ke zik – és nem elõ ször mon -
dom most a fel szó la lá som so rán –, hogy sze mély sze rint
nem va gyok el vi el len zõ je a ne ves sze mé lyek em lé ke tör -
vény ben tör té nõ meg örö kí té sé nek. Min den eset re – mind -
azo kon túl, amit ed dig el mond tam – az ilyen kér dé sek ben
az azo nos mér cé vel va ló mé rés kö ve tel mé nyét is mel lõz he -
tet len nek tar tom. És úgy vé lem, hogy az egyes el len zõ ál -
lás pont ok meg is me ré se mel lett en nek a szem pont nak a
meg tár gya lá sá ra is a hét pár ti fó rum al kal mas lett vol na, il let -
ve al kal mas len ne. Sõt, úgy gon do lom, egy ilyen köz vet len
tár gya lás eset leg az el vi leg el len ke zõ ál lás pon tot is, il le tõ leg
ál lás pon ton le võ párt vé le mé nye ket is be fo lyá sol hat ta vol na. 

Azt az el já rást vi szont, hogy az elõ ter jesz tést tá mo ga tó
MSZP-frak ció, fél re té ve egy ilyen sza bály sze rû egyez te té si
el já rás le foly ta tá sá nak a le he tõ sé gét, és fel ad va egy eset le -
ges szé le sebb kö rû meg egye zés lét re jöt té nek le he tõ sé gét,
így hoz za ezt a kér dést a tisz telt Ház elé, ahogy ide hoz ta,
ezt na gyon sze ren csét len nek tar tom. Egy ben Nagy Im re
sze mé lyé vel és em lé ké vel szem ben is ta pin tat lan el já rás -
nak ér zem. Nem lett vol na sza bad a vér ta nú mi nisz ter el -
nök sze mé lyét és em lé két egy ilyen vi tá nak ki ten ni a par -
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la ment tel jes nyil vá nos sá ga elõtt, de azt hi szem, an nak
sem len ne sza bad ki ten ni, hogy egy ilyen ter mé sze tû tör -
vény öt ven-egy né hány szá za lé kos több ség gel fogadtassék
el. Ugyan is a mél ta tást cél zó tör vény nek iga zán ak kor van
ka tar ti kus, fel eme lõ sú lya és ha tá sa, ha e mö gött a nem ze -
ti aka ra tot ki fe je zõ kép vi se lõk osz tat lan egyet ér té se vagy
tá mo ga tá sa áll. 

Fel vet he tõ a kér dés, tisz telt kép vi se lõ tár sa im, hogy az
el len zõk ál lás pont já nak meg vál toz ta tá sá ra men  nyi ben lá -
tok én vagy lát tam én esélyt. Úgy gon do lom, hogy egy
hét pár ti egyez te tés so rán több min dent meg vizs gál hat tunk
vol na. Tisz táz hat tuk vol na, mint azt már elõbb em lí tet tem,
hogy elv ben mi ként áll nak a pár tok tör té nel mi ese mé -
nyek, tör té nel mi sze mé lyek em lé ké nek tör vény be ik ta tá -
sá hoz. Hogy az el len zés nem ab szo lút ér vé nyû, azt elõt -
tem az sej te ti, hogy az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc je len tõ sé gé nek tör vény be ik ta tá sá ról az el sõ sza ba -
don vá lasz tott Or szág gyû lés va la men  nyi párt egyet ér té sé -
vel, szin te egy be hang zó an – ta lán egy vagy két tar tóz ko -
dó sza va zat volt, ha jól em lék szem – dön tött, va gyis ak -
kor az SZDSZ is egyet ér tett e tör té nel mi ese mény je len tõ -
sé ge meg örö kí té sé vel. 

Hét pár ti egyez te tés so rán vé gig gon dol hat tuk vol na,
hogy ha ilyen em lék tör vé nyek meg al ko tá sá val kí vá nunk
fog lal koz ni, ak kor van-e és mi lyen adós sá ga van még a ma -
gyar tör vény ho zás nak tör té nel münk más, je len tõs sze rep lõi
te kin te té ben. Ma gam ré szé rõl pél dá ul in do kolt nak tar tom
Mindszenty Jó zsef her ceg prí más bí bo ros sze mé lye em lé ké -
nek tör vény be ik ta tá sát, aki nem csak a val lás sza bad ság ért
fo lyó küz de lem nek, de a dik ta tú rá val szem be ni el len ál lás -
nak is mél tó jel kép évé vált még éle té ben, és aki bör tön nel,
há zi õri zet tel, majd az ame ri kai nagy kö vet ség te rü le tén vál -
lalt, egy ben a ha zá hoz va ló ra gasz ko dást is ki fe je zés re jut -
ta tó, ön kén tes, ti zen öt éves szám ki ve tett sé gé vel fel eme lõ
és lé lek erõ sí tõ pél dát nyúj tott mil li ók szá má ra. 
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Egy hét pár ti egyez te tés so rán ta lán si ke rült vol na meg -
gyõz nöm a hú zó do zó pár to kat ar ról, hogy ha Nagy Im re
em lé két õszin tén tisz tel ni és õriz ni akar juk, ak kor nem csak
sze mé lyé rõl kell meg em lé kez ni, ha nem ar ról is, ami ért õ, és
raj ta kí vül még na gyon so kan küz döt tek eb ben az or szág -
ban, éle tü ket is ál doz va az ügyért; a ma gyar füg get len ség,
az or szág sza bad sá ga vis  sza szer zé sé nek év for du ló já ról. 

1996. jú ni us 19-én lesz öt esz ten de je, hogy Sirov al tá -
bor nagy úr sze mé lyé ben az utol só szov jet ka to na is el -
hagy ta Ma gyar or szág te rü le tét. Ez zel az or szág 47 esz ten -
dõ vel ez elõtt, 1944. már ci us 19-én el vesz tett szu ve re ni tá sát
tel jes mér ték ben vis  sza sze rez te. Er rõl még 1994-ben, majd
1995-ben is mét tör vény ja vas la tot nyúj tot tam be a tisz telt
Ház nak. A ja vas lat meg tár gya lá sá ra mind ez idá ig nem ke -
rült sor. Én most szor gal maz tam, de hi á ba. A ka pott vá lasz
sze rint az Or szág gyû lés nek nincs ide je most az or szág szu -
ve re ni tá sa vis  sza szer zé sé rõl meg em lé kez ni. Ne ha ra gud ja -
nak, ha ezek után gya nak vás fog el a tör vény ja vas lat mö -
göt ti szán dé kuk õszin te sé gét il le tõ en. 

Mi ért kí ván juk Nagy Im re em lé két most tör vény be ik tat -
ni, ha az nem szá mít meg em lé ke zés re mél tó nak, ami ért a
már tír mi nisz ter el nök és a ma gyar tör té ne lem oly sok
nagy sze rû sze mé lyi sé ge har colt és éle tét ál doz ta, a ma gyar
sza bad ság vis  sza szer zé se? A meg em lé ke zés an nál in kább
is in do kolt, mert a két dá tum nak, jú ni us 16-ának és jú ni us
19-ének egy olyan – én me rem re mél ni, hogy vé let len –
össze csúsz ta tá sa fo lyik, amit ab szurd nak és el fo gad ha tat -
lan nak tar tok. Jú ni us 16-át a ma gyar sza bad ság nap já nak
ke resz tel ték el, ho lott ez a nap gyász ün nep. Ez a nap a
XX. szá zad ok tó ber 6-ája. Ez a nap Nagy Im re és a per be
vont már tír tár sai ki vég zé sé nek a szo mo rú dá tu ma. Nem tu -
dom, ki em lék szik ta valy, a Nap Tv-ben Pongrátz Ger gely -
re, aki sí rás sal küsz köd ve, jog gal pro tes tált ez el len, azt fej -
te get ve, hogy az õ har cos tár sai ki vég zé sé nek ün ne pe szá -
má ra nem le het öröm ün nep.
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Igen, kép vi se lõ tár sa im. Nagy pén te ket és hús vét va sár -
na pot nem il lik, de nem is le het egy na pon ün ne pel ni. Ez
azért is kü lö nö sen szót ér de mel, mert lát hat juk, jú ni us 19.
las san, las san fe le dés be megy. Ma már – én ta lál koz tam
nem is egy szer ilyen nel – még a po li ti ku sok kö zött is so -
kan van nak, akik már nem is tud ják, hogy mi kor ra esett -
dá tum sze rint – az utol só szov jet ka to na tá vo zá sa az or -
szág ból. Hogy a szov jet csa pa tok ezt úgy igye kez tek meg -
va ló sí ta ni, ki vo nu lá su kat vég re haj ta ni, hogy a dá tum fe le -
dés be men jen? Ezt én meg ér tem. De azt már na gyon nem
ér tem, és nem is tet szik, hogy itt hon is úgy ala kul a meg -
ha tá ro zó po li ti kai kö rök vi szo nya az em lí tett év for du lók -
hoz, hogy az óha tat la nul fel ves se a kér dést: akar nak-e egy -
ál ta lán va la mit ten ni a nem ze ti am né zia el len, vagy egy ál -
ta lán el le nük re van-e ez?

Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz te lem Nagy Im rét, és saj ná -
lom, hogy eb be a vi tá ba be le ke ve re dett. Nem kel lett vol -
na, nem lett vol na sza bad en nek meg tör tén nie. De ta lán
még se gít he tünk raj ta. Az elõ ter jesz tõk még most is kez de -
mé nyez he tik az el ma radt egyez te tést. Meg pró bál hat ják át -
hi dal ni a kü lön bö zõ el té rõ vé le mé nye ket és ol da ni a gör -
csö ket is, amik kel itt ta lál koz hat tunk a vi ta so rán. És meg -
pró bál hat ják azo kat a kér dé se ket, ami ket pél dá ul én lé -
nye ges nek érez tem, vagy mást, amit az ügy höz kap cso ló -
dó nak és fon tos nak ítél nek, át be szél ni. Ez zel elõ se gít het -
nénk egy nem ze ti köz meg egye zés ki ala kí tá sát leg alább
eb ben a kér dés ben és az eh hez kap cso ló dó kér dés kör ben.
Le het, hogy erõ bõl át vi he tõ lesz ez a tör vény, de ké rem,
gon dol ják meg, van-e ér tel me és sza bad-e ezt Nagy Im re
em lé ké vel ös  sze füg gés ben meg ten ni? Kö szö nöm, hogy
meg hall gat tak. (Taps az el len zék so ra i ban.)
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1848/49 ÜZENETE
Ünnepi beszéd a forradalom és sza bad ság harc 

150. év for du ló ján Kis kun ha la son

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség, tisz telt Hon fi tár sa im!
Ün ne pel az or szág, ün ne pel a ma gyar ság.
Emlékezünk… Emlékezünk 1848 már ci u sá ra; a már ci us

15-i pes ti for ra da lom ra, mely meg te rem tet te a saj tó sza bad -
sá got, meg nyi tot ta Tán csics bör tö nét, egye sí tet te a di á kot, a
pol gárt, a pa rasz tot, az egész nem ze tet, és gyõ zel met ara -
tott a zsar nok sá gon.

Em lé ke zünk a már ci u si al kot mány ra, me lyet az utol só
ren di or szág gyû lés aján dé ko zott - meg ha lad va ér de ke it és
korlátait - az or szág nép ének. Em lé ke zünk ar ra a már ci u si al -
kot mány ra, mely le bon tot ta a nem ze tet meg osz tó vá lasz fa la -
kat, meg te rem tet te a jog egyen lõ sé get, a köz te her vi se lést, a
pol gá ri nem zet té vá lás fel tét ele it. Em lé ke zünk ar ra a már ci u -
si al kot mány ra, mely nép kép vi se le ti or szág gyû lést, en nek fe -
le lõs kor mányt hí vott élet re, mely ki raj zol ta a mo dern ko ri al -
kot má nyos ma gyar ál lam szer ve ze té nek kon túr ja it, és mind -
ezt a ma gyar füg get len ség le té te mé nye sé vé tet te. 

És em lé ke zünk a vív má nya ink ér de ké ben foly ta tott di -
csõ küz del münk re, az 1848/49-i sza bad ság harc moz za na -
ta i ra, sze rep lõ i re, hõ se i re és vértanuira. Gon do la ta ink ban
fel vil lan nak az is mert ar cok; Pe tõ fié és a töb bi már ci u si if -
ja ké, Bat thyá nyé és kor má nya tag ja ié, a sza bad ság harc so -
rán ve zér sze re pet vál la ló Kos sut hé, a fegy ver rel küz dõ ké,
a tá bor no ko ké és a köz ka to ná ké. 

Tisz telt Hon fi tár sa im!
Ün ne pünk nek kü lön le ges ran got ad, hogy ke rek év for -

du lót ülünk; mind az, ami re ma em lé ke zünk, száz öt ven
esz ten dõ vel ez elõtt tör tént. 

A ke rek év for du ló az em be ri élet rit ka ado má nya. És
men  nyi min den tör té nik, vál to zik akár csak két ke rek év for -
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du ló kö zött! Ha csak öt ven éves mér ték kel mér jük a tör té nel -
met – gon dol junk vis  sza az öt ven esz ten dõ vel ko ráb bi már -
ci us ra! – mi min den tör tént a két ke rek év for du ló kö zött!

1948 már ci u sá ban az or szág a for ra da lom és sza bad ság -
harc száz éves év for du ló ját ün ne pel te. E cen te ná ri um ról
vá ro sa ink ban, fal va ink ban min de nütt em lék mû vek ta nús -
kod nak. Va jon tud ták-e, lát ták-e az ak ko ri ün nep lõk, az
em lék osz lo po kat ko szo rú zók, hogy mi köz ben ün ne pel -
nek, a ha ta lom bir to ko sai le rom bol ják mind azt, ami ért '48
és '49 hõ sei küz döt tek?

Igen, Hon fi tár sa im, ér de mes vé gig te kin te ni az el múlt
száz öt ven esz ten dõt. Ér de mes vé gig kí sér nünk, mi volt a
sor sa a ma gyar sza bad ság és füg get len ség ügyé nek. 

Az ün ne pi al ka lom kí sért a tör té ne lem ben va ló el mé lye -
dés re, még is elé ged jünk meg csu pán né hány tör té nel mi
pil la nat fel vé tel szem re vé te le zé sé vel. És mind ezt ne csak
egy meg il le tõ dött vis  sza pil lan tás ked vé ért te gyük meg, ha -
nem te gyük fel a kér dést, és vizs gál juk meg, hogy e más -
fél év szá zad dal ez elõtt tör tén tek nek mi a mai je len tõ sé ge!
Van-e ma ra dan dó szá munk ra mind ab ból, ami 1848/49-ben
tör tént, van-e má ig ha tó üze ne te 1848 már ci u sá nak és a
sza bad ság harc nak?

Még mi e lõtt a tör té nel mi pil la nat fel vé te lek meg te kin té -
sé be kez de nénk, az utol só kér dé sek re meg elõ le ge zem a
vá laszt.

1848 már ci u sa, a '48/49-es for ra da lom és sza bad ság harc
szá munk ra nem egy sze rû en egy szí vünk be zárt, lel kün ket
me len ge tõ, di csõ sé ges tör té nel mi ese mény, ha nem má ig
ha tó, meg ha tá ro zó sú lyú, jö võnk szik la alap ját ké pe zõ tör -
té nel mi for du lat volt!

1848 vív má nya it két cso port ba oszt hat juk. Egy fe lõl gyö -
ke re sen át ala kí tot ta a tár sa dal mi vi szo nyo kat, és meg te -
rem tet te a pol gá ri nem zet té vá lás fel tét ele it. Más fe lõl ki har -
col ta a nem ze ti füg get len sé get, és an nak hor do zó ja ként
lét re hoz ta a pol gá ri al kot má nyos ság kö ve tel mé nye i nek
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meg fe le lõ mo dern ko ri ma gyar ál lam leg fon to sabb alap in -
téz mé nye it.

A sza bad ság harc vér be foj tá sát kö ve tõ en az ab szo lu tiz -
mus kor sza ká ban Bécs fel szá mol ta füg get len sé gün ket, és
meg kí sé rel te önál ló sá gun kat egy nagy-oszt rák bi ro da lom -
ban fel ol vasz ta ni. A nem zet el len ál lá sa és tör té nel mi hely -
ze tünk sze ren csés ala ku lá sa azon ban meg hi u sí tot ta e tö -
rek vé se ket. Az 1867-es ki egye zés, ha nem is ho zott tel jes
önál ló sá got, de a füg get len ség vi szony lag szé les ke re te it
te rem tet te meg, és a meg ma ra dó füg gést is – köz jo gi ér te -
lem ben – a köl csö nös ség mél tá nyos alap ja i ra he lyez te.

'48 tár sa dal mi ter mé sze tû vív má nya it il le tõ en Bécs meg
sem kí sé rel te a vál to zá sok vis  sza for dí tá sát, sõt – tör té nel mi
pa ra do xon ként, de egyéb ként sa ját ér de ke i nek is meg fe le -
lõ en – az ab szo lu tiz mus ha tal mi esz kö ze i vel köz re mû kö -
dött a tár sa da lom át for má lá sát szol gá ló '48-as tör vé nyek
tar tal mi cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sá ban. Így a pol gá ri
nem zet ki for má ló dá sa fo lya ma tos és tö ret len ma radt, majd
a ki egye zést kö ve tõ ked ve zõ po li ti kai és gaz da sá gi fel té te -
lek kö zött fel gyor sult és tel jes sé vált. Ha nem is men te sen
min den tár sa dal mi és po li ti kai el lent mon dás tól, de lét re jött
a pol gá ri Ma gyar or szág!

Szá za dunk el sõ fe lé ben ezek az el lent mon dás ok meg -
nö ve ked tek és ki éle zõd tek. Ezek fel ol dá sát, és ez ál tal 1848
vív má nya i nak ki tel je sí té sét az or szág tár sa dal mi és po li ti kai
de mok ra ti zá ló dá sa je len tet te vol na. Ez a de mok ra ti zá ló dás
azon ban eb ben az idõ szak ban nem va ló sult meg, ami nem
ke vés hát rányt je len tett tör té nel münk ala ku lá sá ban, mi köz -
ben a nem ze tet két vi lág égés és ezek ka taszt ro fá lis kö vet -
kez mé nyei is súj tot ták. 

Sze ren csét len mó don de mok ra ti kus át ala ku lá sunk ra
már csak a szov jet szu ro nyok ár nyé ká ban ke rült sor, mely
er re az át ala ku lás ra nem csak tar tal mi bé lye get nyo mott,
ha nem azt ti sza vi rág-éle tû vé is tet te. 

Tör té nel mi pa ra do xon ként ép pen az 1848/49-es for ra da -
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lom és sza bad ság harc cen te ná ri u má val esett egy be a né -
hány éves de mok rá cia fel szá mo lá sa, a kom mu nis ta dik ta tú -
ra meg te rem té se, az ál lam szo ci a liz mus alap ja i nak ki épí té se.
Mi u tán füg get len sé gün ket – me lyet tel jes sé gé ben az el sõ vi -
lág há bo rú után nem egé szen ne gyed szá za dig bir to kol hat -
tuk – a né met, majd a szov jet meg szál lás sal is mét el vesz tet -
tük, ép pen a cen te ná ri um ide jé ben rom bol ták le azt a pol -
gá ri Ma gyar or szá got, me lyet 1848/49 vív má nyai lét re hoz tak.

Az ál lam szo ci a liz mus mér he tet len ká ro kat oko zó négy
év ti ze des el ve télt kí sér le te után az 1989/90-ben vég be ment
rend szer vál to zás 1848/49. esz mé nye i hez és vív má nya i hoz,
a sza bad ság, a jog, a csor bí tat la nul ér vé nye sü lõ jog egyen -
lõ ség, az al kot má nyos jog ál lam in téz mé nye i hez nyúlt visz  -
sza, pá ro sít va az eze ket ki tel je sí te ni szol gá ló de mok rá cia
esz mé jé vel, és is mét cé lul je löl ve ki az 1848/49-es for ra da -
lom és sza bad ság harc to váb bi alap ve tõ cél ki tû zés ének,
nem ze ti füg get len sé günk nek és szu ve re ni tá sunk nak a
vissza szer zé sét.

Így az 1848-as for ra da lom ál tal te rem tett alap in téz mé -
nyek a kor vál to zá sa i hoz iga zod va je len ko runk al kot má -
nyos be ren dez ke dé sé nek, jog rend jé nek, tár sa dal mi lé te zé -
sünk nek, és éle tünk nek alap pil lé re it ké pe zik. Füg get len sé -
gün ket, csor bí tat lan szu ve re ni tá sun kat is si ke rült vis  sza -
nyer nünk Moszk vá hoz lán co ló kö te lé ke ink el ol dá sá val és
a szov jet had se reg tá vo zá sá val.

Tisz telt Hon fi tár sa im!
Az ün nep okán sem huny ha tunk sze met afö lött, hogy a

nem zet mos ta ná ban nem tud fel hõt len öröm mel ün ne pel -
ni, hogy a rend szer vál to zás sal új ra he lyé re tett esz mék és
vív má nyok, a sza bad ság, a de mok rá cia, a jog ál lam, a nem -
ze ti füg get len ség mint ha nem tet te vol na meg elé ge det teb -
bé, bol do gab bá a pol gá ro kat. 

E mö gött a je len ség mö gött nem csak az van, hogy az
el múlt rend szer tu da to san eljelentéktelenítette ezt az ün ne -
pet. Nem csak az van, hogy egyéb jel ké pe i vel és e jel ké -
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pek, va la mint a va ló ság kö zöt ti ég be ki ál tó el lent mon dá sa -
i val el for dí tot ta az em be re ket a tör té nel mi-köz éle ti kap cso -
ló dá sú ün nep sé gek tõl. E mö gött nem csak a várt jó lét el -
ma ra dá sa, nem csak a gaz da ság gyö ke res át for má ló dá sá -
val együtt já ró, éle tün ket meg ne he zí tõ, el bi zony ta la ní tó
sú lyos ter hek ki áb rán dí tó, el ked vet le ní tõ ha tá sa van. 

Elé ge det len sé günk, rossz száj ízünk oka ma már leg in -
kább az, hogy az or szág ban le ját szó dó fo lya ma tok igaz -
ság ér ze tün ket sér tik. Hogy a pol gá rok nagy ré sze bi zony -
ta lan nak ér zi jö võ jét, és jog gal sé rel me zi egye sek hez ké -
pest esély egyen lõt len sé gét. 

Sok olyan gon dunk, ba junk van, ami ma ked vün ket
sze gi, és me lyek rõl hos  sza san le het ne be szél ni. Ezek rész -
le te i be ma be le bo csát koz ni ün nep ron tás len ne.

De azok ról a tár sa dal mi fo lya ma tok ról és je len sé gek rõl,
me lyek hos  szú tá von ha tá roz zák meg ge ne rá ci ók sor sát, és
me lyek át élé sé tõl nem ke ve sebb függ, mint az, hogy a pol -
gá rok ott hon ér zik-e ma gu kat e ha zá ban, nem hall gat ha -
tunk. Nem hall gat ha tunk, mert ez az élet ér zés az, ami nek
tük ré ben az or szág pol gá rai ér té ke lik, vagy nem ér té ke lik
a sza bad sá got, a jog ál la mot, a de mok rá ci át és a füg get len -
sé get. 

Mert hi szen e vív má nyok olyan alap kö vek, mely nél kül
nincs em ber hez mél tó élet, mely nél kül egy nem zet, egy
or szág sor sát csak zsar no ka ké nye-ked ve szab meg. Olyan
té pett, vert tör té nel mi sors után, mint ami lyen a mi énk
volt, sze gény a szó kincs, a sza bad ság, a jog, a de mok rá cia
és a füg get len ség je len tõ sé gé nek mél ta tá sá ra.

Ah hoz azon ban, hogy az ezek re az esz mék re és in téz -
mé nyek re épü lõ tár sa da lom tag jai, az or szág pol gá rai ott -
hon is érez zék ma gu kat, az elõb bi e ken kí vül még két do -
log is szük sé gel te tik.

Egy részt szük sé ges, hogy esz mé ink és nagy ra be csült
alap in téz mé nye ink min den ele mük ben ma ra dék ta la nul ér -
vé nye sül je nek. Hogy a jog és a tör vény min den ki szá má ra
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kö te le zõ, min den ki ál tal be tar tott, és ha kell, ki kény sze rít -
he tõ le gyen! Hogy a köz te her vi se lés a va ló ság ban is ér vé -
nye sül jön!

Más rész szük sé ges az is, hogy a je len ko runk alap ját
meg ha tá ro zó '48-as ha gya ték for rá sá ul szol gá ló hár mas
alap esz mé bõl, a sza bad ság, egyen lõ ség, test vé ri ség gon -
do la tá ból a test vé ri ség esz mé je is pol gár jo got nyer jen.
Szük ség van ar ra, hogy a tár sa dal mi szo li da ri tás át has sa az
or szá got! Szük ség van ar ra, hogy bol do gu lá sá ra min den ki -
nek le gyen esé lye! Nem sza bad el fo gad nunk, hogy az or -
szág né pe két rész re, sze ren csés és ki vált sá gos elit re és a
le sza ka dók szé les tö me ge i re sza kad jon szét. A fe lül re ke -
rül tek és a le sza ka dás sal fe nye ge tet tek vagy már
lemaradottak kö zött ér dek egye sí tés re van szük ség!

Az ér dek egye sí tés gon do la ta nem új. Ez is a múlt szá -
zad nak, a re form kor szak pol gá ro so dá si moz gal má nak ter -
mé ke. Pe tõ fi még ab ban az ér te lem ben be szél ró la, hogy
a né pet is be kell ven ni az al kot mány sán cai kö zé. Azt üze -
ni a ne me si elit nek:

„Az al kot mány ró zsá ja a ti é tek,
Tö vi se it a nép kö zé vetétek;
Ide a ró zsa né hány le ve lét
S ve gyé tek vis  sza a tö vis fe lét!”
Ez az ér dek egye sí tés ak kor meg va ló sult. A bir to kos ne -

me si osz tály a job bágy fel sza ba dí tás sal, az úr bé ri ter hek el tör -
lé sé vel az utol só ren di or szág gyû lés ben he lyet fog la ló kép -
vi se lõi út ján, meg ha lad va osztálykorlátait, nem kis ál do za tot
ho zott. Cse ré be a jó vá lasz tás ju tal mát nyer te. An nak a vá -
lasz tás nak a ju tal mát, ami nek di lem má ját Kos suth így fo gal -
ma zott meg: „Ve lük és ál ta luk, ha le het, nél kü lük, sõt el le -
nük, ha kell!”

Tisz telt Hon fi tár sa im!
1848 már ci u sá nak, a for ra da lom nak és sza bad ság harc -

nak több üze ne te is van a ma ko ra szá má ra. Én most az
elõb bi gon do lat hoz kap cso lód va csak egyet sze ret nék

100 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ezek kö zül ki emel ni: az ér dek egye sí tés, az ál do zat vál la lás,
a szo li da ri tás üze ne tét! Ahogy tud tak más fél év szá zad dal
ez elõtt a ne me si elõ dök va ló ban ne mes ként a kö zös
ügyért ál do za tot hoz ni, az or szág nak és a nép nek al kot -
mányt ad ni, ahogy hoz zá já rul tak ez zel a nem zet egy sé gé -
nek és bé ké jé nek meg te rem té sé hez, és a szá muk ra is je les
he lyet biz to sí tó pol gá ri Ma gyar or szág ki ala ku lá sá hoz,
ugyan úgy kel le ne ma min den ki nek el jut nia az ér dek egye -
sí tés, a szo li da ri tás gon do la tá hoz. Ma biz to san nem kel le -
ne an  nyi ál do za tot hoz ni. Csak egy kis ön meg tar tóz ta tás,
meg ér tés, bölcs ön mér sék let és a test vé ri ség ér zé se kel le -
ne! El fo gad ni, akar ni azt a pol gá ri Ma gyar or szá got, ahol
min den pol gár ott hon ér zi ma gát, ahol min den pol gár nak
jö võ je van!

Tisz telt Hon fi tár sa im!
Ezen a je les, ke rek száz öt ve ne dik év for du lón zár juk a

szí vünk be en nek a sza bad, bol dog, pol gá ri Ma gyar or szág -
nak a vá gyát. És ki-ki, aki ezért ten ni tud, te gye meg azt,
ami tõ le le het sé ges. Hogy mél tó ak le gyünk azok hoz, akik
itt, a Du na-Ti sza tá ján min den pol gár nak ha zát te rem te ni
igye kez tek!
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EZER ESZTENDÕ
Ün ne pi be széd Szent Ist ván ki rály ün ne pén, 
az ál lam ala pí tás mil len ni u mi év for du ló ján 

„Légy ál dott Szent Ist ván ki rály!”

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Tisz telt Ün nep lõ Hon fi tár sa im!

1083-ban tör tént szent té ava tá sa óta ki lenc száz ti zen hét
év for du ló al kal má val éne kel te és ének li ma ezen a na pon
is a ma gyar ság és a ró mai ke resz tény ség ezt a há la adó éne -
ket ah hoz, aki nek hom lo kát – elõ ször a ma gya rok kö zül –
ép pen ezer esz ten de je érin tet te ko ro na, a II. Szil vesz ter pá -
pa ál tal kül dött, a ki rá lyi ha tal mat szim bo li zá ló ékes ség.

Mos tan tól pe dig eb be az ének be – a kons tan ti ná po lyi
pát ri ár ka és az or to dox zsi nat dön té se foly tán – be kap cso -
ló dik a ke le ti ke resz tény egy ház is, ezer esz ten dõ után elõ -
ször bõ vít ve a kö zös szent ként tisz tel tek so rát.

Ezer esz ten de je, hogy a ki rá lyi ko ro na Ist vánt or szá -
ga ki rá lyá vá avat ta. Ezer esz ten de je, hogy ez ál tal meg -
szü le tett a ma gyar ki rály ság, hogy meg szü le tett a ma -
gyar ál lam.

Tud juk, hogy az ál la mi ság ki for má ló dá sa hos  szabb fo -
lya mat, az ál lam szer ve zés ös  sze tett, ala pos, idõt igény lõ
épí tõ mun ka volt. Moz za na tai kö ré bõl a be te tõ zést azon -
ban a ko ro ná zás je len tet te. Eb ben az ak tus ban ju tott ki fe -
je zõ dés re Ist ván or szá gá nak a töb bi ke resz tény ki rály ság -
gal egyen ran gú ként va ló el is me ré se, egy szer smind a ke -
resz tény Eu ró pá ba tör té nõ be fo ga dá sa.

Is mer jük a tör té né szek szö veg és nap tár elem zé si vi tá it a
ko ro ná zás pon tos idõ pont ját il le tõ en, már mint, hogy az
1000 nya rá ra, ka rá cso nyá ra vagy szil vesz te ré re, új év nap -
já ra és ezért vagy egyéb ként is 100l-re esett-e. Mind ez a lé -
nye gen nem vál toz tat; a ma gyar ság lé te zé sé nek po li ti kai
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in téz mény rend sze re, a ma gyar ál lam száz év vel a hon szer -
zés tör té nel mi moz za na ta után meg szü le tett, lét re jött, és –
igazodva a tör té ne lem kí ván ta vál to zá sok hoz – ezer esz -
ten dõn át éle tünk po li ti kai ke re té ül szol gált.

Az ál lam lét re ho zá sa szét vá laszt ha tat la nul ös  sze kap cso ló -
dott a ke resz tény ség fel vé te lé vel és az egy ház szer ve zet ki -
épí té sé vel. Ez a ke resz tény Eu ró pá ba tör té nõ be fo ga dás mel -
lõz he tet len fel té te le is volt, de egy ben Szent Ist ván mély val -
lá sos hi té bõl és a ke resz tény ér té kek irán ti el kö te le zett sé gé -
bõl is fa kadt. Fi á hoz, Szent Im re her ceg hez in té zett In tel me -
i bõl – me lyet a nem zet mint a szentistváni ál lam böl cse let
alap té te le it mint egy tör vény ként a ma gyar Corpus Iurisba is
beemelt – vi lá go san ki tû nik az a szel le mi-er köl csi kon cep -
ció, mely a ke resz tény ér ték rend, ma ga a ke resz tény egy ház
és a ke resz tény ki rály ság szét vá laszt ha tat lan sá gá nak gon do -
la tá ban fe je zõ dik ki. És ha a tör té ne lem me ne te az egy ház és
az ál lam in téz mé nye i nek ösz  sze kap cso ló dá sát meg ha la dot tá
is tet te, örök ér vé nyû ek ma rad tak azok az eré nyek, me lye ket
a ke resz tény ér té kek je gyé ben Szent Ist ván az utó kor ra ha -
gyo má nyo zott, mel lõz he tet len né vált a ke resz tény er kölcs,
mely a hit tel együtt év szá zad okon át a ma gyar ság nak alap -
ve tõ út mu ta tó ja ma radt, és ma is, so kunk hi te és meg gyõ zõ -
dé se sze rint a jö võ tár sa dal má nak nél kü löz he tet len pil lé re!

Tisz telt Hon fi tár sa im!
A ma gyar ál lam lét re ho zá sa, a ke resz tény ség fel vé te le, a

ke resz tény Eu ró pá ba tör tént be il lesz ke dé sünk ezer év vel ez -
elõtt meg ma ra dá sun kat biz to sí tó, gyö ke res tör té nel mi sors -
for du lót je len tett, mely ne héz dön té se ken ala pult és ke ser -
ves tár sa dal mi vál to zá sok kal és ne héz sé gek kel pá ro sult.

Hogy ez va ló ban meg ma ra dá sunk, lé te zé sünk al ter na tí -
vá ja volt, azt a ko ráb bi, hoz zánk ha son ló no mád né pek
sor sa bi zo nyít ja, me lyek e gyö ke res sors for du ló val nem
pró bál koz tak: a szar ma ták, a hu nok, a ge pi dák, az ava rok
sor sa, akik tör té nel mi leg rö vid idõ szak ok után nyom ta la -
nul el tûn tek a tör té ne lem vi ha ra i ban.
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Szent Ist ván mû ve ugyan ak kor nem csak egy sze rû en a
meg ma ra dás le he tõ sé gét je len tet te, ha nem – ma biz to san
hi het jük: – egy ez red éven mes  sze túl mu ta tó jö võ út ját és
biz to sí té kát ké pez te és ké pe zi egy ben.

Ezer esz ten dõs a ma gyar ál lam! Gon dol junk be le; még
két tu cat nép sincs a vi lá gon, mely nek ál la ma ilyen hos  szú
idõn át da colt vol na a tör té ne lem vi ha ra i val, és amely ilyen
nagy idõt élt vol na meg!

Ezer esz ten dõ! Va jon mi ben, ho gyan tud juk mér ni, ér -
zé kel tet ni ezt a szin te mér he tet len idõt?

Ta lán a har minc há rom nem ze dék ben, mely Szent Ist ván
óta Ár pád ho ná ban a mai idõ kig egy mást vál tot ta? Vagy ab -
ban a tör té nel mi arc kép csar nok ban, me lyet vé gig te kin te ni
sem kis vál lal ko zás? Ahon nan vis  sza néz nek re ánk a múlt
idõk nagy jai; az Ár pá dok, köz tük Szent Ist ván után Szent
Lász ló, Köny ves Kál mán, III. Bé la, vagy a má so dik hon ala -
pí tónk; IV. Bé la – az Árpádházi szen tek – akik kap csán nem
árt meg je gyez ni, nincs még egy olyan csa lád a tör té ne lem -
ben, mely an  nyi szen tet – ötöt – adott vol na az egy ház nak,
mint az Ár pá dok. Vagy a ké sõb bi idõk ki emel ke dõ sze mé -
lyi sé gei; az An jo uk, köz tük Kár oly Ró bert és Nagy La jos, a
Hu nya di ak, a tö rök ve rõ had ve zér és fia, az igaz sá gos ként
tisz telt Má tyás. Majd a Moh ács utá ni ar cok, sok tra gi kus hõs -
sel; Tomori, Bá tho ry Ist ván, Páz mány és Beth len, a Zrí nyi -
ek, Rákócziak, Bocs kai és Thö köly, a pol gá ri át ala ku lás ko -
rá nak nagy alak jai; Szé che nyi, Kos suth és De ák, vé gül a XX.
szá zad ne ves sze rep lõi, Te le ki, Apor Vil mos, Nagy Im re,
hogy csak né hány már tí rom sá gig el ju tott ala kot em lít sünk.

Mi ben tud juk mér ni ezt a mér he tet le nül hos  szú ezer
esz ten dõt?

Emel ke dõ kor sza ka ink ban, víg, nap fé nyes, bú zát és
szõ lõt ér le lõ de rûs esz ten dõ ink ben, vagy tra gé di á ink ban,
sors csa pá sa ink ban?

A vi rág zó Pan nó ni á ban, me lyet a ta tár ta rolt le, a re ne -
szánsz fé nyé ben für dõ or szág ban, me lyet a tö rök dön tött
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rom lás ba? Sza bad ság har ca ink re ményt kel tõ fé nyé ben,
vagy a fe lül ke re ke dõ ide gen ura lom el nyo ma tá sá ban?

A du a lis ta kor szak gya ra po dást ho zó bé ke éve i ben, vagy
a XX. szá zad vé res kar ne vál ja i ban; a két vi lág há bo rú ban,
dik ta tú rák ban, az or szá got szét sza kí tó bé ke dik tá tu mok -
ban, a né met majd szov jet meg szál lás ban? A rend szer vál -
to zás re mény tel jes for du la tá ban?

Ezer év vi szon tag sá gai, meg pró bál ta tá sai után jog gal lát -
juk iga zol va Pe tõ fi só ha ját:

„Is ten cso dá ja, hogy még áll ha zánk.”
Tisz telt Hon fi tár sa im!
Va ló ban, Is ten cso dá ja, hogy ezer esz ten dõ után még

va gyunk, ha zánk, or szá gunk, ál la munk áll, sõt, a ma gyar
ál la mi ság má so dik év ez red ének kü szö bén hi het jük és re -
mél het jük, hogy he lyünk van a nap alatt, hogy sor sun kat
ke zünk ben tart va bíz ta tó jö võ urai le he tünk!

És mind ez nem csak Is ten cso dá ja, nem csak a ma gyar
nem ze tet öve zõ is te ni gond vi se lés ado má nya, ha nem ál -
lam és egy ház ala pí tó szent ki rá lyunk böl cses sé gé nek,
mun kál ko dá sá nak is az ered mé nye. Mert ah hoz, hogy a
ma gyar ál lam épít mé nye ki áll ja ezer esz ten dõ ki hí vá sa it, és
iga zod va a kor kö ve tel mé nye i hez a jö võ re néz ve is ala pot,
vé del met és in téz mé nyes ke re tet je lent sen lé te zé sünk szá -
má ra, ah hoz az kel lett, hogy Szent Ist ván mû ve szik la szi -
lárd le gyen.

Szent Ist ván nap ján a ka to li kus temp lo mok ban a bölcs
em ber rõl szó ló evan gé li u mi pél dá za tot idé zik fel, aki nem
ho mok ra, ha nem szik lá ra épí tet te há zát. Igen, tisz telt Hon -
fi tár sa im, Szent Ist ván is szik lá ra épí tet te mû vét, azért volt
az min dig alap ja i ban idõt ál ló, és azért lesz az a jö võ ben is
tá ma szunk és vá runk.

És ép pen ezért, hajt suk meg fe jün ket tisz te let tel a Szent
Jobb elõtt. Ez az ököl be szo rí tott jobb kéz kö zel ezer éves
mu mi fi ká ló dott ál la pot ban em be ri szob ra an nak az aka rat -
erõ nek és el tö kélt ség nek, mel  lyel Ist ván or szá gát kor má -
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nyoz ta, és né pét ve zet te. Em be ri szob ra an nak az aka rat -
erõ nek és el tö kélt ség nek, mel  lyel a ma gyar nem zet egy ez -
red éven át helyt állt a tör té ne lem ki hí vá sa i val szem ben.

Hajt suk meg fe jün ket tisz te let tel a nagy ki rály fej erek -
lyé je elõtt, me lyet most a hor vát do mon ko sok a milleniu-
mi ün ne pi év re a ma gyar nép ren del ke zé sé re bo csá tot tak.
Ez a fej volt a fész ke, ott ho na an nak az ér te lem nek, an nak
a böl cses ség nek, mely a szentistváni ál lam ve ze tés ben má -
ig ha tó an meg tes te sült. És hajt suk meg tisz te let tel fe jün ket
a Szent Ko ro na elõtt, mely elõ de ink tisz te le te nyo mán
ezer éves ál la mi sá gunk jel ké pe.

És vé gül, emel ke dett lé lek kel és szív vel ad junk há lát
azért, hogy a sors ke gyelt jei le he tünk az ál tal, hogy ta núi
va gyunk az or szág, az ál lam ezer esz ten dõs szü le tés nap já -
nak. Mi énk ez a pil la nat és mi énk ez az esz ten dõ, amely -
nek min den egyes nap ja ün nep, még ha ezt rit kán érez zük
is a hét köz nap ok szo rí tá sá ban.

És ezen be lül is ez a nap, a milleniumi év leg fé nye sebb
nap ja. Él jük át min den por ci kánk kal en nek az ün nep nek a
nagy sze rû ség ét! És éne kel jük együtt, emel ke dett szív vel:

„Légy ál dott, Szent Ist ván ki rály!”

(El hang zott a du na ke szi vá lasz tó ke rü let ben.)
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1991. JÚNIUS 19.
EMLÉKEZETÉRE*

T/2574. számú törvényjavaslat az ország szabadsága 
visszaszerzésének jelentõségérõl 

és a Magyar Szabadság napjáról

Moh ács óta csak ki vé te le sen ada tott meg a nem zet nek
az ide gen ha ta lom tól va ló füg get len ség, az or szág sza -
bad sá ga. A Pragmatica Sanctio kö te lé ke i nek meg szûn té -
vel 1918-ban kor lát lan ná vált ál la mi szu ve re ni tá sunk
sem bi zo nyult hos  szú éle tû nek. 1944. már ci us 19-én az
or szág né met meg szál lás alá ke rült, s en nek kö vet kez -
mé nye ként ha zánk át él te a há bo rú és a nem ze ti szo ci a -
lis ta-nyi las ura lom okoz  -
ta bor zal ma kat és szen -
ve dé se ket.

A szö vet sé ges ha tal -
mak ka to nai gyõ zel me
vé get ve tett ugyan a né -
met meg szál lás nak és az
en nek ár nyé ká ban lét re -
jött dik ta tú rá nak, az or -
szág azon ban sza bad sá -
gát nem nyer te vis  sza. A
ko ráb bi meg szál lást szov-
jet meg szál lás vál tot ta
fel, és a szov jet szu ro -
nyok ár nyé ká ban az ide gen ura lom le he tõ vé tet te az
ugyan csak fel mér he tet len szen ve dé se ket és ká ro kat oko -
zó kom mu nis ta dik ta tú ra lét re jöt tét és négy év ti ze des
kor sza kát.

Né pünk Eu ró pá tól va ló le sza ka dás sal, gaz da sá gi és tár -
sa dal mi zsák ut cá ba ke rü lés sel és a mo rá lis ér té kek meg -
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ren dü lé sé vel síny let te meg szu ve re ni tá sa leg utób bi, kö zel
fél év szá za dos hi á nyát.

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ki su gár zá sá tól
is ala kít va tör té nel münk leg újabb for du la ta a nem ze tet is -
mét meg aján dé koz ta a sza bad ság kin csé vel: az or szág szu -
ve re ni tá sa vis  sza nye ré sé vel.

1991. jú ni us 19-én az utol só szov jet ka to na is el hagy ta
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét. En nek foly tán az or szág
né pe min den ide gen erõ tõl füg get le nül és min den kor lá to -
zás tól men te sen ma ga tart ja ke zé ben sa ját sor sát. 

A Ma gyar Sza bad ság vis  sza szer zé sé vel va ló ra vált a
Zrínyiek és Thö köly, a Rákócziak és Kos suth, for ra dal ma -
ink és sza bad ság har ca ink hõ se i nek és ve lük a ma gyar nép
egé szé nek ál ma.

Az Or szág gyû lés at tól a meg gyõ zõ dés tõl in dít tat va,
hogy szu ve re ni tá sunk vis  sza szer zé sé vel és a ma gyar nép
szá za dos sza bad ság vá gya va ló ság gá vá lá sá val a nem zet a
leg na gyobb ér ték nek: a sza bad ság nak ju tott is mét a bir to -
ká ba, az aláb bi tör vényt al kot ja:

1. § Az Or szág gyû lés az or szág szu ve re ni tá sa vis  sza szer -
zé sé nek em lé két és je len tõ sé gét tör vény ben örö kí ti meg.

2. § 1991. jú ni us 19-ének, az utol só ide gen meg szál ló
ka to na ha zánk ból tör tént el tá vo zá sa nap já nak em lé ké re jú -
ni us 19-ét nem ze ti em lék nap pá nyil vá nít ja.

3. § Sza bad ság küz del me ink vív má nyá nak, a ki ví vott sza -
bad ság nak tisz te le té re jú ni us hó utol só szom bat ját a Ma -
gyar Sza bad ság nap já vá nyil vá nít ja. 

I n d o k o l á s

1991. jú ni us 19-én az utol só szov jet ka to na is el hagy ta az
or szág te rü le tét, és ez zel vé get ért a ha za negy ven hét esz -
ten de ig tar tó ide gen meg szál lá sa.

Szu ve re ni tá sunk vis  sza nye ré se tör té nel münk je len tõs
sors for du ló ja.
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Et tõl az idõ tõl kezd ve meg szûnt  az a hely zet és le he tõ -
ség, hogy az or szág né pét sa ját sor sá nak ala kí tá sá ban ide -
gen meg szál ló ha ta lom kor lá toz has sa. Ma gyar or szág a
nem ze tek kö zös sé gé nek tel jes szu ve re ni tás sal bí ró tag já vá
vált, sza bad él ve zõ jé vé mind azon jo gok nak, mely a sza bad
nem ze te ket a sza bad né pek vi lá gá ban meg il le ti.

In do kolt és il lõ, hogy a Ma gyar Or szág gyû lés ezt a nagy
je len tõ sé gû ese ményt tör vény be ik tas sa, és az er rõl szó ló
em lék nap meg örö kí té sé rõl gon dos kod jék.

A tör vény ja vas lat meg gyö ke re se dõ ha gyo mány nak kí -
ván ele get ten ni, ami kor jú ni us utol só szom bat ját a sza bad -
ság esz mé nye elõtt tisz te leg ve a Ma gyar Sza bad ság nap já -
vá nyil vá nít ja.

Bu da pest, 2000. áp ri lis 10.
Dr. Gémesi György (MDF)

Dr. Orosházi György (FKGP)
Dr. Salamon László (Fidesz – Magyar Polgári Párt)

* Az Or szág gyû lés a tör vény ja vas la tot 2001. má jus 8-án el fo gad ta, és az

2001. XVII. tv. meg je lö lés sel ke rült be tör vé nye ink so rá ba.
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A MAGYAR SZABADSÁG NAPJA
VÉDELMÉBEN*

2002. november 13.
Be széd a Ma gyar Füg get len ség Nap já ról szó ló 

tör vény ja vas lat vi tá já ban 

DR. SA LA MON LÁSZ LÓ, a Fi desz kép vi se lõ cso port ja ré szé -
rõl: Kö szö nöm a szót, el nök as  szony. Tisz telt Or szág gyû -
lés! Tisz telt Ház! Alig több mint egy éve, 2001. má jus 8-án
92,4 szá za lé kos több ség gel fo gad ta el az Or szág gyû lés az
or szág sza bad sá ga vis  sza szer zé sé rõl és a ma gyar sza bad -
ság nap já ról szó ló 2001. évi XVII. tör vényt. 

A kor mány mos ta ni ja vas la ta ezt a tör vényt kí ván ja ha tá -
lyon kí vül he lyez ni, il let ve a ma gyar sza bad ság nap ját a
ma gyar füg get len ség nap já ra át ke resz tel ni. Meg ke rül he tet -
len a kér dés: mi ért? Mi a ba ja a kor mány nak a ma gyar sza -
bad ság nap já val? Mi a ba ja az zal az el ne ve zés sel, az zal az
em lék nap pal, amel  lyel ta valy még jó for mán az egész par la -
ment, köz tük a szo ci a lis ták is egyet ér tet tek? Az át ke resz te -
lé sek, tisz telt kép vi se lõ tár sa im, min dig gya nú sak, is me rõ -
sek a kom mu nis ta dik ta tú ra kor sza ká ból, ami kor ka rá -
csony ból fe nyõ fa ün nep, Mi ku lás ból Tél apó, az ál lam ala pí -
tó Szent Ist ván ki rály ün ne pé bõl al kot mány ün ne pe, már -
ci us 15-ébõl – ös  sze kap csol va már ci us 21-ével és áp ri lis 4-
ével – for ra dal mi if jú sá gi na pok let tek. Most a ma gyar sza -
bad ság nap ján a sor. 

Ha ez a tör té net, tisz telt kép vi se lõ tár sa im, ar ról szól na,
amit ve lünk a kor mány el akar hi tet ni, ak kor ta lán ér de -
mes len ne je len tés ta ni vi tát foly tat ni ezek rõl az el ne ve zé -
sek rõl. Ak kor ta lán ér de mes vol na el mon da ni, hogy bár a
két fo ga lom, a füg get len ség és a sza bad ság a min den na pi
köz be széd ben csak nem azo nos ér tel mû, egy más sal szin te
fel cse rél he tõ, még is a sza bad ság a füg get len ség hez ké pest
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tar tal mi lag ki fe je zõbb, tel je sebb, mert töb bet, még pe dig a
leg töb bet mon dó ér ték. Ak kor ta lán ér de mes len ne el -
mon da ni, hogy ugyan is lé tez het nek olyan füg gõ hely ze -
tek, me lyek nem áll nak út já ban a sza bad ság nak, al kal ma -
sint egy nép, egy nem zet bol do gu lá sá nak. Gon do lok itt
ar ra, hogy ez az or szág Moh ács után a leg ki emel ke dõbb
kor sza kát, a leg di na mi ku sabb gaz da sá gi-tár sa dal mi fej lõ -
dé sét a kor lá to zott füg gés ál la po tá ban, a ki egye zést kö ve -
tõ Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia fél év szá za dos tör té nel me
so rán él te meg. Vagy gon do lok itt az Eu ró pai Uni ó ra, aho -
vá igyek szünk, és ahol re mé nye ink sze rint egy bol do -
gabb, a mos ta ni nál jobb, emel ke dõ kor szak vár re ánk. Ez
a csat la ko zás is szük sé ges sé te szi majd a kor lá to zott füg -
gõ ség fe lé tör té nõ el moz du lást mos ta ni, füg get len hely ze -
tünk höz ké pest.

A tör té net azon ban va ló já ban nem er rõl, nem az el ne ve -
zés rõl szól. Ezért nem is ér de mes eb ben a nyel vi ter mé sze -
tû vi tá ban el mé lyed ni. A tör té net, tisz telt kép vi se lõ tár sa im,
ar ról szól, hogy a ma gyar sza bad ság nap já ról szó ló tör vényt
nem a mos ta ni, ha nem az elõ zõ Or szág gyû lés fo gad ta el,
az elõ zõ kor mányt tá mo ga tó kép vi se lõk ja vas la tá ra. 

Az ak ko ri el len zé ki szo ci a lis ták meg sza vaz ták az ak ko -
ri kor mány pár ti in dít ványt, mert úgy érez ték, nem te het -
nek mást. A sza bad ság nap já ról va ló meg em lé ke zés sel
szem ben ak kor nem le he tett fel lép ni. Ma már más a hely -
zet. Ma már egy mond va csi nált név vál toz ta tás ürü gyé vel el
le het tö röl ni az el múlt cik lus nak ezt az al ko tá sát is, el le -
het tö röl ni a ma gyar sza bad ság nap ját.

En nek az igye ke zet nek azon ban csak az egyik oka – és
ta lán nem is a leg fon to sabb –, hogy min dent meg akar nak
sem mi sí te ni, ami az el múlt kor mány tól, kor má nyon le võk -
tõl szár ma zik. En nél sok kal ta fon to sabb ok a ma gyar sza -
bad ság nap já ról szó ló tör vény ün ne pé lyes be ve ze tõ ré sze,
a tör vény preambuluma. Ez csí pi iga zán a mos ta ni kor -
mány sze mét.
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Néz zük csak en nek a preambulumnak a leg je len tõ -
sebb rész le tét! „1944. már ci us 19-én az or szág né met
meg szál lás alá ke rült, és en nek kö vet kez mé nye ként ha -
zánk át él te a há bo rú és a nem ze ti szo ci a lis ta nyi las ura -
lom okoz ta bor zal ma kat és szen ve dé se ket. A szö vet sé -
ges ha tal mak ka to nai gyõ zel me vé get ve tett ugyan a né -
met meg szál lás nak és az en nek ár nyé ká ban lét re jött
dik ta tú rá nak, az or szág azon ban sza bad sá gát nem nyer -
te vis  sza. A ko ráb bi né met meg szál lást szov jet vál tot ta
fel, és a szov jet szu ro nyok ár nyé ká ban az ide gen ura -
lom le he tõ vé tet te az ugyan csak fel mér he tet len szen ve -
dé se ket és ká ro kat oko zó kom mu nis ta dik ta tú ra lét re -
jöt tét és négy év ti ze des kor sza kát. Né pünk az Eu ró pá -
tól va ló le sza ka dás sal, a gaz da sá gi és tár sa dal mi zsák -
ut cá ba ke rü lés sel és a mo rá lis ér té kek meg ren dü lé sé vel
síny let te meg szu ve re ni tá sa leg utób bi, kö zel fél év szá -
za dos hi á nyát.”

Nos, tisz telt kép vi se lõ tár sa im, ez zel a szö veg gel van a
baj: a kom mu nis ta dik ta tú ra kár te võ és bû nös jel le gé nek
ki mon dá sá val, amit egye dül ez a tör vény fog lal ma gá ban.
Ezt akar ják most meg sem mi sí te ni, ezért akar nak most ál sá -
gos mó don egy új tör vényt al kot ni, amely ha tá lyon kí vül
he lye zi a ta valy kö zö sen el fo ga dott 2001. évi XVII. tör -
vényt és ve le ezt az idé zett szö ve get. 

A tör vény meg sem mi sí té se ér de ké ben sem mi sem drá -
ga. Az sem, hogy manipulatív cél zat tal - mel les leg ér dek -
egyez te tés nél kül - az év for du lót az új el ne ve zés alatt
mun ka szü ne ti nap pá nyil vá nít ják, ho lott ta valy még min -
den ki egyet ér tett ab ban, hogy jú ni us 19-ét már ci us 15-
ével, au gusz tus 20-ával, ok tó ber 23-ával egy sor ba ál lí ta -
ni csak hos  szabb idõ el tel té vel le het, ha ezt az ér ték íté le -
tet a tár sa da lom köz vé le ke dé se a po li ti kai ha ta lom fe lé
vis  sza iga zol ja.

Itt jegy zem meg, hogy az ál lam tit kár úr imén ti ex po zé -
já ban egyéb ként egy tel je sen za va ros és szá mom ra most
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új sze rû és meg le põ ál lás pon tot fog lalt el, mert úgy be szél
nem ze ti ün nep pé nyil vá ní tás ról, hogy egy ál ta lán nem
biz tos, hogy ez a nem ze ti ün nep mun ka szü ne ti nap is
lesz egy ben. Hát ez kép te len ség! Hát Ma gyar or szág nak
há rom nem ze ti ün ne pe van, és ez ter mé sze tes! A vi lág
leg ter mé sze te sebb dol ga, hogy ez mun ka szü ne ti nap! Hát
ilyen nincs! Il le tõ leg volt, em lé kez ze nek vis  sza, megint
csak a kom mu nis ta dik ta tú ra kor szak ára hi vat ko zom: ha
elõ ves  szük a ré gi nap tá ra in kat, fe ke te be tû vel ott volt a
nap tá ra ink ban már ci us 15-éhez hoz zá té ve, hogy "nem ze -
ti ün nep", de hát ezt sen ki nem ün ne pel het te meg, nem
volt mun ka szü ne ti nap, az is ko lá ban leg fel jebb egy órát
ha er re volt sza bad for dí ta ni, és ár gus sze mek kel fi gyel -
ték a tit kos rend õrök, hogy ki me ré szel ko kár dát fel ten ni
ma gá ra az ut cán.

A füg get len ség nap ját szor gal ma zó elõ ter jesz tõ ket az
sem za var ja, hogy kö zöt tük olya nok is van nak, akik egy
olyan rend szer ve ze tõ po li ti ku sai vol tak, mely nek fenn -
ma ra dá sa zá lo gát ép pen a ma gyar füg get len ség tel jes hi á -
nya, az or szág ide gen meg szál lá sa ké pez te. Vé gül is ami
tör té nik, az tör vény sze rû és vi lá gos lán co la tot ké pez. A
dik ta tú ra ál lam biz ton sá gi ap pa rá tu sa tag ja i nak ve ze tõ po -
zí ci ók ba ke rü lé se, a dik ta tú ra rend sze re mû köd te tõ i nek
és ve lük a dik ta tú rá nak tisz tá ra mo sá sa, a saj tó sza bad ság
foj to ga tá sa, az al kot má nyos és em be ri jo gok láb bal tip rá -
sa, a kom mu nis ta rend szert diszkretizáló tör vény ha tá lyon
kí vül he lye zé se - mind ez egy fo lya mat ré sze. Ez pe dig, ki
kell mon da nunk: az esz mei és er köl csi ér te lem ben vett lo -
pa ko dó vis  sza ren de zõ dés fo lya ma ta. A kor mány tör vény -
ja vas la ta, amit most tár gya lunk, lánc szem eb ben a fo lya -
mat ban.

Önök, tisz telt kor mány pár ti kép vi se lõk, ma el tö röl he tik
a ma gyar sza bad ság nap ját, eh hez meg van a né hány fõs
par la men ti több sé gük; de bi zo nyos va gyok ben ne, hogy
az a tör vény, ame lyet önök most meg fog nak sem mi sí te ni,
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vis  sza fog még ke rül ni a ma gyar corpus jurisba. Biz tos va -
gyok ab ban, hogy meg fog juk még ün ne pel ni eb ben az or -
szág ban a ma gyar sza bad ság nap ját.

Kö szö nöm a fi gyel mü ket. (Taps az el len zé ki pár tok so -
ra i ban.)

* A Medgyessy-kormány hi va tal ba lé pé se után tör vény ja vas la tot ter jesz -

tett elõ "A Ma gyar Füg get len ség Nap já ról" cím mel. En nek a tör vény -

ja vas lat nak az el fo gad ta tá sá val a kor mány az e kö tet be fel vett, az or -

szág sza bad sá ga vis  sza szer zé sé nek je len tõ sé gé rõl és a ma gyar sza -

bad ság nap já ról szó ló 2001. XVII. tör vényt akar ta fel vál ta ni. Fel té te -

le zett in do ka it és a mö göt tes szán dé kot a ma gam ol va sa tá ban be szé -

dem bõl meg is mer he ti az ol va só. A kor mány vé gül vis  sza lé pett, és a

tör vény ja vas la tát nem kí ván ta zá ró sza va zás ra bo csát tat ni. 
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DISPUTA KÖZJOGI KÉRDÉSEKRÕL*

2003. szep tem ber 23.
Beszéd a T/4486 számú alkotmánymódosítási 

javaslat vitájában

DR. SA LA MON LÁSZ LÓ, a Fi desz kép vi se lõ cso port ja ré szé -
rõl: El nök Úr! Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz telt Kép vi se lõ tár -
sa im! Mint azt az ex po zé ból is és Vastagh Pál kép vi se lõ tár -
sam ve zér szó nok la tá ból is hall hat tuk, rend kí vül nagy ter -
je del mû al kot mány mó do sí tás tár gya lá sá ba kezd tünk. A
rend szer vál to zás elõtt utat nyi tó 1989-es át fo gó al kot mány -
re for mot is szám ba vé ve, nagy sá gát te kint ve ez len ne a
har ma dik leg na gyobb ter je del mû al kot mány mó do sí tás a
rend szer vál to zás kez de te óta. 

A ja vas lat kü lön fé le, egy más sal rész ben ös  sze füg gés ben
sem ál ló al kot mány jo gi kér dé sek új ra sza bá lyo zá sát cé loz -
za meg úgy, hogy ezek hez több, köz tük há rom két har ma -
dos tör vényt kap csol, mind ezt egy cso mag ban ter jeszt ve a
tisz telt Ház elé. Saj ná la tos nak tart juk, hogy a kor mány nem
tar tot ta szük sé ges nek a cso mag gal kap cso la tos elõ ze tes ér -
de mi egyez te té sek le foly ta tá sát. Er rõl az imént a bi zott sá gi
vé le mé nyek is mer te té se kap csán egy ki csit rész le tek be is
me nõ vi ta folyt, ezért ez zel to vább fog lal koz ni már nem kí -
vá nok, de tény, hogy ez a cso mag ér de mi egyez te tés nél -
kül, és eb bõl adó dó an meg fe le lõ elõ ké szí tés nél kül ke rült
a tisz telt Or szág gyû lés asz ta lá ra. 

Én el fo ga dom azt, amit Vastagh Pál az imént mon dott,
hogy egy ilyen egyez te tés hi á nya nem kell, hogy meg pe -
csé tel je az elõ ter jesz tés sor sát, és sze rin tem sem pe csé te li
meg. S va ló ban, a par la ment in téz mé nyes ke re te i nek meg -
fe le lõ nek kell len ni ar ra, hogy egyet ér té sek ki ala kí tá sa lét -
re jöj jön és meg va ló sul jon. De azért azt lát ni kell, hogy egy
ilyen sú lyú elõ ter jesz tés elõkészítetlensége bi zo nyos fo kig
ön ma gá ban hor doz za ku dar cá nak le he tõ sé gét, lé vén,
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hogy az al kot mány mó do sí tás hoz, a hoz zá kap csolt sar ka -
la tos tör vé nyek el fo ga dá sá hoz is az al kot mány ban ren delt
két har ma dos több sé gû tá mo ga tás ra van szük ség. 

To vább ront ja a ja vas lat esé lyét a kü lön fé le nagy sú lyú kér -
dé sek cso mag ban tör té nõ ös  sze kap cso lá sa, amely ösz  sze kap -
cso lás ra va ló já ban leg na gyobb részt nem is volt szük ség. A
cso mag bár me lyik lé nye ges ele mé ben fenn ma ra dó és át nem
hi dal ha tó né zet el té rés ugyan is az egész cso mag el bu ká sát
ered mé nyez he ti, an nak egyet ér tést él ve zõ ele me i vel együtt. 

A cso mag meg tár gya lá sá ra ter ve zett idõ az érin tett kér -
dé sek je len tõ sé gé hez ké pest mél tat la nul rö vid. Ez zel kap -
cso lat ban ere de ti leg szó ba kí ván tam hoz ni a tár gya lá sok
idõ ke ret be szo rí tá sá ra vo nat ko zó aján lá sok prob le ma ti ká -
ját is, de et tõl most el te kin tek, hi szen az ülés ve ze tõ el nök
úr és a Ház töb bi tag já nak a ru gal mas sá ga a mai nap ra
néz ve ezt a kér dést meg ol dot ta. 

De azért azt nem tu dom szó nél kül hagy ni, hogy en nek
a cso mag nak a meg tár gya lá sá ra a mai dél elõt tön kí vül még
leg fel jebb fél na pot kí ván a kor mány ko a lí ció for dí ta ni. Ez
nem sze ren csés do log, mert le het a vi tá kat kor lá toz ni, de en -
nek gyak ran a dön té sek mi nõ sé gé ben, két har ma dos dön tést
igény lõ ügyek ben pe dig a meg fe le lõ, köl csö nö sen el fo gad -
ha tó meg ol dá sok meg ta lá lá sát il le tõ en lát hat juk ká rát.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Vizs gál nunk kell azt a kér -
dést, hogy men  nyi ben van szük ség er re az al kot mány mó -
do sí tás ra. A kor mány az al kot mány ja va solt mó do sí tá sa it
két ok ból tart ja szük sé ges nek: egy részt azo kat az uni ós
csat la ko zás sal ma gya ráz za, más részt al kot má nyos éle tünk
el múlt idõ szak be li ta pasz ta la ta i ra hi vat ko zik.

Ami az uni ós csat la ko zás ból adó dó szük sé ges sé gét il le -
ti, le gyen sza bad Bárándy igaz ság ügy-mi nisz ter úr vé le mé -
nyét idéz nem a Nép sza bad ság nak au gusz tus 28-án adott
nyi lat ko za tá ból: „Sok kor rek ci ót az uni ós csat la ko zás in do -
kol, a tag ság nak azon ban egyet len mó do sí tás el fo ga dá sa
sem fel té te le.” – nyi lat koz ta a mi nisz ter úr.
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Mi az zal vi tat koz ni kí vá nunk, hogy a csat la ko zás kor -
rek ci ó kat in do kol na, ab ban vi szont min den eset re egyet ér -
tünk a mi nisz ter úr ral, hogy az uni ós tag ság ez idõ sze rint
sem mi lyen al kot mány mó do sí tá si kény szert nem ered mé -
nyez szá munk ra.

Ami pe dig az el múlt idõ szak gya kor la ti ta pasz ta la ta it il -
le ti, azt gon dol juk, al kot má nyos éle tünk va ló ban fel szín re
ho zott jó né hány kér dést, amely in do kolt tá te he ti az al kot -
mány egyes ré sze i nek fe lül vizs gá la tát. Ilyen pon to kat az
elõt tünk fek võ ja vas lat érint is. Ugyan ak kor jó né hány
olyan vál toz ta tás ra is ja vas la tot tesz az elõ ter jesz tés, me lyet
egy ál ta lán nem tar tunk szük sé ges nek, vagy nem olyan tar -
ta lom mal, nem olyan meg ol dás sal, ahogy az az al kot mány -
mó do sí tó tör vény ja vas lat ban meg fo gal ma zó dott.

Az al kot mány mó do sí tás szük sé ges sé gé nek meg íté lé se
so rán za va ró szá munk ra, hogy a kor mány és a Szo ci a lis ta
Párt al kot má nyo zás sal kap cso la tos el kép ze lé sei ál ta lá ban
nem egy ér tel mû ek. Dr. Szi li Ka ta lin el nök as  szony nak az
új al kot mány meg al ko tá sá val kap cso la tos nyi lat ko za ta i ra
és en nek ér de ké ben le foly ta tott tár gya lá sa i ra uta lok. 

Füg get le nül at tól, hogy kü lön fé le, most nem rész le te zen -
dõ okok ból va ló ban nem tart juk idõ sze rû nek új al kot mány
meg al ko tá sát, fel kell ten nünk a kér dést, mi az egy más hoz
va ló vi szo nya en nek az al kot mány mó do sí tó ja vas lat nak és
az új al kot mány meg al ko tá sá ra vo nat ko zó, egyes szo ci a lis ta
kö rök bõl nap vi lág ra ke rü lõ el kép ze lé sek nek. El kel le ne
dön te nie vég re az igen tisz telt kor mány ol dal nak: új al kot -
mányt akar, vagy al kot mány mó do sí tás ban gon dol ko dik.

Vastagh Pál kép vi se lõ úr érin tet te az imént ezt a kér dést,
és ha jól ér tet tem a vé le mé nyét, ak kor al kot mány mó do sí -
tás ban va ló gon dol ko dást em lít, nem pe dig új al kot mány
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó tö rek vést. Hogy ez va ló ban így
van-e, és tisz tán lát hat juk-e a kor mány za ti szán dé kot, azt a
kö zel jö võ nyi lat ko za tai és lé pé sei fog ják el dön te ni; ne ve -
ze te sen az, hogy szó ba fog-e még ke rül ni új al kot mány
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meg al ko tá sá nak kér dé se azok ré szé rõl, akik ezt az el múlt
hó na pok ban több ször vis  sza té rõ en szor gal maz ták.

Tisz telt Ház! Az al kot mány mó do sí tó cso mag egyes ré -
sze i nek elem zé se két al kot mány jo gi prob le ma ti ka te kin te -
té ben tük röz a mi meg kö ze lí té sünk tõl el té rõ gon dol ko dás -
mó dot. Az egyik a szuverenitásfelfogás el té rõ sé gé ben, a
má sik az al kot mány sta bi li tá sa je len tõ sé gé nek meg íté lé sé -
ben je lent ke zik. 

Nem tu dunk egyet ér te ni az zal a szuverenitásfelfogással,
mely az ál la mi szu ve re ni tást az el vi leg az ál lam mû kö dé si
kö ré be utal ha tó köz ha tal mi te vé keny sé gi kör tel jes sé gé nek
az ál lam ál ta li ki zá ró la gos gya kor lá sá val azo no sít ja. Né ze -
tünk sze rint az ál la mi szu ve re ni tás az ál lam nak az a jo ga és
ál la po ta, hogy ha ta lom gya kor lá sát sza bad el ha tá ro zá sa sze -
rint és en nek vél he tõ irá nya sze rint, alap ve tõ en önál ló an
va ló sít sa meg. En nek azon ban nem mond el lent az, ha az
ál lam le het sé ges te vé keny sé ge i nek egyes ele me it il le tõ en,
a nem zet kö zi együtt élés vi szo nya i ból adó dó an, sza bad el -
ha tá ro zá sá ból más ke re te ket vesz igény be, ha ez nem jár
lé nye gi mû kö dé sé nek ön fel adá sá val és a más ke re tek
igény be vé te le sza bad el ha tá ro zá sá ból vis  sza for dít ha tó. 

Az sem mind egy ter mé sze te sen, hogy a más ke re tek
igény be vé te le a nem zet kö zi élet töb bi sze rep lõ jé vel a köl -
csö nös ség vagy az alá ren delt ség vi szo nyá ban tör té nik-e.
Ma is is mert szá mos olyan meg ol dás, ami kor az ál lam mû -
kö dé si kö ré be tar to zó bi zo nyos rész ele me ket nem a ma -
gyar ál lam gya ko rol, ha nem azok mû köd te té sé re sza bad
el ha tá ro zá sá ból, több nyi re nem zet kö zi kon ven ci ók alap -
ján, a köl csö nös ség je gyé ben más ként ke rül sor, anél kül,
hogy eze ket a meg ol dá so kat a szu ve re ni tás csor bí tá sá nak
te kin te nénk. 

Ilyen pél dá ul a választottbíráskodás vagy a ket tõs adóz -
ta tás ki zá rá sá nak a gya kor la ta. Sen ki nek nem jut eszé be,
hogy ezen in téz mé nyek, il let ve meg ol dá sok te kin te té ben a
szu ve re ni tás sé rel mé rõl be szél jen, vagy hogy az al kot -
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mány ban ezek jog alap ját ke res se. A nem zet kö zi ma gán jog,
amely tu laj don kép pen a kollíziók jo ga, nem is lé tez het ne
az ál la mi ha tás kö rök ki zá ró la gos sá gá nak esz mé je ese tén.
Nem his  szük te hát, hogy va la hány szor, ami kor a nem zet -
kö zi együtt mû kö dés ke re tei kö zött az ál lam te vé keny sé gé -
nek egyes rész ele me it il le tõ en a ki zá ró la gos sá gon kí vül
esõ meg ol dást vesz igény be egy adott ál lam, a kor mány -
nak min dig az Or szág gyû lés hez len ne szük sé ges sza lad nia
al kot mány mó do sí tás ér de ké ben. De nem te szi szük sé ges -
sé az al kot mány mó do sí tá sát az in dok lás ban em lí tett szer -
ve ze tek hez, szer zõ dé sek hez tör tént csat la ko zá sunk sem. 

Fenn tar tá sa ink van nak az zal szem ben is, hogy szu ve re -
ni tá sun kat il le tõ en ál ta lá nos kla u zu la je len jen meg az al -
kot mány ban. Az al kot mány mó do sí tás szük sé ges sé gét az
adott kér dés fel me rü lé se kor konk ré tan kell el bí rál ni, alap -
ve tõ en az al kot mány nor ma tív ren del ke zé sei tük ré ben.

A Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság sta tú tu má hoz tör té nõ
csat la ko zás kér dé sé ben nor ma tív meg kö ze lí tés bõl néz ve
az a lé nye ges, hogy az al kot mány nem tar tal maz bün te tõ -
ügyek ben ki zá ró la gos jog ha tó sá got, amint az a ki ada tás és
a dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ sze mé lyek bün te tõ jo gi
fe le lõs ség re vo ná sa te kin te té ben lát ha tó is. Nem va gyunk
te hát meg gyõ zõd ve ar ról sem, hogy a sta tú tum hoz tör té nõ
csat la ko zá sunk al kot mány mó do sí tást ten ne szük sé ges sé.

Fenn tar tá sa ink van nak a ta valy el fo ga dott csat la ko zá si
kla u zu la új ra fo gal ma zá sát il le tõ en is. Itt lát ha tó an egy jobb
szö veg ke re sé sé nek a szán dé ka vé lel mez he tõ. Hogy a ja -
vas lat jobb szö ve get tar tal maz-e vagy sem, eb be én most
nem kí vá nok be le bo csát koz ni. De fel kell ten ni a kér dést:
okoz-e a je len le gi szö veg a gya kor lat ban po li ti kai vagy jo gi
prob lé mát? Ez na gyon lé nye ges kér dés, mert az al kot mány
olyan ren del ke zé se i nek meg vál toz ta tá sa, ame lye ken még
alig szá radt meg a tin ta, és ame lye ket mel les leg hos  szas
egyez te té sek so rán lét re jött po li ti kai komp ro mis  szum mal
ala kí tot tak ki, az al kot mány sta bi li tá sá nak az el vét sér ti. 
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Na gyon je len tõs elv ez, kép vi se lõ tár sa im, amely hez
alap ve tõ köz ér dek is fû zõ dik, már mint en nek az elv nek
az ér vé nye sü lé sé hez. Sta bi li tás nél kül egyet len al kot -
mány nak sincs meg az az ethosza, ami vel min den alap -
tör vény nek ren del kez nie kell ah hoz, hogy a tár sa da lom
azt az ál lam és a jog rend fun da men tu ma ként tisz tel je. Ez
a sta bi li tás a mi al kot má nyunk nak, mely tény le ge sen és
tar tal mi lag az 1989-es al kot má nyo zás ter mé ke, ak kor is
ki jár, ha az a gyá szos 1949-es év szá mot vi se li ma gán. A
sta bi li tás egyéb ként nem ön ma gá ért az al kot má nyért, ha -
nem a de mok ra ti kus in téz mény rend szer és a jog ál lam ki -
kezd he tet len sé gé ért és ki szá mít ha tó mû kö dé sé nek biz to -
sí tá sá ért fon tos.

Ha son ló meg fon to lás ból ért he tet len az al kot mány 7. §-
ának mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas lat is, amely a bel sõ jog
és a nem zet kö zi jog vi szo nyát sza bá lyoz za. Ha ez a vi -
szony, mi ként az in do ko lás ból és az itt el hang zot tak ból is
ki tû nik, vál to zat lan ma rad, ak kor nem lát juk be, mi ért
szük sé ges az adott ren del ke zés át fo gal ma zá sa. Le het, hogy
a ha tá lyos szö veg nem tö ké le tes, de tar tal ma egy ér tel mû.
Ami prob lé ma az egyéb ként 1989-ben ki ala kí tott és az óta
vál to zat lan nor ma szö veg kap csán fel me rült, azt az Al kot -
mány bí ró ság ér tel me zé se tisz táz ta.

Ugyan csak a sta bi li tás szem pont ja it sér ti a nem zet kö zi
szer zõ dé sek meg kö té sé re vo nat ko zó al kot mány jo gi szó -
hasz ná lat meg vál toz ta tá sa is. A ja vas lat egyéb ként meg íté -
lé sünk sze rint ez zel nem egyér tel mûb bé, in kább za va ro -
sab bá te szi az al kot má nyi sza bá lyo zást. Az a vé le mé nyünk,
hogy az al kot mány ba nem fel tét le nül kell a szakjogági ter -
mi nus technicusokat át ül tet ni, ha ezek re már lé te zik ki ala -
kult és egy ér tel mû al kot mány jo gi nyel ve zet.

A jog al ko tás kér dé sei kap csán meg je gyez zük: tud juk, is -
mer jük a je len le gi ha tá lyos jog al ko tá si tör vény, az 1987. évi
XI. tör vény gyen gé it. És eb bõl is adó dó an úgy lát juk, hogy
a ja vas lat tar tal maz el fo gad ha tó ele me ket is. De hoz zá kell
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ten nünk, hogy az al kot mány mó do sí tó tör vény ja vas lat hoz
hoz zá kap csolt új jog al ko tá si tör vén  nyel alap ve tõ gond ja ink
van nak. En nek rész le tes ki fej té sét majd a jog al ko tá si tör -
vény rõl szó ló na pi ren di pont nál fog juk meg ten ni.

Kü lön kell fog lal koz nom a ja vas lat nak az Al kot mány bí -
ró ság ra vo nat ko zó ré sze i vel. Két ség te len, hogy ha tá lyos al -
kot mány jo gunk mél tány ta la nul kur tán fog lal ko zik az Al -
kot mány bí ró ság gal. En nél va ló ban sok kal rész le te sebb
sza bá lyo kat in do kolt fel ven ni az alap tör vény be. Ugyan ak -
kor a ja vas lat, meg íté lé sünk sze rint, át esett a ló túl só ol da -
lá ra. A ja va solt sza bá lyo zás eb ben a ter je de lem ben szin te
szét fe szí ti az al kot mány ke re te it, és arány ta la nul ter je del -
mes sza bá lyo zást irá nyoz elõ, pél dá ul a bí rói ha tal mi ág -
hoz ké pest.

Ami az ér de mi kér dé se ket il le ti: van nak olyan, az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kör ét bõ ví tõ ja vas la tok, ame lyek kel
egyet ér tünk, de nem min den nel úgy, ahogy azt az elõ ter -
jesz tés tar tal maz za. A kü lön bö zõ al kot mány bí ró sá gi kér dé -
se ket il le tõ en csak egy prob lé má ra kí vá nok itt most kü lön
ki tér ni, ez pe dig a jog egy sé gi ha tá ro za tok kér dé se. Nem
ér tünk egyet az zal, hogy a jog egy sé gi ha tá ro za tok al kot -
mány bí ró sá gi fe lül vizs gá lat alá le gye nek von ha tók. Az e
kér dés sel kap cso la tos ér vek és el len ér vek köl csö nö sen fi -
gye lem re mél tók, de egé szé ben meg gyõ zõbb nek azo kat
az al kot mány jo gi meg fon to lá so kat érez zük, ame lyek e
meg ol dás el len szól nak. Rész le te sebb ér ve in ket ez zel kap -
cso lat ban az Al kot mány bí ró ság ról szó ló tör vény vi tá já ban
fejt jük ki.

Fenn tar tá sa ink van nak az zal szem ben is, hogy a kor -
mányt elõ ze tes nor ma kont roll kez de mé nye zé sé nek jo ga
il les se meg. A kor mány és a kor mány több ség egy eset le -
ges al kot mány el le nes tör vény ja vas lat tal szem ben ke vés bé
szo rul vé de lem re, mint a par la men ti ki sebb ség. Sa ját ma -
gá val szem ben pe dig meg fon tolt ság gal, bölcs mér le ge lés -
sel és ön mér sék let tel kell ja vas la ta i nak al kot má nyos sá gát

121SALAMON LÁSZLÓ: VÁLOGATÁS EGY KÖZÉLETI PÁLYA TERMÉSEIBÕL
A MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN



biz to sí ta nia. Leg fel jebb a par la men ti ki sebb ség szá má ra
in do kolt meg fon to lás tár gyá vá ten ni az elõ ze tes nor ma -
kont roll kez de mé nye zé sé hez va ló jog vis  sza ál lí tá sát. Az
em lí tett kér dés ben elõ ter jesz tett ja vas lat je len for má já ban
a köz tár sa sá gi el nök elõ ze tes nor ma kont roll irán ti kez de -
mé nye zé sé vel kon ku rál, ami ön ma gá ban el fo gad ha tat lan
szá munk ra.

Nem ér tünk egyet az al kot mány mó do sí tó ja vas lat 9. §-
ával sem, amely a köz tár sa ság el nök ál lam fõi tiszt sé gé bõl
adó dó kü lön le ges stá tu sát kí ván ja kor lá toz ni nem zet kö zi
bí ró ság elõtt. Ez a ja vas lat a már em lí tett Nem zet kö zi Bün -
te tõ bí ró ság sta tú tu má hoz va ló csat la ko zá sunk kal kap cso la -
tos. Né ze tünk sze rint a sta tú tum ren del ke zé se i nek ér vé -
nye sü lé se a sta tú tum ki hir de té se ese tén nem fel tét le nül
jog al ko tá si, ha nem jog al kal ma zá si kér dés.

Ab ban az egyéb ként tel je sen életszerûtlen eset ben, ha
az ál lam fõ vel szem ben a sta tú tum alap ján a Nem zet kö zi
Bün te tõ bí ró ság nak kel le ne el jár nia, a most ha tá lyos al kot -
má nyi ren del ke zé sek is utat nyit nak a fe le lõs ség re vo nás
le he tõ sé ge elõtt. Gon do lom, ez más, a sta tú tum hoz csat la -
ko zott or szág ban is így van. Fel te szem, hogy az an gol par -
la ment sem hoz kü lön tör vényt a ki rály nõ nem zet kö zi
szer ve ze tek ré szé re tör té nõ ki szol gál ta tá sá ról. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Vé gül a ka to nai ter mé sze tû
kér dé sek kel kap cso la tos al kot mány jo gi kér dé se ket érin -
tem. Né ze tünk sze rint a Nem ze ti Kerekasztal mel lett ki ala -
kí tott és az 1989-es al kot mány mó do sí tás so rán al kot má -
nyunk ba épí tett konst ruk ció kon cep ci o ná li san he lyes. Ez a
konst ruk ció tör té nel mi ta pasz ta la to kon nyug szik. En nek
pe dig az a lé nye ge, hogy az or szág sor sát és szu ve re ni tá -
sát érin tõ ilyen fon tos kér dé sek ben ne a kor mány, ha nem
az Or szág gyû lés dönt sön, még pe dig mi nõ sí tett több ség gel.
A '89-es al kot mány mó do sí tás óta ezen a sza bá lyo zá son ki -
sebb kor rek ci ó kat vég re haj tot tunk, de a lé nye gi ren de zés
vál to zat lan ma radt, és nem tart juk in do kolt nak azt, hogy
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eb ben olyan irány ban és olyan mó don vál toz ta tá so kat
hajt sunk vég re, ahogy azt a kor mány ja vas la ta tar tal maz za. 

Ter mé sze te sen mind ez nem azt je len ti, hogy az el múlt idõ -
szak ta pasz ta la ta it ne ér té kel jük, és hogy en nek tük ré ben a
szük sé ges nek lát szó mó do sí tá so kat ne gon dol juk át. Meg ért -
jük és el fo gad juk azo kat a ve lünk szem be ni el vá rá so kat, hogy
a had erõ al kal ma zá sát, il le tõ leg az or szág szu ve re ni tá sát is
érin tõ, ka to nai ter mé sze tû kér dé sek ben szük sé ges dön té se ket
ide jé ben hoz zuk meg. Ez a mi ér de künk is. A gyor sa ság irán -
ti igényt azon ban össz hang ba kell hoz ni a kel lõ meg fon tolt -
ság igé nyé vel és az zal az al kot má nyos prin cí pi um mal, hogy
az or szág sor sát érin tõ lé nye ges kér dé sek rõl a nem zet kép vi -
se le té re hi va tott Or szág gyû lés szé les kö rû egyet ér tés alap ján
hoz za meg dön té se it. Az em lí tett dön té sek meg szü le té sé nek
gyor sa sá gát és idõ sze rû sé gét nem az elõbb rész le te zett, ga ran -
ci á lis je len tõ sé gû in téz mé nyes el já rás ki ik ta tá sá val kell biz to sí -
ta ni. (Az el nök csen ge tés sel jel zi az idõ le jár tát.)

Tisz telt Ház! Be fe je zem, el nök úr, csak ös  sze fog la lom a
vég sõ konk lú zi ó kat. Mint lát hat ták, a Fidesz-Magyar Pol gá -
ri Szö vet ség a kor mány hoz és a kor mány ko a lí ci ó hoz ké -
pest alap ve tõ en el té rõ szem lé let tel kö ze lít meg né hány ki -
emel ke dõ en fon tos al kot má nyos kér dést. Rész le te i ben át -
te kint ve a kor mány al kot mány mó do sí tó cso mag ját, úgy
lát juk, több ben ne az olyan elem, amit nem tu dunk tá mo -
gat ni, vagy amel  lyel kap cso lat ban két sé ge ink van nak, mint
ami ket el tu dunk fo gad ni. Azt gon dol juk, hogy a meg fe le -
lõ elõ ké szí tést nem tud juk meg ta ka rí ta ni. A he lyes el já rás -
nak most azt tar ta nánk, ha a kor mány ezt a cso ma got visz  -
sza von ná, és té má ról té má ra ha lad va mér né fel az egyes
al kot mány jo gi kér dé se ket, lel tár ba ven né az egyet ér tés re
esé lyes pon to kat, és meg kí sé rel né nor ma szö veg ben is az
elõ ze tes kon szen zus ki ala kí tá sát. 

A má sik út az al kot mány mó do sí tó cso mag hoz mó do sí -
tó ja vas la tok be nyúj tá sa. Ez az elõb bi nél a vég ered mény
si ke rét il le tõ en lé nye ge sen koc ká za to sabb, bár ez sem re -
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mény te len meg ol dás. Mi min den eset re elõ fog juk ter jesz -
te ni mó do sí tó ja vas la ta in kat. Ös  szes sé gé ben je len for má já -
ban az al kot mány mó do sí tó tör vény ja vas la tot nem tud juk
tá mo gat ni.

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket. (Taps az el len zé ki
pad sor ok ban.)

* A kor mány 2003-ban az al kot mány több pont ját érin tõ ter je del mes al -

kot mány mó do sí tó tör vény ja vas la tot nyúj tott be. A ja vas lat leg je len tõ -

sebb ele mei az or szág szu ve re ni tá sá nak kor lá to zá sá ra, jog al ko tá si kér -

dé sek re, a nem zet kö zi jog és a bel sõ jog vi szo nyá ra, va la mint az Al -

kot mány bí ró ság ra vo nat ko zó al kot mány be li ren del ke zé sek rész le te -

sebb meg ál la pí tá sá ra irá nyul tak. Az al kot mány mó do sí tó tör vény ja vas -

lat be nyúj tá sa kor már túl vol tunk az Uni ó hoz va ló csat la ko zá son, a

kor mány még is egy ál ta lá nos kla u zu la ré vén a szu ve re ni tás kor lá to zá -

sá nak to váb bi, ál ta lá nos le he tõ sé gét akar ta meg te rem te ni. Ar ra is le -

he tõ sé get kí vánt nyúj ta ni, hogy a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság köz vet -

le nül el já rást in dít has son a köz tár sa sá gi el nök el len. Az al kot mány mó -

do sí tás sal kap cso la tos vi ta rész ben po li ti kai és rész ben szak mai volt.

Mi vel a két har ma dos több sé get igény lõ dön tés hez az el len zék hoz zá -

já ru lá sát nem si ke rült meg sze rez nie, és az el len zék ál tal fel kí nált

komp ro mis  szu mos ja vas la to kat nem fo gad ta el, a kor mány el állt az

Al kot mány mó do sí tá sá tól (nem kér te a ja vas lat vé gig tár gya lá sát).
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A MA GYAR PAR LA MEN TA RIZ MUS
VÁL SÁ GA 

Ma gyar Nem zet, 2006. ok tó ber 19.

Az Eu ró pa or szá ga i nak nagy több sé gé ben – köz tük Ma -
gyar or szá gon – in téz mé nye sí tett par la men tá ris kor mány -
for ma leg fon to sabb jel lem zõ je, hogy a kor mány fe le lõs ség -
gel tar to zik te vé keny sé gé ért az Or szág gyû lés nek, az az a
kor mány a par la ment el len õr zé se alatt áll. A par la ment ezt
az el len õr zést és az ezen ala pu ló el szá mol ta tást a nép
meg bí zá sá ból, a nép ne vé ben vég zi. Ugyan csak a nép
meg bí zá sá ból, a nép ne vé ben biz to sít ja a kor mányt bi zal -
má ról (meg ad va ez zel a kor mány zás hoz a fel ha tal ma zást),
il let ve von ja meg tõ le azt. Ez a köz jo gi konst ruk ció el vá -
laszt ha tat la nul ös  sze függ a ha ta lom meg osz tás al kot má -
nyos sá gi kö ve tel mé nyé vel, az az a par la ment ál tal meg tes -
te sí tett tör vény ho zó, il let ve a kor mány ál tal rep re zen tált
vég re haj tó ha ta lom szét vá lasz tá sá val. A ha ta lom meg osz tás
kö ve tel mé nye azon a messzenyúló tör té nel mi gyö ke rû be -
lá tá son alap szik, hogy a ha ta lom egy kéz ben va ló egye sü -
lé se zsar nok ság hoz ve zet. Ta lá ló an fej tet te ki Bibó Ist ván,
a ha ta lom meg osz tá si el mé let klas  szi kus in terp re tá ló já nak,
Mon tes quieu -nek a nyom do ka it kö vet ve, hogy a ha ta lom
el len õr zé sé nek elõ fel té te le a ha ta lom meg osz tá sa.

A de mok rá ci á val szem ben alap ve tõ kö ve tel mény, hogy
a nép ál tal vá lasz tott kép vi se lõk al kot ta nép kép vi se le ti
szerv (a par la ment) a nép min den ko ri aka ra tát tük röz ve
lás sa el fel ada ta it, mi vel õ ma ga nem más, mint a nép köz -
ve tett ha ta lom gya kor lá sá nak esz kö ze. Is me re tes, hogy a
kép vi se le ti (más né ven: köz ve tett) de mok rá cia ter mé sze té -
bõl adó dó el lent mon dás ként ez a kö ve tel mény a jól mû -
kö dõ de mok rá ci ák ban is csak ten den ci á já ban va ló sul meg.
A mo dern kép vi se le ti de mok rá cia ugyan is a sza bad man -
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dá tum el vén alap szik. Ez azt je len ti, hogy a kép vi se lõ te -
vé keny sé gét au to nóm mó don gya ko rol ja, mi vel te vé keny -
sé gé hez és dön té se i hez az in for má ci ók, az ál ta la is mert
kö rül mé nyek és egyéb szem pont ok sza bad, fe le lõs ség tel -
jes, önál ló mér le ge lé se szük sé ges. En nél fog va a kép vi se lõ
te vé keny sé gé re néz ve nem uta sít ha tó. Nem uta sít ha tó sem
vá lasz tói, sem párt ja, sem frak ci ó ja és sen ki más ál tal sem.

Ez az el lent mon dás több év szá za don át má ig tar tó vi tát
kel tett a köz ve tett de mok rá cia meg íté lé sét il le tõ en. Is me re -
tes pél dá ul, hogy Rous seau a kép vi se le ti de mok rá ci át el vi
szin ten el uta sí tot ta, mi vel az volt a vé le mé nye, hogy a kép -
vi se let haj la mos a nép tõl füg get le ní te ni ma gát. A vi ta e
vég le tes vég kö vet kez te tés el fo ga dá sá nak so ha nem adott
iga zán esélyt, és ural ko dó ma radt az a né zet, hogy a kép -
vi se le ti de mok rá cia nem mel lõz he tõ, sõt hogy ez a ha ta -
lom gya kor lás el sõd le ges és ál ta lá nos mód ja. Mind ezek
mel lett a de mok rá ci ák mû kö dé sé nek min dig is ér ték mé rõ
szem pont ja ma radt, hogy a nép aka ra tá nak tük rö zé se és a
nép kép vi se let au to nóm ter mé sze te ne ke rül jön a tár sa da -
lom szá má ra el fo gad ha tat lan el lent mon dás ba.

E két kö ve tel mény vi szo nya má ra Ma gyar or szá gon az
el vi sel he tet len sé gig el tor zult. Ma már ott tar tunk, hogy a
par la ment tel jes ség gel kép te len ar ra, hogy a vá lasz tó pol -
gár ok nak a vá lasz tá sok idõ pont ja után be kö vet ke zõ aka -
rat vál to zá sa it vis  sza tük röz ze. Az Or szág gyû lés a kor mány
el len õr zé se és el szá mol ta tá sa te kin te té ben fel ada tát nem
tel je sí ti, és egyéb fel ada ta it is erõ sen vi tat ha tó an lát ja el.
Oda ju tot tunk, hogy gya kor la ti lag a vá lasz tá sok idõ pont já -
ban egy szá mí tó gép pon tos sá gá val elõ re kó dol ha tó a kö -
vet ke zõ négy év majd nem min den vi tá ja és majd nem min -
den sza va zá sá nak ered mé nye. A par la ment lé nye gé ben el -
len zék nél kül mû kö dik, de nem azért, mert az nem vesz
részt a mun ká ban, ha nem mert a vi tás kér dé sek kel kap -
cso la to san a kor mány pár ti több ség ál tal rend re meg ho zott
dön té sek ben az el len zék vé le mé nye ál ta lá ban nem je le nik
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meg. Az Or szág gyû lés meg nyi lat ko zá sai így szin te min dig,
min den vi tás kér dés te kin te té ben a kor mány pár ti több ség
meg nyi lat ko zá sa i val azo no sak. A kor mány pár ti több ség
ma ga tar tá sát a lo já lis, ugyan ak kor fe le lõs ség tel jes, au to -
nóm alap ál lás he lyett a szer vi liz mus ha tá roz za meg. A par -
la ment tevékenysége gya kor la ti lag nagy mér ték ben ki üre -
se dett, és mû kö dé se for má lis sá vált. Ez jól ér zé kel he tõ
olyan je lek bõl, mint a be széd idõ Al kot mány bí ró ság ál tal
al kot mány el le nes nek mi nõ sí tett kor lá to zá sa, vagy hogy
rend sze res sé vált tu cat nyi olyan tör vény ja vas lat egy ülés -
nap ra be sû rí tett na pi rend re vé te le és haj szolt tár gya lá sa,
ame lyet a nyu ga ti de mok rá ci ák ban hos  szú elõ ké szí tés
után is hó na po kig tár gyal nak. Az el len õri zet len kor mány a
két har ma dos dön té sek ki vé te lé vel azt ver ke resz tül az Or -
szág gyû lé sen, amit akar, és a szer vi lis kor mány több ség
egy-két ese tet le szá mít va min den hi bát, er köl csi leg és po -
li ti ka i lag el fo gad ha tat lan tör té nést, jog sér tést szen te sít vagy
tu do má sul vesz. Nem vé let len, hogy a par la ment a tár sa -
da lom bi zal mát te kint ve az in téz mé nyek so rá ban az utol -
só he lyek egyi kén áll. A ma gyar par la men ta riz mus mû kö -
dé se nem fe lel meg az al kot má nyos el vá rá sok nak. A ma -
gyar par la men ta riz mus vál ság ban van.

Ez a vál ság nem el vá laszt ha tó a köz élet ál ta lá nos er köl -
csi, po li ti kai ál la po tá tól. A ba jok ere de te több gyö ke rû, és
komp lex or vos lást igé nyel. Ezek kö ré ben köz jo gi gyógy -
mó do kat is igény be kel le ne ven ni.

A kor mány pár ti kép vi se lõk szer vi liz mu sa nem egye dül
lel ki be ál lí tott ság kér dé se. Eb ben nem kis sze re pet ját szik
a kép vi se lõk nek a kor mán  nyal szem be ni, párt köz pont ál -
tal köz ve tí tett eg zisz ten ci á li san füg gõ hely ze te. A mai
több pár ti po li ti kai vi szo nyok kö zött a kép vi se lõi man dá -
tum a párt tá mo ga tá sa nél kül gya kor la ti lag nem sze rez he -
tõ meg. Ab ban, hogy a párt kit in dít a vá lasz tá so kon, a
kor mán  nyal együtt mû kö dõ párt ve ze tés nek sza va van. Sú -
lyos bít ja a hely ze tet a párt ve ze tés és a kor mány sze mé lyi
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ös  sze fo nó dá sa. Kü lö nö sen, ha a mi nisz ter el nök a párt ve -
ze té sé ben meg ha tá ro zó sze re pet ját szik. Az itt rész le te zett
hely zet a ha ta lom meg osz tást po li ti kai ér te lem ben rela-
tivizálja, mi vel ugyan az a párt tart ja ke zé ben a vég re haj tó
ha tal mat, amely a kor mány pár ti par la men ti frak ció ös  sze -
té te lé re és po li ti ká já ra is meg ha tá ro zó be fo lyást gya ko rol.
Né mi iró ni á val mond va a kép vi se lõ man dá tu ma csak a vá -
lasz tó pol gár ral szem ben sza bad, a párt tal és a frak ci ó val
szem ben – leg alább is po li ti kai ér te lem ben – nem.

A par la men ta riz mus mû kö dé sét ki ala kí tói nem így kép -
zel ték, de az ko ráb ban nem is így mû kö dött. Pa ra do xon,
hogy füg get len sé gét te kint ve a mai par la ment nyo má ba
sem lép het a du a liz mus, il let ve a két vi lág há bo rú kö zött
mû kö dõ par la men tek nek, pe dig azok ál ta lá ban nem de -
mok ra ti kus vá lasz tó jog alap ján jöt tek lét re. Az em lí tett ko -
rok ban ha egy kor mány ba ve tett tár sa dal mi bi za lom meg -
csap pant, vagy a kor mány, il let ve a mi nisz ter el nök va la mi -
lyen sú lyos hi bát kö ve tett el, nem kel lett vár ni le vál tá sá val
a leg kö ze leb bi vá lasz tá so kig. A du a liz mus idõ sza ká ban és
a két vi lág há bo rú kö zött né hány ki vé tel lel vá lasz tá sok hoz
nem kö töt ten, cik lus köz ben ke rült sor kor mány vál tás ra.
Igaz, hogy a mi nisz ter el nö kök is fél re tud tak áll ni, ha azt
a kö rül mé nyek szük sé ges sé tet ték, vagy egyes kér dé sek -
ben el szen ve dett ku dar ca ik kö vet kez té ben azt in do kolt nak
lát ták. Ele gáns mó don ké nye sek vol tak presz tí zsük re. Ti -
sza Kál mán Kos suth ho nos sá gá nak vé del mé re hi vat koz va,
Ti sza Ist ván pe dig a vá lasz tó jog ki ter jesz té se ügyé ben az
ural ko dó val ke let ke zett né zet kü lönb sé gük mi att vált meg
meg bí za tá sá tól. Beth len Ist ván, a két vi lág há bo rú kö zöt ti
si ke res kon szo li dá ció meg ha tá ro zó po li ti ku sa is le tu dott
mon da ni, ami kor érez te a tár sa da lom ban je lent ke zõ bi za -
lom vesz tést. Ugyan ak kor a ha ta lom hoz ma ka csul ra gasz -
ko dó kor mány fõ tõl is meg tud ta von ni a bi zal mat sa ját
párt já nak több sé ge, mint az Imrédy ese té ben tör tént. Igaz,
ezek a par la men tek több nyi re olyan sze mé lyek bõl áll tak,
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akik eg zisz ten ci á li san füg get le nek vol tak az ak kor egyéb -
ként la zább fe gyel mû és tö mö rü lé sû pár tok tól. A köz élet -
ben va ló rész vé tel ak ko ri ban a po li ti kai sze rep lõk na -
gyobb ré sze szá má ra tár sa dal mi rang juk ból fa ka dó és szi -
go rú an el vi ala po kon nyug vó te vé keny ség ben tes tet öl tõ
kö te les ség, ros  szabb eset ben pas  szió volt, amit eg zisz ten -
ci á lis szem pont ok nem kel lett hogy be fo lyá sol ja nak.

Mit le het ten ni köz jo gi te kin tet ben a par la men ta riz mus
mû kö dé sé nek meg ja ví tá sá ért, te kin té lyé nek hely re ál lí tá sá -
ért? Elõ ször is lé pé se ket kel le ne ten ni a kép vi se lõk eg zisz -
ten ci á lis füg gõ sé gé nek leg alább csök ken té sé re, bár az ide -
á lis e füg gõ ség tel jes meg szün te té se len ne. Má sod szor meg
kell szün tet ni a párt ve ze tés és a vég re haj tó ha ta lom ös  sze -
fo nó dá sát. Meg fon to lan dó az al kot mány ban ki mon da ni,
hogy a mi nisz ter el nök és a mi nisz te rek nem le het nek párt
ve ze tõi, és nem le het nek tag jai párt ve ze tõ tes tü le té nek. A
har ma dik gyógy szer pe dig a most tár gyalt prob lé ma kö rön
túl mu ta tó to váb bi, de ma már ugyan csak nagy sú lyú köz -
éle ti baj or vos lá sát is szol gál hat ná. A rend szer vál to zás nyo -
mán ki ala kult po li ti kai rend szer egy re na gyobb te her té te le
a pár tok ki zá ró la gos po li ti kai sze rep vál la lá sá ra épü lõ pár-
tokrata jel le ge. A ki zá ró lag párt kö ze lí té sû po li ti zá lás sok -
szor ér zé ket len bi zo nyos kér dé sek re, és nem min dig tud
min den ér té ket kel lõ mó don ar ti ku lál ni. A po li ti ka hi tel -
vesz té sé hez ez is hoz zá já rul. A pár tok te kin tély vesz té se és
a ve lük szem be ni el len szenv a par la men ta riz mus egé szé re
rá ve ti ár nyé kát. Mind ezek okán meg kel le ne fon tol ni egy
má so dik ka ma ra fel ál lí tá sát. A két ka ma rás par la ment kér -
dé sét a kö zel múlt ban csak gu mi csont ként, más fon to sabb
kér dé sek rõl va ló fi gye lem el te re lés oká ból, tak ti kai meg -
fon to lá sok ból ve tet ték fel. Ma itt az ide je ezen al kot mány -
jo gi in téz mény de ma góg, po pu lis ta in dít ta tás tól men tes,
nyu godt, elem zõ új ra gon do lá sá nak. A te rü le ti ér de ke ket is
meg je le ní tõ ön kor mány za ti ság nak, a mun ka adói és mun -
ka vál la lói ér de kek nek, a tu do mány és a kul tú ra ér té ke i -
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nek, az egy há zak hor doz ta ér té kek nek, a ki sebb sé gek ér -
de ke i nek párt po li ti ká tól tá vol ság tar tó meg je le ní té se a tör -
vény ho zó ha ta lom ban a par la ment mû kö dé sét és az or -
szág ügye i nek ala kí tá sá ban vitt meg ha tá ro zó sze re pé nek
mi nõ sé gét ja ví ta ná. A nép kép vi se le ti elv re épü lõ el sõ ka -
ma rá val va ló meg fe le lõ és vég sõ fo kon an nak el sõbb sé gét
biz to sí tó vi szony ki ala kí tá sa mel lett meg old ha tó len ne a
ha ta lom meg osz tás par la men ten be lü li meg je le ní té se, a po -
li ti ka pártokrata jel le gé nek ol dá sa, ez ál tal a po li ti ká nak az
em be rek hez kö ze lebb vi te le és el fo gad ta tá sa.

A ma gyar par la men ta riz mus a szá munk ra oly ked ves
1848-as tör vé nyek ben gyö ke re zik. Tör té nel mi ér ték, és e
so rok író ja sze rint a lé te zõ kor mány for mák kö zül Ma gyar -
or szág nak – vi szo nya it te kint ve – a leg in kább meg fe le lõ.
Ezért is fáj dal mas je len le gi vál sá ga, azon túl, hogy ez a vál -
ság a po li ti kai destabilizáció ve szé lyét hor doz za ma gá ban.
Ös  sze fog ni a vál ság el há rí tá sá ra meg kér dõ je lez he tet len
kö te les sé günk.
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NA PI REND ELÕT TI FEL SZÓ LA LÁS
MINDSZENTY JÓ ZSEF RÕL 

2006. no vem ber 7.

DR. SA LA MON LÁSZ LÓ (KDNP): Tisz telt Or szág gyû lés!
No vem ber 4-én eb ben az épü let ben Nagy Im re és
Mindszenty Jó zsef tisz te le té re em lék táb la fel ava tá sá ra ke -
rült sor. Ré gi adós sá gát tör lesz tet te a po li ti ka ez zel, kü lö -
nö sen Mindszenty Jó zsef bí bo ros te kin te té ben, aki nek
1956-os sze re pé vel kap cso la to san fur csa meg íté lé sek nek
le het tünk ta núi.

Amíg a ha ta lom a rend szer vál to zás elõtt az 1956-os for -
ra dal mat el len for ra da lom nak bé lye gez te, Mindszentyt az
áru ló nak és re vi zi o nis tá nak mi nõ sí tett Nagy Im re mel lett
az ese mé nyek má sik ne ga tív fõ sze rep lõ je ként em le get te.
Ami kor pe dig a rend szer vál to zás so rán az el len for ra da lom -
ból for ra da lom lett, so kan sze ret ték vol na a bí bo rost ki re -
tu sál ni a for ra da lom és sza bad ság harc meg ha tá ro zó je len -
tõ sé gû sze mé lyi sé ge it tar tal ma zó tab ló já ról. 

Mindszenty bí bo ros ki emel ke dõ je len tõ sé gû alak ja XX.
szá za di tör té nel münk nek. Sze mé lyé ben mu ta tott pél dát
ha za sze re tet rõl, em ber ség rõl, meg gyõ zõ dés hez és el vek -
hez va ló áll ha ta tos ra gasz ko dás ról.

Igen ne héz tör té nel mi idõk ben ta nú sá got tett az em be ri
jo gok, a val lás sza bad ság mel lett. Ki állt az ül dö zöt te kért,
egy há zá ért, és szem be szállt az el nyo mó ha ta lom mal. 1956.
no vem ber 3-án a Par la ment bõl su gár zott rá dió szó za tá ban,
ame lyet a ha ta lom bi tor lói év ti ze de ken át ha zug sá gok kal il -
let tek, iga zi ál lam fér fi úi böl cses ség rõl tett ta nú bi zony sá got.
Rá dió be szé de ön ma gá ban is jel ké pe volt az el vek hez ra -
gasz ko dó igaz mon dás nak. Ak kor, ami kor le lep le zõ dött a
ha zug ság vi lá ga, és a sza bad dá vált Kos suth rá dió meg fo gal -
maz ta meg ren dí tõ ön val lo má sát, mi sze rint ha zu dott reg gel,
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ha zu dott es te, ha zu dott min den hul lám hos  szon, Mindszenty
Jó zsef ek kép pen kezd het te be szé dét: „Igen gya ko ri mos ta -
ná ban an nak a hang sú lyo zá sa, hogy a nyi lat ko zó a múlt tal
sza kít va õszin tén be szél. Én ezt így nem mond ha tom, nem
kell sza kí ta nom múl tam mal. Is ten ir gal má ból ugyan az va -
gyok, mint aki vol tam be bör tön zé sem elõtt.” Majd így foly -
tat ta: „Azt sem mond ha tom, hogy most már õszin tén be szé -
lek, mert én min dig õszin tén be szél tem.”

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Szá mos gon do la tot le het ne
idéz ni eb bõl a rá dió szó zat ból. Én azon ban csu pán egyet -
len cél ki tû zést sze ret nék meg em lí te ni, ami ek képp ke rült
meg fo gal ma zás ra: jog ál lam ban élõ, osz tály nél kü li tár sa da -
lom, a szo ci á lis ér de kek tõl he lye sen és igaz sá go san kor lá -
to zott ma gán tu laj don alap ján ál ló nem zet és or szág aka -
runk len ni.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Má ig ha tó an ér vé nyes kö ve tel -
mény ez, amely egy ben a ke resz tény de mok rá cia tár sa dal -
mi cre dó ja is, és amely ma idõ sze rûbb, mint va la ha. A szo -
ci á lis ér de kek tõl he lye sen és igaz sá go san kor lá to zott ma -
gán tu laj don - ilyen mo rá lis ala pok ra épü lõ gaz da sá gi és tár -
sa dal mi vi szo nyok ra len ne ma is szük ség. Olyan vi szo -
nyok ra, me lyek ben a pénz és a va gyon nem le het min den -
ha tó, me lyek mel lett tisz te let ben tart ha tó az a kö ve tel mény,
hogy a tu laj don nak szo ci á lis funk ci ó ja is van, olyan vi szo -
nyok ra, me lyek ben ér vé nye sül a tár sa dal mi szo li da ri tás
gon do la ta.

A bí bo ros meg szen ve dett el ve i ért, de azok tól nem tud -
ták el tán to rí ta ni. A for ra da lom és a sza bad ság harc vér be
foj tá sa után a bu da pes ti ame ri kai nagy kö vet sé gen vál lalt
15 esz ten dõs ön kén tes szám ûze té se ugyan csak ré sze volt
ta nú ság té tel ének, mint ahogy a ko ráb bi rend szer ön ké nyé -
nek és kis stí lû sé gé nek jel ké pe volt az a bel ügyes gép ko -
csi, amely más fél év ti ze den át a le tar tóz ta tá si pa ranc  csal
ott par kolt az Egye sült Ál la mok nagy kö vet sé ge elõtt. 

Mindszenty ta lán leg ne he zebb ál do zat vál la lá sa az volt,
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ami kor Ró ma és a kom mu nis ta ál lam kö zöt ti meg ál la po -
dás nak meg fe le lõ en 1971-ben kül föld re tá vo zott, hogy ne
áll jon út já ba a ha zai val lá si élet azon igen kor lá to zott le he -
tõ sé ge i nek, ame lyet az ak ko ri ha ta lom tá vo zá sá nak el len -
té te le ként meg ad ni haj lan dó volt. 

Mindszenty Jó zsef az emig rá ci ó ban sem ad ta fel kül de -
té sét. Ha lá lá ig szol gál ta nem ze tét és egy há zát. Tör té nel -
münk ben be töl tött sze re pe és je len tõ sé ge Frá ter Györ gyé -
vel és Páz mány Pé te ré vel mér he tõ. (Az el nök a csen gõ
meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.) Bol dog gá
ava tá sá nak út já ra in dí tá sa ré sze a sze mé lyé vel kap cso la tos
igaz ság té tel nek.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak. (Taps.)
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A magyarság sorskérdései 
a XXI. század elején
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Az em ber ter mé sze té bõl adó dik, hogy ra gasz ko dik ah hoz
a kö zös ség hez, me lyet a kö zös nyel ven, kul tú rán, tör té nel -
mi kö zös múl ton, sors kö zös sé gen ala pu ló ös  sze tar to zás tu -
da ta tart fenn, és mely re a kö zös men ta li tás, szo ká sok,
élet for ma be li ele mek a jel lem zõ ek; – ah hoz a kö zös ség -
hez, amit rö vi den nem zet nek ne ve zünk. Mind ad dig, amíg
ez így lesz, ad dig az em ber szá má ra köz pon ti kér dés lesz
e kö zös ség hely ze té nek és sor sá nak ala ku lá sa. Ad dig a he -
lyi ke re te ket meg ha la dó köz ügyek, a kü lön bö zõ tár sa dal -
mi-po li ti kai prob lé mák a nem zet éle té nek di men zi ó já ban
je len nek meg és vár nak meg vá la szo lást. 

A tu do má nyos né ze tek több sé ge sze rint a ma gyar ság
kö zel há rom ezer éve for má ló dott a finn-ugor nyelv csa lád
egyik kü lön éle tet élõ né pé vé. Tör té nel mé nek el sõ, leg -
hos  szabb kor sza ka el tel té vel (mi a latt kép lé keny et ni kai ar -
cu la ta mó do su lá so kon ment át), va la mi vel több, mint ezer -
száz esz ten dõ vel ez elõtt lé pett a tör té ne lem szín pa dá nak
ref lek tor fé nyé be. A hon fog la lás sal a Kár pát-me den ce meg -
ha tá ro zó sze rep lõ jé vé vált. Az ezt kö ve tõ en má ig el telt idõ
a ma gyar ság tör té nel mé ben vi szon tag sá gok kal, meg pró -
bál ta tá sok kal ter hes idõ szak volt, mely bõ vel ke dett sors -
kér dé sek ben és sors for du lók ban.

Az el sõ ilyen vá lasz utat a X. szá zad vé gén az Eu ró pá -
hoz és az ál ta la hor do zott fej lõ dés hez va ló vi szony ki ala -
kí tá sa je len tet te, mint meg ma ra dá sá nak el sõ nagy pró ba té -
te le. Gé za fe je de lem és Szent Ist ván po li ti ká ja biz to sí tot ta
a ma gyar ság be il lesz ke dé sét a ke resz tény Eu ró pá ba. Ez
azon ban sú lyos meg ráz kód ta tá sok kal  járt; így a ko ráb bi
no mád élet for ma és hit vi lág fel adá sá val, az élet kö rül mé -
nye ket biz to sí tó ja vak ne he zebb elõ te rem té sé vel, a ve ze tõ
ré teg ide ge nek kel va ló bõ vü lé sé vel (akik nek be ol va dó
iva dé kai kö zül az tán nem ke ve sen töl töt tek be a nem zet
ügyét szol gá ló je len tõs sze re pet), a hon fog la ló ar cu lat
meg vál to zá sá val. A be il lesz ke dés és a ve le já ró kö vet kez -
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mé nyek vál la lá sa volt azon ban nem csak a fej lõ dés, ha nem
a meg ma ra dás és a jö võ út ja is. Mind ez a ma gyar ság egé -
sze szá má ra csak ké sõbb vált nyil ván va ló vá, mint ahogy
csak ké sõbb tu da to sult a nép egé szé ben, hogy a ke resz -
tény ség fel vé te le egy ben ér ték vá lasz tást is je len tett.

Az újabb nagy ka tak liz mát a XIII. szá zad de re kán a ta -
tár já rás ké pez te, mely nagy pusz tí tást oko zott, és je len tõs
de mog rá fi ai vesz te ség gel járt. A ma gyar ság e meg ren dí tõ
csa pás után fel állt, és nem csak hogy meg ma radt, ha nem
alig egy év szá zad ra je len tõs ke let-kö zép-eu ró pai ha tal mi
té nye zõ vé vált. 

Moh ács után új nagy sors kér dés je lent ke zett; a ter jesz ke -
dõ tö rök el le ni vé de lem po li ti kai-ka to nai kon cep ci ó já nak
di lem má ja. Mi kép pen biz to sít ha tó vé del münk; ön erõ bõl,
nem ze ti ki rály ság ke re té ben, vagy ide gen ural ko dó fõ sé ge
alatt, az ál ta la Ma gyar or szág gal együtt kor mány zan dó más
ál la mok, tar to má nyok, szo ros szer ve ze ti for mát öl tõ szö vet -
sé gé nek ré sze ként? Iga zán jó fe le le tet hos  szú ide ig a tör té -
ne lem nem adott er re a kér dés re. Az ön erõ ke vés nek bi zo -
nyult, és az önál ló ma gyar ál la mi ság gon do la tát hor do zó
er dé lyi fe je del mek csak ra vasz ko dó tak ti ká zás sal tud ták a
tö rö köt Er dély tõl tá vol tar ta ni, egy ben a fe je de lem ség po zí -
ci ó ját a Habs bur gok ural ta bi ro da lom mal szem ben meg -
õriz ni. Ez a po li ti ka egy ide ig töb bé-ke vés bé si ke res volt,
ké sõbb azon ban ku dar cot val lott. A má sik vá lasz tá si le he -
tõ ség pe dig azért nem ho zott hos  szú ide ig meg ol dást, mert
a Habs burg-di nasz tia pre fe ren ci á i ban rend re hát rább so rol -
ta a ma gyar ság ügyét, mi köz ben a kor mány zá sa alatt ál ló
or szág rész füg get len sé ge el vesz té sé vel fi ze tett a csak csö -
ke vé nye sen meg va ló su ló vé de le mért. 

A ma gyar ság meg osz tott sá gát az or szág há rom rész re
sza ka dá sa mel lett val lá si el len té tek, il let ve a nem tö rök ké -
zen le võ két fõ or szág rész kö zöt ti konf lik tu sok is nö vel ték.
Meg ma ra dá sa ve szély be ke rült, el sõ sor ban a tö rök hó dolt -
ság és az egy mást kö ve tõ, pusz tí tó, vé res há bo rúk kö vet -
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kez té ben, me lyek je len tõs mér té kû ki vér zé sé hez ve zet tek.
A XVII. szá zad vé gén eu ró pai ös  sze fo gás sal, I. Li pót

meg ha tá ro zó ka to nai-po li ti kai sze rep vál la lá sa mel lett az or -
szág hó dolt sá gi ré sze fel sza ba dult a tö rök ura lom alól. A
tör té ne lem meg kés ve ugyan, de a Habs burg-di nasz tia ál tal
or szá golt ál la mok szö vet ke zé sé ben je löl te meg az ön vé de -
lem ke re te it. Ugyan ak kor ezek a ke re tek nem ad tak ele -
gen dõ le he tõ sé get az ön ér vé nye sí tés re. A Bécs ál tal ki ala -
kí ta ni szán dé kolt cent ra li zált bi ro da lom ré sze ként nem csak
a füg get len ség nem volt biz to sí tott, de a cent ra li zá ció és az
ab szo lu tiz mus idõ sza kon ként a kü lön ál ló ál la mi sá got is ve -
szé lyez tet te. Ezek a kö rül mé nyek hos  szan tar tó tör té nel mi
fo lya ma tok táv la ta i ban a ma gyar ság meg ma ra dá sát is bi -
zony ta lan ná tet ték. Nem vé let len, hogy új ko ri tör té nel mün -
ket ket tõs ség jel lem zi; kí sér le tek a füg get len nem ze ti ál lam
meg te rem té sé re (vagy a füg get len ség per szo ná lu nió mel let -
ti biz to sí tá sá ra) egy fe lõl, il le tõ leg a bi ro da lom ke re te i ben
tör té nõ ön ér vé nye sí tés és ön vé de lem po li ti ká ja, az önál ló -
ság le he tõ leg mi nél na gyobb meg õr zé se mel lett más fe lõl.

A szin té zist a XIX. szá zad má so dik fe lé ben a ki egye zés
te rem tet te meg, a két ál lam, az oszt rák és ma gyar ál lam
szu ve re ni tá sa szûk kö rû, köl csö nös és egyen jo gú kor lá to -
zá sá nak alap ja i ra he lye zett szö vet sé gé vel. A konst ruk ció
fél év szá zad ra biz to sí tot ta a ma gyar ság vé del mét és ön ér -
vé nye sí té sét, és ez az idõ szak ké pez te egy ben mind gaz -
da sá gi fej lõ dé sét mind szel le mi-kul tu rá lis gya ra po dá sát il -
le tõ en Moh ács utá ni tör té nel me leg ked ve zõbb pe ri ó du sát.
E fej lõ dést meg ala poz ta a XIX. szá zad el sõ fe lé ben meg -
kez dõ dött, majd az 1848-as for ra da lom nyo mán ki tel je se -
dett pol gá ri át ala ku lás fo lya ma ta, amely egyéb ként a ma -
gyar ság sor sá ban ön ma gá ban is gyö ke res for du ló pon tot
je len tett. A meg újult al kot mány „sán ca i ba” az ad dig ki re -
kesz tet tek be bo csá tást nyer tek; a ne me si nem zet pol gá ri
nem zet té bõ vült. 

A rá kö vet ke zõ XX. szá zad a ma gyar ság tör té nel mé nek
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leg na gyobb vi ha ro kat ho zó, leg ros  szabb év szá za da volt. A
tör té nel mi ki hí vá sok hoz idõ ben al kal maz kod ni nem tu dó
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia vé del mi ke re te a kri ti kus pil la -
nat ban erõt len nek bi zo nyult és szét esett. A ma gyar ság két
vesz tes vi lág há bo rút élt át, me lyek kö zül a má so dik jó for -
mán el pusz tí tot ta az egész or szá got. Az el sõ vi lág há bo rút
kö ve tõ tri a no ni bé ke dik tá tum az or szág te rü le té nek két har -
ma dát el sza kí tot ta és a ma gyar ság egy har ma dát ki sebb sé gi
sor ba jut tat ta, majd a má so dik vi lág há bo rús ve re ség ezt a
hely ze tet meg erõ sí tet te. Rá adá sul a má so dik vi lág égés so -
rán az or szág né met, majd szov jet meg szál lás alá ke rült és
füg get len sé gét el vesz tet te. A nem zet há rom dik ta tú ra tob -
zó dá sát és el nyo má sát is kény te len volt vé gig szen ved ni. A
har ma dik – szov jet tan kok ár nyé ká ban – mint egy négy év -
ti ze dig tar tott, és rá kény sze rít ve egy fej lõ dés ben vis  sza ve tõ,
zsák ut cás gaz da sá gi és tár sa dal mi rend szert, a kom mu nis -
ta-szov jet já rom le rá zá sá nak hõ si es, de si ker te len kí sér le te
után a rend szer vál to zás be kö vet ke zé sé ig fo ko za to san fel -
õröl te lel ki tar tá sát és er köl csi ál la po tát. E sze ren csét len
szá zad hal mo zott csa pá sai idõ sza kon ként már-már a lé tét
fe nye get ték, és de mog rá fi ai meg rop pa ná sá tól is vis  sza vet -
ve má ig ha tó an jö võ jét bi zony ta lan ná tet ték.

A tö rök hó dolt ság ko rá tól kez dõ dõ en kü lön sú lyos kér -
dés ként je lent ke zett az or szág nak Eu ró pa fej let tebb ré szé -
tõl va ló le sza ka dá sa, il let ve az en nek az ál la pot nak meg -
szün te té sé re szol gá ló fel zár kó zá si tö rek vé sek ki me ne te le.
Ezek ered mé nye ös  sze füg gött az or szág és a ma gyar ság
hely ze té nek a tö rök ki ûzé sét kö ve tõ fen tebb rész le te zett
ala ku lá sá val. A fel zár kó zás nagy já ban-egé szé ben csak a ki -
egye zést kö ve tõ fél év szá zad ban volt si ke res, a XX. szá zad
ka tak liz mái azon ban is mét vis  sza ve tet ték az or szá got.

A ma gunk mö gött ha gyott év szá zad to váb bi nagy prob -
lé má ja volt a tár sa da lom és a po li ti kai rend szer de mok ra -
ti zá ló dá sá nak kér dé se. Az er re irá nyu ló tö rek vé sek csak
idõ sza kos il let ve rész le ges si ke re ket hoz tak. Egé szé ben
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nem ment vég be a tár sa da lom egyes osz tá lya i nak, ré te ge -
i nek szer ves és tar tós sá vá ló eman ci pá ci ó ja, és ezt nem he -
lyet te sít het te a tár sa da lom nak a kom mu nis ta dik ta tú ra ál ta -
li ala csony szin ten a kény szer esz kö ze i vel meg va ló sí tott,
az egyen lõs di je gye it ma gán vi se lõ ho mo ge ni zá lá sa sem. A
pol gá ri gaz da sá gi-tár sa dal mi rend szer fel szá mo lá sa vi szont
az ad di gi tár sa dal mi fej lõ dés ered mé nye it is szét zi lál ta,
mely nek kö vet kez mé nye it (mint pl. e tár sa dal mi fej lõ dé si
sza kasz meg vál to zott fel té te lek mel let ti új ra kez dé se) ma is
vi sel jük. Mo dern ér te lem ben vett po li ti kai de mok rá cia tar -
tós meg va ló sí tá sá ra pe dig egé szen je len ko run kig nem
ada tott le he tõ ség.

Az 1989/90-ben be kö vet ke zett rend szer vál to zás gyö ke -
res for du la tot je len tett az or szág hely ze té ben, mely a nem -
zet nek új esélyt adott. 

Át lép ve a XXI. szá zad kü szö bén, szá mot kell vet nünk
ugyan ak kor az zal, hogy az új hely zet nem men tes a tör té -
nel mi-po li ti kai elõz mé nyek örök sé gé tõl. Po zí ci ó in kat, vi -
szo nya in kat, le he tõ sé ge in ket sok te kin tet ben meg ha tá roz -
zák és jel lem zik a tör té ne lem for mál ta kö rül mé nyek. Más -
részt, meg sza ba dul va az ide gen ura lom tól, a dik ta tú rá tól,
és le vet ve a ránk kényszerített em ber ide gen és élet kép te -
len államszocialista rend szer zub bo nyát, a sza bad vi lág -
ban új és nem min den ve szély nél kü li ki hí vá sok, meg mé -
ret te té sek vár nak ránk. Sor sunk és jö võnk mú lik azon, ho -
gyan fo gunk új hely ze tünk ben helyt áll ni, ho gyan ke zel -
jük, ho gyan old juk meg prob lé má in kat. Meg bo csát ha tat lan
hi bát kö vet el a po li ti kai osz tály, ha a na pi po li ti kai csa tá -
ro zá sai mi att szem elõl vesz ti eze ket a nem zet sor sát meg -
ha tá ro zó, alap ve tõ kér dé se ket. Prob lé má ink, di lem má ink
elem zés re és meg vá la szo lás ra vár nak. 

A fel me rü lõ kér dé sek kö zül egye sek nem csak a ma -
gyar ság, ha nem szé le sebb di men zi ók, ál ta lá ban az eu ró -
pai, vagy az észa ki ci vi li zá ció prob lé mái is egy ben. Más di -
lem mák vi szont spe ci á li san a ma gyar ság hely ze té vel, kö -
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rül mé nye i vel kap cso la to sak. A kér dé sek re adan dó vá la -
szok eh hez ké pest is egye te me sebb jel le gû ek, vagy ki fe je -
zet ten a ma gyar nem zet jö võ jé re vo nat ko zó ak.

A sors kér dé sek re adan dó vá la szok és azo kat meg ala po -
zó elem zé sek kü lön bö zõ ér ték ren dek ko or di ná ta rend sze -
ré ben kö ze lít he tõk meg il let ve vé gez he tõk el.  Eb ben a ta -
nul mány ban a ke resz tény de mok ra ta ér té kek je gyé ben ke -
rül sor a vá lasz ke re sés re. Az irány tû meg vá lasz tá sa azon a
meg gyõ zõ dé sen alap szik, hogy ezt kö vet ve biz to san jó vi -
zek re ha jó zunk. Hi ba len ne ugyan ak kor a csal ha tat lan ság
jo gá nak vin di ká lá sa. A vá la szok több irá nyú ke re sé sé nek is
le het hasz nos ho za dé ka. Rá adá sul nem ki zárt az azo nos
vég kö vet kez te té sek le he tõ sé ge sem. Már azon is nye rünk,
ha ezek rõl a kér dé sek rõl – akár kü lön fé le esz mei ala po -
kon nyug vó meg kö ze lí té sek ben is – el kez dünk kö zö sen
gon dol kod ni.

A rend szer vál to zás mér le ge

Rend szer vál to zás ról leg alább két fé le ér te lem ben, po li ti kai
és gaz da sá gi ér te lem ben is be szél he tünk. Ezen túl me nõ en
kü lön kell vizs gál nunk a rend szer vál to zás tár sa dal mi ha tá sa -
it, il let ve meg von nunk egy ilyen hor de re jû vál to zás tól el vár -
ha tó esz mei-er köl csi ér ték- és szem lé let vál tás mér le gét. A
rend szer vál to zás si ke ré nek és ha tá sa i nak meg íté lé se szem -
pont já ból nem mind egy, me lyik szeg men sét vizs gál juk.

A po li ti kai ér te lem ben vett rend szer vál to zás ki emel ke dõ
for du la tot je len tett a nem zet éle té ben. Meg sza ba dul tunk a
mo no li ti kus-dik ta tó ri kus po li ti kai rend szer tõl, meg va ló sult
a több párt rend szer, a sza bad vá lasz tá sok ra épü lõ par la -
men tá ris de mok rá cia. Hely re ál lí tot tuk a jog ál lam épü le tét,
és a leg szé le sebb kör ben biz to sí tot tuk az alap ve tõ em be ri
és ál lam pol gá ri jo go kat. For ma i lag a sztá li nis ta al kot mány
gyö ke res át írá sá val tar tal má ban új, a de mok ra ti kus jog ál -
lam kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ al kot mányt ka pott a nem -
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zet, amely több fon tos pon ton esz mei kon ti nu i tás ban áll az
l848-as al kot mán  nyal, és tar tal maz za az al kot má nyos ság és
a jog ál la mi ság újabb in téz mé nyes ga ran ci á it is. A sza bad -
ság és a de mok rá cia bir to ká ban a ma gyar nép ke zé be ke -
rült sa ját sor sa és jö võ je ala kí tá sá nak le he tõ sé ge. 

Ugyan ak kor a de mok rá cia in téz mény rend sze re már a
kez de tek ben sem mû kö dött tö ké le te sen, és idõ vel egy re
szem be tû nõb bé vál tak tor zu lá sai. En nek kü lön fé le okai vol -
tak (és van nak), ame lyek kö zül a leg je len tõ sebb az or szág -
nak – ké sõbb rész le te zen dõ – mé dia vi szo nya i ban rej lik.

A rend szer vál to zás együtt járt a ko ráb bi kom mu nis ta
po li ti kai elit túl nyo mó ré szé nek le cse ré lé sé vel. Egyes, a
dik ta tú rá ban je len tõs po zí ci ó kat be töl tõ sze mé lyek po li ti -
kai túl élé se, sõt ve ze tõ tiszt sé gek be ke rü lé se azon ban alig -
ha il leszt he tõ egy rend szer vál to zás lo gi ká já ba. E je len ség
mö gött alap ve tõ en az esz mei-er köl csi ér ték- és szem lé let -
vál tás sú lyos fo gya té kos sá gai hú zód nak. Kü lö nö sen an nak
kont raszt já ban anak ro nisz ti kus ez, hogy a rend szer vál to zás
emblematikus il let ve „hú zó” sze re pet vál la ló, reformkom-
munista fi gu rái (Pozsgay, Szû rös, Nyers, Né meth Mik lós)
lé nye gé ben ki szo rul tak a ma gyar po li ti kai élet bõl. 

A dik ta tú ra „posthumus” át ka, az ügy nök ügyek prob lé -
má ja nem tu dott min den ki szá má ra meg nyug vást nyúj tó
meg ol dás ra jut ni, nem csak kü lön fé le ké nyes er köl csi as -
pek tu sa mi att, ha nem azért sem, mert job bá ra e kér dés –
sok szor vi lá go san nem is át lát ha tó – tisz tes ség te len po li ti -
kai játsz mák esz kö zé vé vált. Ez azon ban nem csak ha zai,
ha nem egyes volt kom mu nis ta rend sze rû or szá gok ban ha -
son ló an meg ta pasz tal ha tó je len ség.

A po li ti kai rend szer vál to zás sal el vá laszt ha tat la nul együtt
járt, kül sõ ol da lá hoz tar to zott az or szág füg get len sé gé nek
vis  sza nye ré se. Az, hogy Moszk va az l980-as évek vé gé re
fel ad ta ural mát a ha tal mi-be fo lyá si öve ze té be tar to zó or -
szá gok, így Ma gyar or szág fe lett, nél kü löz he tet len elõ fel té -
te le volt a tér ség ben tör tént rend szer vál to zás ok lét re jöt té -
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nek. A szov jet csa pa tok ki vo nu lá sá val meg szûnt az or szág
kö zel fél év szá za dos ide gen meg szál lá sa. A Var sói Szer zõ -
dés il let ve a ma gá tól is el le he tet le nü lõ KGST meg szû né sé -
vel szét es tek azok a ke re tek, me lyek Ma gyar or szá got a ha -
son szõ rû or szá gok kal együtt el vá lasz tot ta a sza bad vi lág tól
és ve le Eu ró pa bol do gab bik fe lé tõl. A ma gyar nép sza bad -
sá ga és ön ren del ke zé se ezen tör té né sek kö vet kez té ben
lett tel jes, fel tét len és  kül sõ ha ta lom ál tal meg kér dõ je lez -
he tet len. Meg nyílt a le he tõ ség a 90-es évek re mind in kább
kí vá na tos sá vá ló euroatlanti in teg rá ció elõtt, me lyet nem -
csak gaz da sá gi, ha nem az új hely zet ben elõ tér be ke rü lõ
vé del mi-biz ton sá gi szem pont ok is in do kolt tá tet tek. 

Vég be ment a gaz da sá gi rend szer vál to zás is. Az el ide ge -
ne dett, bü rok ra ti kus ál la mi tu laj don ra il let ve a kény szer ge -
ne zis sel lét re ho zott szö vet ke ze tek re épü lõ államszocialista
gaz da sá gi rend szer le bon tás ra ke rült, és azt né hány év
alatt fel vál tot ta a ma gán tu laj don ra épü lõ sza bad pi ac gaz -
da ság. Az át ala ku lás ös  sze kap cso ló dott a gaz da ság ta la nul
mû kö dõ nem zet gaz da sá gi ága za tok mes ter sé ges élet ben
tar tá sá nak meg szün te té sé vel, ame lyet az el sõ sza ba don vá -
lasz tott kor mány, An tall Jó zsef kor má nya az or szág gaz da -
sá gi struk tú rá já nak át ala kí tá sát és pénz ügyi-gaz da sá gi sta -
bi li tá sát szol gá ló más lé pé sek kel együtt kény te len volt a
csõd hely zet ben lé võ or szág ös  sze om lá sá nak el ke rü lé se ér -
de ké ben vi szony lag gyor sí tot tan meg va ló sí ta ni, vál lal va
mind ez zel a „kamikaze-kormány” há lát lan sze re pét. 

Az államszocialista tu laj do ni szer ke zet le bon tá sá ban és
a pi ac gaz da ság mû kö dé sé hez el en ged he tet len ma gán tu laj -
do ni struk tú ra meg te rem té sé ben a fõ sze re pet a pri va ti zá -
ció ját szot ta. A pri va ti zá ció-rep ri va ti zá ció di lem má ja más,
az államszocialista múl tat ma ga mö gött ha gyó or szág ban is
je lent ke zett. A vá la szok nem vol tak egy for mák. Ma gyar or -
szá gon az or szág sú lyos gaz da sá gi hely ze tét, az ál la mo sí -
tott va gyon át ala ku lá sa i ból (bõ ví té sé bõl, fel szá mo lá sá ból)
ere dõ komp li ká ci ók le he tõ sé gét, a több szö ri tu laj do nos -
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vál tás ból (pl. földbirtokos-parasztgazda-szövetkezet) adó -
dó ne héz sé ge ket mér le gel ve az el sõ sza ba don vá lasz tott
par la ment és a kor mány a rep ri va ti zá ció (il let ve az ez zel
egyen ér té kû tel jes kár pót lás) le he tõ sé gét el ve tet te. A volt
tu laj don vis  sza adá sa (il let ve a tel jes pénz be li reparáció)
he lyett biz to sí tott kár pót lás vi szont a na gyobb ér té kû va -
gyo nok vi szony la tá ban in kább csak jel ké pes mér té kû nek
volt te kint he tõ. (Ez sok egy ko ri tu laj do nos il let ve jog utód -
ja szá má ra meg ne he zí tet te a rend szer vál to zás sal va ló azo -
no su lá sát.) Fé lig-med dig már a rend szer vál to zás tár sa dal mi
kö vet kez mé nye ként ve he tõ szám ba, hogy a pri va ti zá ci ós
fo lya mat ban ele ve elõ nyös hely zet ben ve he tett részt a
kom mu nis ta dik ta tú ra alatt ve ze tõ gaz da sá gi po zí ci ó kat
kéz ben tar tó gaz da sá gi-tech nok ra ta elit, me lyek tag jai a pri -
va ti zá ció so rán kap cso lat rend sze rü ket, az alap ve tõ en csak
szá muk ra hoz zá fér he tõ in for má ci ó i kat, in for má lis be fo lyá -
su kat nagy ha tás fok kal ka ma toz tat hat ták. En nek a ré teg -
nek - me lyek tag ja it ko ráb bi kar ri er jük, po zí ci ó ik foly tán a
köz vé le mény je len tõs ré sze nem min den ok nél kül tart a
volt kom mu nis ta no menk la tú ra (nem fel tét le nül ide o ló gi ai
ér te lem ben vett) ré szé nek – a pri va ti zá ci ó ból tör té nõ tu laj -
do ni ré sze se dé se ir ri tá ló an nagy mér té kû vé vált.

A pri va ti zá ció fo lya ma tá ba a kül föl di tõ ke is be kap cso -
ló dott. Ez a rész vé tel a ha zai tõ ke hi á nyá ból kö vet ke zõ en
ké zen fek võ volt, nem csak ná lunk, ha nem min den ha son -
ló hely zet ben le võ, sza bad sá gát vis  sza nye rõ or szág ban.
Elõ nye ként köny vel he tõ el a gaz da ság ra gya ko rolt mo der -
ni zá ci ós ha tá sa, hogy meg je le né se ese ten ként él te tõ in jek -
ci ót je len tett a gaz da ság nak, va la mint a be ho zott fej lett
tech no ló gia és a mun ka hely te rem tés. Ugyan ak kor kü lön -
fé le hát rán  nyal is együtt járt a fo lya mat. A pri va ti zá ció so -
rán a gyen ge al ku po zí ci ó ban le võ ál lam gyak ran kény sze -
rült elõny te len szer zõ dé sek re. Mint a ké sõb bi fej le mé nyek
azt szá mos eset ben be iga zol ták, egyes pri va ti zá ci ós ügy le -
tek a kül föl di tõ ke ré szé rõl csu pán egy sze rû pi ac vá sár lás -
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ra irá nyul tak. 
A pri va ti zá ció egy idõ után túl ment az in do kolt és el fo -

gad ha tó mér té ken. El ér te az olyan te rü le te ket is, me lyek
ha zai tu laj don ban, köz va gyon ban tör té nõ meg tar tá sa nem -
ze ti stra té gi ai ér de ket ké pe zett (il let ve ké pez). Ma Ma gyar -
or szág Eu ró pa leg na gyobb mér ték ben pri va ti zált gaz da -
ság gal ren del ke zõ or szá ga, ami az em lí tett okok mi att ki -
mon dot tan nem kí vá na tos, ked ve zõt len hely ze tet ta kar.

Vé gül a pri va ti zá ci ó val kap cso la tos ál ta lá nos prob lé ma -
ként je lent ke zett, hogy eze ket az ügy le te ket sok eset ben a
vis  sza élé sek, a kor rup ció nyil ván va ló, bár bün te tõ jo gi bi -
zo nyos ság gal ál ta lá ban alá nem tá maszt ha tó gya nú ja leng -
te kö rül.

A gaz da sá gi rend szer vál to zás kö vet kez té ben a tár sa da -
lom je len tõs ré sze kap cso ló dott be tu laj do nos ként vagy
vál lal ko zó ként a gaz da ság vi lá gá ba. A ma gán kez de mé nye -
zés és a gaz da sá gi kre a ti vi tás sze re pe meg nõtt. A jö ve de -
lem szer zés a gaz da ság szfé rá já ban ös  sze füg gés be ke rült a
ké pes sé gek kel, a koc ká zat vál la lás sal, a ta lá lé kony ság gal,
de ugyan ak kor ter mé sze te sen nagy ban függ vé nyé vé vált a
mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok nak és az ez zel kap cso lat ban
be kö vet ke zõ sze ren csés vagy sze ren csét len vál to zá sok -
nak, kö rül mé nyek nek. A né pes ség fog lal ko zá si-fog lal koz -
ta tá si struk tú rá ja át ala kult. A gaz da sá gi át ala ku lás fo lya ma -
ta i nak lé nye ges jel lem zõ je ként a vál lal ko zá sok szá má nak
meg nö ve ke dé sé ben a kény szer vál lal ko zá sok meg je le né se
is je len tõs sze re pet ját szott.

A gaz da sá gi rend szer vál to zás a tár sa dal mat gyö ke re sen
át ala kí tot ta. Az ál lam szo ci a liz mus ho mo ge ni zált tár sa dal ma
szét esett és át ren de zõ dött. A tár sa dal mi át ala ku lást fáj dal -
mas fo lya ma tok és ne héz sé gek (élet szín vo nal esés, lét bi -
zony ta lan ság, tö me ges mun ka nél kü li ség) kis ér ték. Ezt a
né pes ség több sé ge – amely a rend szer vál to zás tól a jó lé ti
tár sa da lom be kö vet ke zé sét vár ta – ne he zen él te meg, és ez
a rend szer vál to zás sal szem ben tö me ges csa ló dást és ki áb -
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rán du lást kel tett.
A rend szer vál to zás kez de té tõl el telt mint egy más fél év -

ti zed alatt ki for má ló dott egy igen va gyo nos fel sõ tár sa dal -
mi ré teg, amely nek tag jai el sõ sor ban a pri va ti zá ci ós fo lya -
ma tok nak, il let ve kü lön bö zõ más va gyon szer zé si le he tõ sé -
gek nek kö szön het ték ki emel ke dé sü ket. Meg gaz da go dá -
suk ban so kak nál sze re pet ját szott a ré gi kap cso lat rend szer,
a pro tek ci o niz mus, az át ala ku lás sal jó részt szük ség kép pen
együtt já ró jog hé za gok ki hasz ná lá sa il let ve kü lön bö zõ
vissza élé sek, adott ese tek ben még bûn cse lek mé nyek el kö -
ve té se is. Ugyan csak so kak nál va ló szí nû sít he tõ, hogy a
köz te her vi se lés ben tör té nõ rész vé tel mes  sze el ma radt a
tör vé nyek ben elõ írt kö te le zett sé gek tõl.

Né há nyan a kom mu nis ta dik ta tú ra elõt ti va gyo nos osz -
tály tag jai kö zül is - rész ben vagy egész ben - vis  sza tud ták
nyer ni ko ráb bi tár sa dal mi stá tu su kat.

A ha gyo má nyos ér te lem ben vett na gyi pa ri mun kás ság
nagy részt meg szûnt. A mun kás fog lal ko zás jel le ge, mi nõ sé -
ge át ala kult. A me zõ gaz da ság fog lal koz ta tá si ka pa ci tá sa
nagy mér ték ben le csök kent, az agráriumból tö me ges sé vált
az el ván dor lás. Az új gaz da tár sa da lom csak igen ki csiny ré -
te get ké pez. A rend szer vál to zás elõt ti két leg na gyobb tár -
sa dal mi osz tály nak (a mun kás ság nak és a szö vet ke ze ti pa -
raszt ság nak) ere de ti meg él he té sét el vesz tõ tag jai rész ben
más he lyet ta lál tak az új tár sa dal mi struk tú rá ban, je len tõs
ré szük szá má ra a nyug dí jas stá tus je len tett me ne dé ket, de
vol tak, akik az el nyo mo ro dás sor sá ra ju tot tak.

A ká dá ri kor szak rej tett pol gá ro so dá si fo lya ma tá nak
ered mé nye ként a rend szer vál to zás ra már adott volt egy vi -
szony lag szé les, gaz da sá gi lag na gyobb részt „két la ki” kö -
zép ré teg, mely a gaz da sá gi át ala ku lás kö vet kez té ben rész -
ben új cso por tok kal bõ vült, más ré sze i ben vi szont zsu go -
ro dás nak in dult. Az el múlt más fél-két év ti zed ben a kö zép -
osz tály – va gyo ni hely ze tét il le tõ en – ta gol tab bá vált. A kö -
zép ré te ge ket bõ ví tõ vál lal ko zói és más újabb tár sa dal mi
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cso por tok nak több sé gük ben nem si ke rült gaz da sá gi lag
meg erõ söd ni. A kö zép osz tály je len tõs ré szét ki sebb-na -
gyobb mér ték ben fo lya ma to san a tár sa dal mi le csú szás fe -
nye ge ti. A pi ac be szû kü lé se, a gaz da sá gi ne héz sé gek hal -
mo zó dá sa és a tar ta lé kok ki me rü lé se kö vet kez té ben a tár -
sa dal mi deklasszáció so kak nál be is kö vet ke zett (kö vet ke -
zik), ami nek ered mé nye ként a kö zép osz tály ero dá ló dik,
nö vel ve a tár sa dal mi lag po zí ci ó ju kat vesz tet tek il let ve ki fe -
je zet ten el sze gé nye det tek kö rét.

A gaz da sá gi folymatok kö vet kez té ben nö ve ke dett, és
ma már vi szony lag nagy szá mú ré te get ké pez a nem zet sze -
gény ség ben élõ ré sze. Õk a né pes ség leg alább har ma dát
te szik ki. Ala cso nyan kép zett, át kép zé si ne héz sé gek kel, ál -
lás gon dok kal küz dõ, vagy ép pen ség gel kép zet len, kis -
nyug dí jas, le sza kadt szo ci á lis hely ze tû em be rek al kot ják
ezt a nagy ré te get.  Leg el eset tebb ré szét a tar tó san mun ka -
nél kü li ek és a haj lék ta la nok ké pe zik.

A rend szer vál to zás nyo mán vég be ment tár sa dal mi ta go -
zó dás nem a vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ en ala kult és a
köz vé le mény több sé ge igaz ság ér zet ének nem fe lel meg. A
tár sa da lom ilyenkénti át ala ku lá sa a már em lí tett kö rül mé -
nye ken kí vül nagy részt ko ráb bi idõk ben gyö ke re dzõ, il let -
ve ob jek tív okok ra ve zet he tõ vis  sza. Ezek kö ré ben az
államszocialista gaz dál ko dás kö vet kez mé nyei: a gaz da ság
nyu gat hoz kép es ti le ma ra dá sa, ver seny ké pes sé gé nek el -
vesz té se, az or szág mér ték te len ela dó sí tá sa és az ezek bõl
ere dõ ki szol gál ta tott ság va la mint a gyors és fáj dal mas in -
téz ke dé sek kény sze re em lít he tõk el sõk ként. Je len tõs volt a
sze re pe a fo gyasz tói pi ac nem zet kö zi és ha zai vi szony lat -
ban be kö vet ke zett szû kü lé sé nek és át for má ló dá sá nak, a
tech ni ka és tech no ló gia fej lõ dé sé nek, me lyek a gaz da ság -
ra ko moly ha tást gya ko rol tak. Ugyan ak kor a po li ti kai osz -
tály, az egyes kor má nyok nem ta lál ták meg ma ra dék ta la -
nul azo kat a meg ol dá so kat, me lyek a le zaj ló dott fo lya ma -
to kat kel lõ mér ték ben ked ve zõ en be fo lyá sol hat ták vol na.
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Vol tak kor má nyok, me lyek ez irány ban több-ke ve sebb si -
ker rel lé pé se ket tet tek, de vol tak, ame lyek nem erõl tet ték
meg ma gu kat, vagy ép pen ség gel po li ti ká juk kal még erõ sí -
tet ték is eze ket a ne ga tív vál to zá so kat.

Az egy há zak igye kez tek fi gyel met for dí ta ni e prob lé -
mák ra. A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia sza vát is
fel emel te a ked ve zõt len tár sa dal mi fo lya ma tok el len az
Igaz sá go sabb és test vé ri e sebb vi lá got! cí mû szo ci á lis kör le -
ve lé vel.

Nem le het a rend szer vál to zás tel jes ér té kû az esz mei-er -
köl csi meg úju lás, a de mok rá cia, a jog ál lam, a pol gá ri tár -
sa da lom, a nem ze ti kö zös ség és az er kölcs ér té ke i nek re -
ha bi li tá lá sa nél kül. Ezen a te rü le ten na gyon ros  szul ál lunk.
A ma gyar tár sa da lom nagy ré sze a rend szer vál to zást el lent -
mon dá sai mi att nem ér zi osz tat la nul sa ját já nak. A jog ál lam
és az em be ri jo gok – ha csak nem sa ját sé rel mek rõl van szó
– nem ré sze sül nek az in do kolt és szük sé ges mér té kû meg -
be csü lés ben. A tár sa da lom ban so ká ig élt és bi zo nyos fo kig
még ma is él a Ká dár-rend szer irán ti nosz tal gia. A köz vé -
le mény je len tõs ré sze nem tart ja ter mé sze tes nek az el múlt
rend szer ben po li ti kai sze re pet ját szók fél re ál lá sát. A tör té -
nel mi múlt hoz va ló vi szony a tár sa da lom nagy ré szé ben
am bi va lens, bi zony ta lan és za va ros. A nem ze ti szo li da ri tás
gyen ge és a tár sa da lom je len tõs ré szé bõl hi ány zik. Az egy -
há zak tár sa dal mi szol gá ló sze re pe szá nal mas kul túr harc
tár gyát ké pe zi. A kö zös sé gek meg tar tó ere je, és a leg ki -
sebb kö zös ség, a csa lád meg gyen gült. Az er kölcs, a tisz tes -
ség ér té ke de val vá ló dott. 

Az em lí tett prob lé mák okai je len tõs rész ben a múlt ban
gyö ke rez nek. A negy ven évig tar tó kom mu nis ta dik ta tú ra
túl hos  szú volt ah hoz, hogy ne le gyen a fe jek ben és a lel -
kek ben vég hez vitt rom bo lá sa tar tós ha tá sú. A ká dá ri al ku:
a dik ta tú ra en ge del mes, el len ve tés nél kül el fo ga dá sa el le -
né ben nyer he tõ kis en ged mé nyek, kis pol gá ri ja vak, az,
hogy a mi enk volt a leg vi dá mabb ba rakk – depolitizálta a
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ma gyar tár sa dal mat. Így szá má ra a rend szer vál to zás sal lét -
rejött új, de mok ra ti kus, a köz ügye i nek in té zé sé ben va ló
rész vé telt le he tõ vé te võ vi lág ide gen és me rõ ben szo kat lan
volt. A gaz da sá gi rend szer vál to zás meg ráz kód ta tá sa i tól
meg vi selt tár sa da lom nagy ré szé ben a ko ráb bi rend szer
ala csony szin tû, de még is meg volt lét biz ton sá ga ért he tõ en
kel tett nosz tal gi át. A Ká dár-kor szak pu ha dik ta tú rá ban és
lét biz ton ság ban el telt év ti ze dei so kak ban el fe led tet ték
1956 em lé két. Er re jócs kán rá se gí tett az év ti ze de ken ke -
resz tü li agy mo sás. A nem ze ti ön ér té ke lést alá ás ta a tör té -
ne lem ha mis át írá sa, il let ve ér tel me zé se.

Az esz mei-er köl csi meg új ho dás nyo masz tó hi á nyos sá -
gai bán tó an sú lyos je len sé gek ben mu tat koz tak meg. Az
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc túl élõ hõ sei nem ré -
sze sül tek olyan mér té kû anya gi re ha bi li tá ci ó ban (az er köl -
csi el is me rés is hang sú lyo zot tabb le he tett vol na), mely re
ál do zat vál la lá suk õket mél tó vá tet te és tönk re tett éle tü kért
– amen  nyi re az egy ál ta lán le het sé ges – meg fe le lõ en kár -
pó tol hat ta vol na. Eb ben a po li ti kai osz tály fe le lõs sé ge nem
kis mér té kû.

Az el múlt rend szer több ko ri fe u sá nak po li ti kai sze rep -
vál la lá sa hi tel te le ní ti és de za vu ál ja a rend szer vál to zás esz -
mei ér té ke it. Si ker te len lett a ha tá ra in kon kí vül élõ ma gya -
rok ál lam pol gár sá gát le he tõ vé te võ, a nem ze ti szo li da ri tás
gesz tu sát je len tõ nép sza va zás. Nem ze ti múl tunk meg íté lé -
sé ben mél tat lan vi ták ra ke rült sor. Elõ for dult, hogy cí me -
rünk gúny tár gyá vá lett. Ta lál koz tunk val lá si ér zé se ket sér -
tõ ese mé nyek kel is.

A kom mu nis ta utód párt a rend szer vál to zás so rán át örö -
kí tet te ma gá ra elõd jé nek va gyo nát. En nek bir to ká ban a
tár sa da lom ban még meg le võ ré gi párt- szak szer ve ze ti és
más tö meg szer ve ze ti haj szál erei ré vén je len tõs be fo lyást si -
ke rült meg õriz nie. Az utód párt ugyan meg ta gad ta a mar -
xiz mus-le ni niz must, a kom mu nis ta ide o ló gi át, de to vább
õriz te má sod vo na lú szel le mi ha gyo má nya it; a nem ze ti
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múlt tal va ló ha da ko zást, a nem ze ti ér zés le ér té ke lé sét, az
egy há zak kal és a val lás sal szem be ni nyílt vagy rej tett el len -
ér zé se it. Eb ben meg bíz ha tó szö vet sé ges re ta lált a ma gát li -
be rá lis nak mon dó, va ló já ban az in di vi duum gát lás nél kü li
ön meg va ló sí tá sát és a dest ruk tív sza ba dos sá got pá ro sí tó, a
tra di ci o ná lis ér té ke ket kö vet ke ze te sen meg kér dõ je le zõ
párt ban.

Az esz mei-er köl csi meg úju lás ne héz sé ge i ben je len tõs
sze re pet ját szik a mé dia is, mely túl nyo mó ré szé ben e fen -
tebb rész le te zett, szel le mi-po li ti kai ha gyo má nya it te kint ve
bal ol da li jel le gû örök ség el kö te le zett je, egy ben az utód párt
és szö vet sé ge se po li ti ká já nak meg bíz ha tó tá mo ga tó ja. A
mé dia - mint al kot má nyon kí vü li ha tal mi ág - meg ha tá ro -
zó sze re pet visz az em be rek vé le mé nyé nek, gon dol ko dá -
sá nak be fo lyá so lá sá ban és ala kí tá sá ban. A rend szer vál to -
zás fel sza ba dí tot ta a saj tót a mo no li ti kus rend szer te rem tet -
te cen zú ra alól, nem érin tet te azon ban meg ha tá ro zó sze -
rep lõ it, akik nek ja va ré sze az el múlt rend szer bi zal ma sa -
ként an nak szel le mi és anya gi em lõ in nõtt fel. Hely ze tü ket
a rend szer vál to zás so rán – a be kö vet ke zett tu laj do ni vál to -
zá sok tól füg get le nül – si ke rült meg õriz ni ük. Eh hez a véd-
és dac szö vet ség je gyé ben az utó párt tól és szö vet sé ge sé tõl
a kel lõ po li ti kai se gít sé get is meg kap ták.

Az esz mei-er köl csi ér té kek re ha bi li tá ci ó ját más rész rõl
vi szont ked ve zõ en be fo lyá sol ta, hogy az egy há zak vis  sza -
nyer het ték a tár sa da lom ban be töl tött szol gá ló sze re pü ket.
Po zi tív ha tás sal járt a ci vil tár sa da lom el sõ sor ban he lyi
szin ten tör té nõ meg erõ sö dé se. Ugyan ak kor az esz kö zök
kor lá to zott vol ta, va la mint az egy há zak kal szem ben oly kor
fel tá ma dó el len szél mi att ezek ha tá sa csak kor lá to zot tan
ér vé nye sült (ér vé nye sül). Min den eset re az egy há zak és a
he lyi tár sa dal mi szer ve ze tek sze re pe és je len tõ sé ge e meg -
új ho dá si tö rek vé sek ben nem be csül he tõ le.

A rend szer vál to zást bi zo nyos fo kig po li ti kai ér te lem ben,
leg na gyobb részt azon ban esz mei-er köl csi ér te lem ben be -
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fo lyá sol ta, hogy az nem for ra da lom ered mé nye ként kö vet -
ke zett be. Ez egyéb ként az eu ró pai rend szer vál to zás ok ra
töb bé-ke vés bé majd min den hol rá nyom ta bé lye gét. (A jel -
le gé ben vi ta tott ro má ni ai for du lat tól el te kint ve ta lán a cseh
rend szer vál to zás ment vég be for ra dal mi meg moz du lá sok -
tól kí sér ve.)

A nem ze ti szo ci a lis ta-fa sisz ta rend sze rek több sé gét an -
nak ide jén meg sem mi sí tõ ve re ség sö pör te le a tör té ne lem
szín pa dá ról. Ez esz mé ik fel tét len és tel jes bu ká sát is ma gá -
val hoz ta. El kép zel he tet len né vált, hogy mond juk a né met
kan cel lá ri szék be egy volt pro mi nens ná ci ül hes sen. A
kom mu nis ta rend szer nem szen ve dett ilyen ve re sé get. Bu -
ká sát nem há bo rú, nem for ra da lom, ha nem az államszo-
cialista gaz da sá gi rend szer el le he tet le nü lé se okoz ta. Ez a
hely zet a bé kés át me net le he tõ sé gét tet te re a li tás sá. Kö zel fél
év szá za dos vá ra ko zás után ezt kí nál ta fel a tör té ne lem, amit
bûn lett vol na el sza lasz ta ni. Nem ze te sor sá ért fe le lõs sé get
ér zõ, ha zá ját iga zán sze re tõ, kü lö nö sen pe dig a ke resz tény
ér té ke ket val ló em ber egyéb ként sem uta sít hat ta el ezt az
utat azért, mert egy, a vál to zás kés lel te té sé vel eset le ge sen
be kö vet ke zõ vér ál do zat tal já ró for ra da lom tel je sen tisz tá ra
tö röl te vol na a kom mu niz mus ál tal te le írt táb lát. Hoz zá tar -
to zik a tör té ne lem hez, hogy a kom mu nis tá kat - ér té kel je ki-
ki ezt a ma ga er köl csi mér cé je sze rint - év ti ze de ken át
kény szer bõl ugyan, de a nyu gat is tár gya ló part ner nek te -
kin tet te. A nyu gat-eu ró pai ér tel mi ség egy nem cse kély ré -
sze pe dig so ká ig el ját sza do zott a kom mu niz mus, vagy leg -
alább is a mar káns bal ol da li ság ro man ti ká já val.

A rend szer vál to zás kö rül mé nye it ele mez ve lát nunk kell,
hogy Ma gyar or szá gon 1989-ben nem volt for ra dal mi hely -
zet. A ma gyar nép, bár öröm mel és nem kis vá ra ko zás sal
fo gad ta a sza bad sá got és a de mok rá ci át, for ra dal mat csi -
nál ni ér te nem akart. Iga zá ból az államszocialista rend szer
el le he tet le nü lé sét akar ta túl él ni, el ke rül ni azt, hogy ös  sze -
om lá sa ese tén an nak rom jai ma ga alá te mes sék. An tall Jó -
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zsef el hí re sült mon dá sa („tet szet tek vol na for ra dal mat csi -
nál ni”) va ló já ban nem a nép nek tett szem re há nyás, ha nem
a tör tén tek és a re a li tás iro ni kus ös  szeg zé se volt.

Min den el té rõ né zet tel szem ben a ra di ká li sabb rend -
szer vál to zás nak nem vol tak meg az elõ fel té te lei. A kom mu -
nis ták, fel mér ve, hogy a ha ta lom hoz tör té nõ ma kacs ra -
gasz ko dá suk egy gaz da sá gi ös  sze om lás ese tén lé tü ket fe -
nye ge tõ tár sa dal mi-po li ti kai rob ba nás hoz ve zet het, be le -
nyu god tak a de mok rá cia hely re ál lí tá sá ba és ab ba is, hogy
az el sõ sza bad vá lasz tá son min den eset re ve szí te ni fog nak.
Ez va ló ban meg te rem tet te an nak le he tõ sé gét, hogy po li ti -
kai ló zun gok szint jén szo ci ál de mok ra ták nak öl töz ve ké -
sõbb már de mok ra ti kus eszkö zök kel meg sze rez hes sék a
kor mány zást. Azok a kom mu nis ták pe dig, akik ra gasz kod -
tak a rend szer vál to zás elõtt val lott esz mé ik hez, kü lön párt -
ba tö mö rül tek és mar gi na li zá lód tak. A rend szer vál to zás
tör té ne te, esz mei-er köl csi ar cu la ta csak e té nyek kel és kö -
rül mé nyek kel ki egé szít ve tel jes. 

A de mog rá fi ai hely zet

A ma gyar ság de mog rá fi ai hely ze tét az el múlt szá zad má so -
dik fe lé ben ki bon ta ko zott né pes ség csök ke né si fo lya mat
ha tá roz za meg, mely jö võ jé re a leg ko mo lyabb fe nye ge tést
je len ti. A né pes ség fo gyás alap ve tõ en a szü le té sek szá ma
csök ke né sé nek a kö vet kez mé nye.

Az anya or szág te kin te té ben ez a fo lya mat szin te tö ret -
len. A szü le tés szám csök ke né se ugyan az 1970-es évek ben
meg állt, sõt át me ne ti leg még ki sebb nö ve ke dés is be kö vet -
ke zett, az év ti zed vé gé vel azon ban is mét a csök ke né si ten -
den cia vált ural ko dó vá. 1981-tõl az or szág né pes sé ge fo -
gyás nak in dult, és ez a fo lya mat a sta tisz ti kai ada tok ta nú -
sá ga sze rint ne gyed szá zad óta fel tar tóz tat ha tat lan nak lát -
szik. Az or szág la kos sá ga az 1981-es te tõ pont ról, ami 10
mil lió 700 ez res lé lek szá mot je len tett, a je len szá zad ele jé -
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re mint egy 500 ezer rel csök kent. A né pes ség csök ke né se
sok kal na gyobb len ne, ha azt a rend szer vál to zás után nem
mér sé kel te vol na a ha tá ra in kon tú li ma gyar ság ré szé rõl je -
lent ke zõ cse ké lyebb, de még sem el ha nya gol ha tó mér té kû
át te le pü lés je len sé ge. Ez bi zo nyos mér ték ben lep le zi a de -
mog rá fi ai hely zet sú lyos sá gát. A szü le tés szám csök ke né sé -
nek kö vet kez té ben a fo lya mat a tár sa da lom fo ko za tos el -
öre ge dé sé vel kap cso ló dik ös  sze, mely ten den ci á já ban nö -
ve li a de mog rá fi ai fo gyás mér té két. A la kos ság rep ro duk -
ci ó ra ké pes ré szé nek rom ló ará nya, a gyer mek vál la lá si
kész ség to váb bi csök ke né se drá mai kö vet kez mé nyek hez
ve zet het. Egyes pes  szi mis ta becs lé sek sze rint a szá zad kö -
ze pé re az or szág né pes sé ge akár 7-8 mil li ó ra csök ken het.

A Kár pát-me den ce anya or szá gon kí vü li ré sze i ben élõ
ma gyar ság szû kebb ér te lem ben vett de mog rá fi ai hely ze té -
nek ér té ke lé sét ne he zí ti az as  szi mi lá ció és a ki- il let ve át -
te le pü lés je len sé ge. Min den eset re meg ál la pít ha tó, hogy a
szü le té si-ha lá lo zá si vi szony lat ban mért né pes ség fo gyás fo -
lya ma tá tól az anya or szá gon kí vü li ma gyar ság sem men tes.
Ha vol tak is ez el len ha tó té nye zõk (pl. a Ceausescu-rend-
szer de mog rá fi ai po li ti ká ja), a ma gyar ság né pe se dé si mu -
ta tói ál ta lá ban el ma rad tak a több sé gi nem ze tek ha son ló
ada ta i tól.

A de mog rá fi ai vi szo nyok rom lá sa nem ki fe je zet ten ma -
gyar, ha nem az észa ki vi lág, kü lö nö sen az eu ró pai ci vi li zá -
ció prob lé má ja. Az okok több fé lék, de nagy já ban-egé szé -
ben min den érin tett or szág ban ha son ló ak. El sõ he lyen a
fo gyasz tói tár sa da lom csak je len ben élõ, mér ték te len anya -
gi as ság ra épü lõ és rö vid tá vú gon dol ko dást tük rö zõ, ön -
zés re ösz tön zõ ha tá sa it kell meg em lít nünk, amely hez má -
sod sor ban az egyéb ként jó részt elõb bi ek bõl kö vet ke zõ, ál -
ta lá nos sá vá ló ér ték vesz tés kap cso ló dik; így a csa lád és a
gyer mek ál dás örö mé nek deg ra dá ló dá sa. Vé gül át té te le sen
érez te ti ha tá sát a már szem be tû nõ en je lent ke zõ er köl csi
vál ság, amely töb bek kö zött az élet kul tú rá ja he lyett egy re
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in kább te ret en ged a ha lál kul tú rá já nak. Eu ró pa de ka dens -
sé vált, és az egész észa ki ci vi li zá ci ó val együtt va la hol úgy
kö ze lít sor sa fe lé, mint az an tik nyu ga ti ró mai bi ro da lom
az ókor zá ró kö vét je len tõ bu ká sa fe lé. A ma gyar ság en nek
a vi lág nak a ré sze ként lé te zik, és sor sa nem füg get le nít he -
tõ et tõl a vi lá gé tól. A vég ze tes fo lya ma tok fel tar tóz ta tá sán
dol goz ni te hát leg alább is eu ró pai lép té kû fel adat. Ugyan -
ak kor ezek a fo lya ma tok a kis né pe ket ki sebb né pes sé gük,
e tren dek nek va ló fo ko zot tabb ki szol gál ta tott sá guk kö vet -
kez té ben gyor sabb, erõ tel je sebb le fo lyás sal, sok kal sú lyo -
sab ban érin tik. Kü lö nö sen így van ez a ma gyar ság ese té -
ben, mely nek a bé ke szer zõ dé sek kel el sza kí tott ré sze az
eró zi ó nak még in kább ki van té ve.

A de mog rá fi ai ha nyat lás sú lyos kö vet kez mé nyei köz is -
mer tek. El sõ sor ban, mint min den ha son ló hely zet ben lé võ
nép ese té ben, a ma gyar ság sa ját kö ze gé nek, kul tú rá já nak
tér vesz té sé vel jár, an nak a vi lág nak a zsu go ro dá sá val,
mely ben csor bí tat la nul ott hon érez zük ma gun kat. Má sod -
sor ban a gaz da ság mû kö dõ ké pes sé gé nek rom lá sá val pá ro -
sul, a tár sa da lom el öre ge dé se foly tán a nyu gel lá tás ra szo -
ru ló né pes ség rõl va ló, em ber hez mél tó szin ten tör té nõ gon -
dos ko dás meg ne he ze dé sé vel, a tár sa dal mi szo li da ri tás
meg rop pa ná sá val. A ba jok sú lya az idõ mul tá val és a fo -
lya ma tok el mé lyü lé sé vel mér ta ni ha lad vány ban nö vek szik,
és idõ vel a tár sa da lom ös  sze om lá sá val fog fe nye get ni. 

A de mog rá fi ai vál ság ke ze lé si mód ját il le tõ en az eu ró -
pai po li ti ka elõ sze re tet tel gon dol ko dik a túl né pe se dett ci -
vi li zá ci ók ból az eu ró pai or szá gok fe lé irá nyu ló mig rá ci ó -
ban, mun ka erõ im port ban. Ez ugyan ak kor - mint azt lát hat -
juk - együtt jár a kü lön bö zõ kul tú rák kö zöt ti súr ló dá sok -
kal, konf lik tu sok kal, et ni kai fe szült sé gek meg nö ve ke dé sé -
vel. Si es sünk le szö gez ni; az em lí tett okok ger jesz tet te ér zé -
sek, a xenofóbia, ide gen gyû lö let, és a fe jét oly kor fel ütõ
ras  szis ta at ti tûd, mint min den kon tex tus ban, eb ben az ösz  -
sze füg gés ben is el fo gad ha tat la nok, és ter mé sze te sen a ke -
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resz tény er köl csi ség gel is ös  sze egyez tet he tet le nek. Ha a
de mog rá fi ai vál ság kö vet kez mé nye i tõl  szen ve dõ Eu ró pa -
és ez mi ránk ugyan úgy vo nat ko zik, mint más ha son szõ rû
né pek re - va la ki re ha ra gud hat, az csak sa ját ma ga le het. A
fo lya ma tért ugyan is egye dül az eu ró pai ci vi li zá ció és né pei
a fe le lõ sek.

Egye sek vé le mé nye sze rint az or szág szá má ra sa já tos
„né pes ség pót lá si” le he tõ sé get je lent a Kár pát-me den cé ben
a bé ke szer zõ dé sek kel el sza kí tott te rü le te ken élõ ma gyar -
ság. El te kint ve at tól, hogy nem ze ti jö võnk ér de ké ben kö -
zö sen val lott nem zet po li ti kai cé lunk a ma gyar ság szü lõ -
föld jén tör té nõ meg ma ra dá sa (eb ben még fenn áll a po li ti -
kai osz tály kon szen zu sa), a Kár pát-me den cei ma gyar ság
vé ges „tar ta lé kot” je len te ne. Er re épí te ni (ha ez egy ál ta lán
szó ba jö het ne) idõ nye rés ér de ké ben le het ne, de meg ol -
dást re mél ve nem. Má sok el mé le ti le he tõ ség ként szám ba
vet ték nem ma gyar, el sõ sor ban ázsi ai ere de tû né pes sé gek
be te le pí té sét is. A más kul tú rák kal va ló együtt élés prob lé -
má i ról már eu ró pai vi szony lat ban szó esett. Eh hez csak
an  nyit te gyünk hoz zá: Ma gyar or szág tör té nel me so rán egy -
szer már meg ta pasz tal ta a kül föld rõl tör té nõ be te le pe dés
kö vet kez mé nye it. Is me re tes, hogy a más fél év szá za dos tö -
rök hó dolt ság és a kor szak há bo rúi okoz ta né pes ség vesz -
tés ma ga után von ta a né pes ség kül föld rõl tör té nõ pót lá -
sát. Azt is tud juk, hogy ez olyan nem ze ti sé gi ará nyok hoz
ve ze tett, amely ugyan ké sõbb mó do sult a ma gyar ság ja vá -
ra, de az ez zel ke let ke zett prob lé mák egé szen Tri a no nig
kí sér tek ben nün ket. És bár Tri a non hoz ös  sze tett okok ve -
zet tek, a be te le pí té sek bi zo nyos mér té kig kó dol ták nem ze -
ti tra gé di án kat. 

Ma nem kel le ne szem be néz nünk sú lyo sabb de mog rá fi -
ai gon dok kal, ha a nem ze tet rep ro du kál ni ké pes gyer mek -
vál la lás él te tõ ere je az el múlt év ti ze dek ben mû kö dött vol -
na. A becs lé sek sze rint mint egy hat mil lió mag za ti élet el -
pusz tí tá sa nem csak az er köl csi tör vé nyek, ha nem jö võnk
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el len is a leg sú lyo sabb bûn volt. 
A ma gyar po li ti ká nak ta lán leg fon to sabb fel ada ta a de -

mog rá fi ai fo gyás fo lya ma tá nak meg ál lí tá sa, és a né pe se dés
emel ke dõ pá lyá ra ál lí tá sa. A po li ti ka mel lett ter mé sze te sen
más esz kö zök nek is sze re pet kell vál lal ni uk eb ben a fel -
adat ban. Óri á si a mé dia fe le lõs sé ge, hogy a ma gyar tár sa -
dal mat szem be sít se a fe nye ge tõ va ló ság gal. Vé get kell vet -
ni an nak a kul túr harc nak, mely az egy há zak ér ték hir de tõ
sze re pét és en nek tár sa dal mi ha tá sát gyen gí te ni tö rek szik.
Min den ki nek, aki nek er re le he tõ sé ge van, fel ada tot kell
vál lal nia az élet igen lé sét je len tõ er köl csi ér té kek rehabil-
itásában. Ami a po li ti kát il le ti, ha zai és nem zet kö zi ta pasz -
ta la tok iga zol ják, hogy meg fe le lõ po li ti ká val be fo lyá sol ha -
tó ak a de mog rá fi ai fo lya ma tok. Alap ve tõ, hogy meg szü les -
se nek azok a jog sza bály ok, azok az in téz ke dé sek, ame lyek
ösz tön zõ en hat nak a gyer mek vál la lás ra, meg fe le lõ vé del -
met és tá mo ga tást biz to sí ta nak a csa lád nak. Csa lád és
gyer mek ba rát adó rend szer re, az anya ság hi va tás ként tör té -
nõ el is me ré sé re, új szo ci ál po li ti ká ra van szük ség.

Va ló szí nû leg csak né hány év ti zed vá laszt el at tól, hogy
be ke rül jünk ab ba a spi rál ba, amely bõl nin csen vis  sza út. A
ma gyar ság gon dol ko dá sá nak gyö ke res ér ték- és szem lé let -
vál tá sá ra van szük ség, hogy ezt el ke rül jük. Ha ez nem si -
ke rül, el ve szít jük jö võn ket, és csak idõ kér dé se lesz, hogy
mi kor fe je zõ dik be szá munk ra a tör té ne lem. Bár min den
nép el tû né sé vel az egész te rem tett vi lág sze gé nye dik, a mi
hi á nyunk más né pek szá má ra nem lesz tra gé dia. Is ten
szem szö gé bõl néz ve pe dig, aki nek min den em ber, min den
nem zet, min den ci vi li zá ció egy for mán ked ves, ez csak a
vi lág, a tör té ne lem egyik vál to zá sa lesz.  Mint ahogy a ró -
mai bi ro da lom he lyé be is má sok lép tek: fran kok, ger má -
nok, szlá vok, ava rok, ma gya rok. Szá munk ra min den kép -
pen, de át té te le sen Eu ró pá nak is fi gyel mez te tõ üze ne tet
hor doz Köl csey ver sé nek ví zi ó ja és a ben ne meg szó la ló
Te rem tõ, aki ek ként vá la szol a ha zá ja sor sá ért kö nyör gõ
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köl tõ nek:
„Tör vé nyem él. Ha zád õrcsillagzatja / Szü löt ti bû ne in

leszáll;/
Sze líd su gá rit töb bé nem nyug tat ja / Az õsz apák

sírhalminál./
És más hon áll a négy fo lyam part já ra, / Más szó zat és

más keb lû nép ;/
S szebb ar cot ölt e föld ki es ha tá ra, / Hogy kedv re gyúl,

ki báj kö ré be lép.”
Raj tunk mú lik, hogy ne így le gyen.

Tri a non és meg ha la dá sa

Az el sõ vi lág há bo rút le zá ró tri a no ni bé ke dik tá tum, me lyet
ké sõbb a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ pá ri zsi bé ke meg -
erõ sí tett, a ma gyar tör té ne lem má ig be kö vet ke zett leg na -
gyobb sors csa pá sa volt. Ezt „rang sor ban” egye dül a je len leg
még „csak ” ve szély ként fe nye ge tõ de mog rá fi ai pusz tu lás
elõz he ti meg, ha a né pes ség fo gyás vis  sza for dít ha tat lan ná
vá lik. Ez ugyan is vég sõ fo kon a nem zet egé szé nek a ha lá -
lát je len te né.

A tri a no ni bé ké vel oda ve szett a ha za föld jé nek két har -
ma da és ki sebb sé gi sor ba ke rült min den har ma dik ma -
gyar. Az el csa tolt te rü le tek kel  a ma gyar tör té ne lem és
mû ve lõ dés tör té net ki emel ke dõ em lék he lye it, a ma gyar
kul tú ra sok fé le és még ma is kü lön le ges szí nek kel pom -
pá zó vi rá gos kert je it, a ma gyar al ko tó kéz vá ro sa ink ban,
vas út ja ink ban, épí tett kör nye ze tünk ben  és más al ko tá -
sok ban tes tet öl tõ pro duk tu ma it vesz tet tük el. Tri a non
meg fosz tott ter mé sze ti szép sé ge ink és nyers anyag kin -
csünk ja va ré szé tõl is. Szét esett az a gaz da sá gi egy ség,
mely a Kár pát-me den ce egy más ra utalt nagy ré gi ó i nak jól
mû kö dõ, egy mást ki egé szí tõ, fej lõ dést ösz tön zõ, együtt -
mû kö dés re épü lõ vi rág zó gaz da sá gi éle tet biz to sí tott. A
leg fáj dal ma sabb vesz te ség ter mé sze te sen a nem zet har -
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ma dá nak az el sza kí tá sa volt.
A bé ke dik tá tum táv la ti ha tá sa it il le tõ en is tra gi kus kö -

vet kez mé nyek kel járt. A már meg le võ nem ze ti el len té tek
még in kább el mé lyül tek és el mér ge sed tek. A Kár pát-me -
den ce né pe i nek több sé ge a tö me gek szint jén is szem be
ke rült egy más sal, és nagy ha tal mak já ték szer évé vált. A
gaz da sá gi fej lõ dés, me lyet az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia,
mint az Eu ró pai Unió va la mi fé le po ten ci á lis elõ ké pe az itt
élõk nek biz to sí tott és egy szer smind jö võ kép ként ki lá tás ba
he lye zett – meg hi ú sult, füst be ment. A ked ve zõ kör nye ze -
ti adott sá go kat a kör nye zet vé del mi szem pon to kat sem mi -
be ve võ gaz dál ko dás kezd te ki. A szom szé dos or szá gok
fenn ha tó sá ga alá ke rült nem ze ti kul tu rá lis ér té ke ink ja va -
rész ben – oly kor tu da tos po li ti ka kö vet kez té ben – eró zi ó -
nak in dul tak. 

A leg in kább ag gasz tó kö vet kez ményt azon ban az el -
csa tolt te rü le te ken élõ ma gyar ság fel mor zso lá sá ra, as  szi -
mi lá ci ó já ra irá nyu ló tö rek vé sek je len tik, me lyek az el múlt
több mint nyolc van esz ten dõ so rán nem ma rad tak ha tás -
ta la nok. A ma gyar sá got a fo lya ma tos na ci o na lis ta el nyo -
mó po li ti ka mel lett a két vi lág égés hez kap cso ló dó tra u -
mák is meg vi sel ték, mely nem je len ték te len ré szé nek az
exo du sá hoz ve ze tett. Az egyi de jû leg le ját szó dó rend szer -
vál to zás ok hoz fû zött re mé nyek nem iga zán vál tak be;
egyes szom széd né pek je len tõs ré szét ma is ra bul ej ti a
nem zet ál lam esz mé jé nek bû vö le te és át itat ja a ma gyar el -
le nes na ci o na liz mus. Bár van nak el is me rés re mél tó más
vi szo nyu lá sok is, a po li ti ká ban in kább az elõb bi ek érez -
te tik a ha tá su kat és be fo lyá sol ják gya kor lat ban a ma gyar -
ság hely ze tét. A rend szer vál to zás ok ugyan ak kor meg nyi -
tot ták a ka pu kat a ma gyar ki sebb sé giek elõtt, akik kö zül
szá mo san – él ve a le he tõ ség gel – az anya or szág ba tör té -
nõ át te le pü lést – ki vé te le sen más or szá gok ba tör té nõ ki -
te le pü lést – vá laszt ják. Ez a fo lya mat, bár csak kis mér té -
kû, va la me lyest ugyan csak ero dál ja az anya or szá gon kí -
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vü li ma gyar sá got.
Az et ni kai vi szo nyo kat is fi gyel men kí vül ha gyó bé ke -

dik tá tum igaz ság ta lan vol tát a bé kén nye rõ or szá go kat ki -
vé ve szin te min den ha ta lom és e kér dés sel fog lal ko zó po -
li ti kai té nye zõ el is mer te. (A kö vet kez mé nyek le vo ná sát
azon ban ál ta lá ban már más kér dés nek te kin tet ték.) Az
igaz ság ta lan bé ke ter mé sze tes kö vet kez mé nye volt, hogy a
ma gyar kül po li ti ka a két vi lág há bo rú kö zött alap ve tõ cél -
ki tû zés évé tet te a ha tá rok bé kés fe lül vizs gá la tát. Eb ben az
ügy ben a ma gyar köz vé le mény ben tel jes egyet ér tés ál lott
fenn. A re ví zió ügyét azon ban vesz tes üg  gyé tet te, hogy a
ha tá rok mó do sí tá sá ra az eu ró pai sta tus quo olyan fel bo rí -
tá sa mel lett ke rült sor, me lyet az an gol szász ha tal mak és a
Szov jet unió – nem csak ha tal mi ér de ke ik mi att, ha nem az
el le nük és Eu ró pa nagy ré sze el len ví vott há bo rú hó dí tó,
to tá lis, kü lö nös kép pen em ber te len és pusz tí tó jel le gé re
adan dó vá lasz ként is – alap ve tõ en sem mi vé kí ván tak ten -
ni. A bé ke szer zõ dés re ví zi ó ja olyan ha tal mak tá mo ga tá sá -
val va ló sult meg, me lyek ezt a kü lö nö sen em ber te len há -
bo rút ki rob ban tot ták, és en nek so rán meg sem mi sí tõ ve re -
sé get szen ved tek. A re ví zió sor sá nak meg pe csé te lé sé hez
nagy ban hoz zá já rult az is, hogy eb be a vi lág há bo rú ba az
or szág a Szov jet uni ó val és az an gol szász ha tal mak kal
szem ben ma ga is be kap cso ló dott, és ab ban a nyi las ura -
lom alá ke rült ré sze a vég ki fej le te kig részt vett. Ha az an -
gol szász ha tal mak ré szé rõl az újabb bé ke tár gya lá son volt
is né mi nyi tott ság a ha tá rok (in kább csak Ro má nia irá nyá -
ban tör té nõ) ki sebb mó do sí tá sá ra, meg ha tá ro zó vá a tér sé -
get ura ló szov jet aka ra ta vált, amely lé nye gé ben a tri a no ni
ha tá rok vis  sza ál lí tá sát fa vo ri zál ta.

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en vég be ment po li ti kai
vál to zá sok és a hoz zá kap cso ló dó egyéb fo lya ma tok kö vet -
kez té ben a ma gyar ság nincs ab ban a hely zet ben és ál la pot -
ban, hogy a bé ke szer zõ dés fe lül vizs gá la ta ér de ké ben bár -
mi fé le lé pést vagy kez de mé nye zést te hes sen. A nagy ha tal -
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mi kons tel lá ció – min den egyéb vál to zá sa el le né re - az eu -
ró pai ha tá rok át raj zo lá sá nak le he tõ sé gét hat van éve egy ér -
tel mû en ki zár ja. (Ez an nak el le né re igaz, hogy az el múlt két
év ti zed ben Dél- és Kö zép-Eu ró pá ban ál la mok szét vá lá sá ra
il let ve szét esé sé re ke rült sor. A füg get len Szlo vá kia lét re jöt -
tét Prá gá nak e vál to zás ba tör té nõ be le nyug vá sa se gí tet te
elõ, Ju go szlá via szét esé sét vé res bel há bo rú kí sér te, és az el -
vá ló or szá gok ha tá rai alap ve tõ en itt is a ré gi ek ma rad tak.)
Eu ró pa és az Egye sült Ál la mok az ilyen ter mé sze tû, a nem -
zet kö zi sta bi li tást is érin tõ prob lé mák nak még a fel me rü lé -
sé ben is ki fe je zet ten el len ér de kelt. Mind eb bõl kö vet ke zõ en
a tri a no ni bé ke szer zõ dés ben meg ál la pí tott ha tá rok fe lül -
vizs gá la tá nak és meg vál toz ta tá sá nak nin csen po li ti kai re a li -
tá sa. A fe le lõs ma gyar po li ti ká nak Tri a non kö vet kez mé nyei
reparációjának le he tõ sé ge it úgy kell ke res nie, az eh hez
kap cso ló dó nem zet po li ti kai stra té gi át úgy kell ki ala kí ta nia,
hogy ezt a hely ze tet nem té veszt he ti szem elõl.

De lé te zik-e más út ja, más le he tõ sé ge Tri a non meg ha la -
dá sá nak? Er re a reparációval kap cso la tos nem ze ti cé lok
szám ba vé te le mel lett kí sé rel he tõ meg a vá lasz adá sa. Mi az
a mél tá nyos po li ti kai cél, me lyet emelt fõ vel igé nyel he tünk
a ma gunk szá má ra, anél kül, hogy a bé ke bon tás vád ját (és
an nak be lát ha tat lan kö vet kez mé nye it) a ma gunk fe jé re
von nánk? 

Min de nek elõtt a ha tá ra in kon kí vül élõ ma gyar ság meg -
ma ra dá sa, magyarkénti éle té nek biz to sí tá sa szü lõ föld jén.
Az anya or szá gi és az azon kí vül élõ ma gyar ság kö zös sé gi
szá la i nak meg erõ sí té se, ös  sze tar to zá sá nak mind több te rü -
le ten tör té nõ va ló sá gos sá té te le; az az a ma gyar nem zet ha -
tá ra in kon át íve lõ egye sí té se. To váb bá mind an nak a kul túr -
tör té ne ti ér ték nek a meg ma ra dá sa, mely szá munk ra ked -
ves, szim bi ó zis ban a Kár pát-me den cé ben együtt élõ más
né pek – a vi lá got ugyan csak gaz da gab bá te võ – kul tú rá já -
val. Vé gül, hogy min den itt élõ nem zet gyer me ke ott hon
érez ze ma gát a Kár pát-me den cé ben, va gyis, hogy szûn jön
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meg min den hol a nem ze ti szup re má cia po li ti ká ja. 
E cél ki tû zé sek el vi leg meg va ló sít ha tók a ha tá rok át raj -

zo lá sa nél kül is. Meg va ló sít ha tók a ha tá rok „lé gi e se dé se”
út ján, a nem zet ál la mi gon dol ko dás mód el hal vá nyo dá sá -
val, majd el tû né sé vel.  

De va jon a gya kor lat ban jár ha tó-e ez az út, vagy csak
egy álom ról be szé lünk, amit már nem egy nem ze ti nagy -
sá gunk, szel le mi ki vá ló sá gunk (mint Ady, Bar tók, Il  lyés,
Bibó, Sü tõ, az anya or szá gi és az anya or szá gon kí vü li szel -
le mi élet más sze rep lõi) hi á ba me len ge tett a szí vén? Er re a
kér dés re – és saj nos ez is re a li tás – biz tos vá lasz ma nem
ad ha tó. Az azon ban nem két sé ges, hogy Tri a non meg ha -
la dá sá nak ez idõ sze rint más le het sé ges út ja nincs.

Az Eu ró pai Unió lé té vel és tag ál la má vá vá lá sá val va ló -
sá gos le he tõ ség nyílt meg e cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa
elõtt. Az Unió olyan for má ció, mely nek egyik leg fon to sabb
jel lem zõ je az or szá go kat el vá lasz tó ha tá rok eljelentékte-
lenedése. Lát hat tuk, hogy az uni ós tag ál lam ok kö zöt ti tör -
té nel mi el len té tek ké pe sek ol dód ni. Ezért – bár men  nyi re is
ne héz ma el kép zel ni – nem alap ta lan re mé nye ket fûz ni
ah hoz, hogy az Unó tag já vá vál va a Kár pát-me den ce né -
pei kö zött is csök ken het nek a meg le võ fe szült sé gek. A kü -
lön bö zõ együtt mû kö dé si for mák idõ vel a múlt ba utal hat -
ják vis  sza el len té te in ket. Ez ön ma gá ban is na gyon fon tos
ho za dé ka len ne Tri a non ily mó don tör té nõ meg ha la dá sá -
nak. En nek a „ren de zés nek” nem len né nek vesz te sei, csak
nyer te sei. 

A tech ni kai fej lõ dés, kü lö nö sen az elekt ro ni kus mé dia
vi lá gá nak ki ala ku lá sa ön ma gá ban is je len tõs mér ték ben
vé ko nyí tot ta azt a fa lat, me lyet a ha tá rok – akár csak húsz-
har minc év vel ez elõtt is – ma gyar és ma gyar kö zött je len -
tet tek. Már az uni ós in teg rá ció elõtt kön  nyeb bé vált az uta -
zás, kor lá to zott le he tõ ség gé a mun ka vál la lás, át te le pü lés.
Az Eu ró pai Uni ó ban pe dig ezek a le he tõ sé gek ki tel je sed -
nek. A sza bad uta zás, in gat lan vá sár lás, mun ka- és tõ ke -
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áram lás Eu ró pa ke le ti fe lé nek éle tét is át fog ja ala kí ta ni. Jó
esé lyünk van ar ra, hogy a nem zet ál la mi ide o ló gi ai és po -
li ti kai for má ció tért ve szít sen. 

A tör té ne lem ben a nem zet ál lam vol ta kép pen rö vid éle -
tû kép zõd mény. A XVIII. szá zad má so dik fe lé ig az eu ró pai
kö zös sé gek még nem tö mö rül tek ilyes fé le ala ku lat ban.
Má ra pe dig - elég, ha csak a globalizmus egyéb ként el lent -
mon dás ok kal ter helt vi lá gá ra gon do lunk – úgy tû nik, ki nõ -
jük eze ket a ke re te ket. A tör té nel mi Ma gyar or szág más -
kép pen le het a mi enk – ter mé sze te sen ma gyar szup re má -
cia nél kül – mint ahogy mi enk le het – má sok kal együtt -
egész Eu ró pa is. 

Ezek nek a re mé nyek nek a leg na gyobb el len fe le az idõ
és egyes szom széd or szá gok ban a meg ta pasz tal ha tó ma -
gyar el le nes ség, a po li ti ká ban is tettenérhetõ szup re má cia
és az in to le ráns na ci o na liz mus esz mé je. Az a gon dol ko -
dás mód, amely nem ze ti cél ja it a ki sebb ség fel õr lé sé ben és
be ol vasz tá sá ban vé li fel ta lál ni. Eb bõl a be teg ség bõl ne héz
ki gyógy ul ni. És amíg ez a gyógy ulás be nem kö vet ke zik, a
ha tá ra in kon kí vül élõ ma gyar ság ki lesz té ve a több sé gi
nem zet kö re i bõl szár ma zó szo rí tás nak, és a je len le gi de -
mog rá fi ai fo lya ma tot erõ sí tõ si et te tett fo gyás nak. Nagy kér -
dés te hát, hogy mi va ló sul meg gyor sab ban, erõ tel jes eb -
ben; a nem zet ál la mi ural mi gon dol ko dás mód és a ma gyar -
sá got szo ron ga tó, õr lõ na ci o na lis ta po li ti ka vis  sza szo ru lá -
sa, il let ve el tû né se, vagy a ma gyar ság nak a rá ne he ze dõ
nyo más tól erõ sö dõ fo gyá sa. Ma rad-e elég tü re lem, erõ, ki -
tar tás ki vár ni a rossz idõk el múl tát, túl él ni ezt a pró ba té te -
lek kel ter hes és az alag út vé gé vel még nem ke cseg te tõ
idõ sza kot? Ne héz kér dés, ami re csak a jö võ ad hat ja meg a
vá laszt.

Az el csa tolt te rü le tek ma gyar sá ga szá má ra egy faj ta me -
ne kü lé si al ter na tí vát az át te le pü lés je lent. A szü lõ föld el ha -
gyá sa azon ban ne he zí ti az ott hon ma ra dó ma gya rok hely -
ze tét, hi szen a kö zös ség szám sze rû csök ke né se ki szol gál -
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ta tott sá gát is nö ve li. Az át te le pü lés a kul tú ra és a tör té nel -
mi gyö ke rek szín te ré nek a fel adá sát je len ti, és egé szé ben
el len té tes nem zet po li ti kai cél ja ink kal. Ugyan ak kor az
egyén szint jén sen ki tõl sem vár ha tó el, hogy egyet len és
meg is mé tel he tet len éle tét a kö zös sé gi cé lok ol tá rán fel ál -
doz za. Ör dö gi di lem ma ez, mely re min den ki nek ma gá nak
kell a vá laszt meg ad ni. A po li ti ka azon kí vül, hogy mo ti -
vál ja a szü lõ föld ön ma ra dást, töb bet nem te het. A ma gyar -
ság hely ze te ak kor vál to zik majd meg iga zán elõ nyö sen,
ha ilyen jel le gû vá lasz tá si di lem ma már nem fog szá má ra
fel me rül ni.  

Ös  sze gez ve a kér dést, mit tud ten ni a ma gyar po li ti ka
ezidõszerint Tri a non meg ha la dá sa ér de ké ben? 

A ma gyar nem zet po li ti ká nak Tri a non kö vet kez mé nye i -
nek reparációja szem pont já ból is mét köz pon ti fel adat tá
kell ten nie az anya or szá gon kí vül élõ Kár pát-me den cei
ma gyar ság kü lön fé le, po li ti kai, szel le mi, és a le he tõ sé gek -
hez mér ten anya gi esz kö zök kel tör té nõ tá mo ga tá sát. Meg
kell erõ sí te ni és bõ ví te ni kell azo kat a szo li da ri tá si for má -
kat, me lye ket meg ta pasz tal va úgy érez he ti, hogy nem en -
ged ték el a ke zét. Tá mo gat ni kell po li ti kai és kul tu rá lis tö -
rek vé se i ben, ide ért ve az au to nó mia meg te rem té sé re irá -
nyu ló erõ fe szí té se it is. Fá ra doz ni kell azon, hogy a ma -
gyar ság tag jai, él je nek bár hol, egy kö zös ség hez tar to zó nak
érez zék ma gu kat. Az Uni ón kí vü li ek szá má ra ez min den -
nél fon to sabb ka pasz ko dó. Az Uni ó ban pe dig dol goz ni
kell mind azon in téz mé nyek ki tel je sí té sén és egyéb más
meg ol dá so kon, me lyek elõ se gít he tik nem zet po li ti kai cél ja -
ink meg va ló sí tá sát. Min den szom szé dos or szág gal tö re ked -
ni kell a jó szom szé di vi szony ápo lá sá ra és az együtt mû kö -
dés bõ ví té sé re, elõ moz dí tan dó a tör té ne lem okoz ta se bek
be gyó gyí tá sát. Ugyan ak kor bát ran fel kell lép nünk a ma -
gya ro kat érõ eset le ges at ro ci tá sok, vagy a ma gyar kö zös -
sé get súj tó bár mi fé le po li ti ká val szem ben.

Le he tõ sé ge in ket szám ba vé ve ma en  nyit tu dunk ten ni
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Tri a non meg ha la dá sá ért. Ez sem sem mi, és ered mé nyes sé -
gét il le tõ en nem re mény te len stra té gia. Ugyan ak kor ma ez
az egyet len út ja a ha tá ra in kon kí vül élõ ma gyar ság meg tar -
tá sá nak, ami Tri a non túl élé se szem pont já ból min den nél
fon to sabb. 

A tár sa dal mi jö võ

„Ha za csak ott van, hol jog is van” – ír ta Pe tõ fi A nép cí -
mû ver sé ben. Ez a ki je len tés a vers szü le té sé nek idõ sza ká -
ban nem egy sze rû en a szó szo ros ér tel mé ben vett jog és
ha za ös  sze füg gé sé rõl szólt, ha nem tár sa dal mi tar ta lom mal
bírt. A XIX. szá zad de re kán ugyan is ar ról volt szó, hogy a
né pet a jo gok biz to sí tá sá val be kell von ni az al kot mány
„sán cai” kö zé, és azo nos jo gok kal bí ró pol gá rok ká té ve
tag ja it, meg kell te rem te ni tár sa dal mi fel emel ke dé sé nek
fel tét ele it. Szû keb ben néz ve ez a job bágy fel sza ba dí tást, a
sza bad pa rasz ti tu laj don meg te rem té sét je len tet te, tá gabb
ér te lem ben pe dig a pol gá ri tár sa da lom ki ala kí tá sa volt a
ki tû zött cél. Mind ez az ér dek egye sí tés út ján volt meg va ló -
sít ha tó, amely a ha zát az egész nép ha zá já é vá te szi, a ko -
ráb bi ki vált sá go so kat és ki vált ság nél kü li e ket nem ze ti kö -
zös ség ben egye sí ti.   

A vers sor ban meg fo gal ma zó dott eme tár sa dal mi kö ve -
tel mény ben rej lik a köl te mény ko ron túl mu ta tó, örök ér vé -
nyû mon da ni va ló ja. A mél tá nyos tár sa dal mi hely zet nek, az
igaz sá gos tár sa dal mi vi szo nyok nak hi á nya ki kez di a nem -
ze ti kö zös ség hez tar to zás ér zé sét. Azok ban a ma gya rok -
ban, akik úgy ér zik, hogy más ma gya rok (ter mé sze te sen
pél dá lóz hat nánk bár me lyik más nép tár sa dal má val is) ve -
lük szem ben, az õ bol do gu lá suk ká rá ra mél tány ta la nul ki -
rí vó, ki vált sá gos hely zet ben van nak; ha úgy ér zik, hogy a
nem zet ja vak ban bõ vel ke dõ ré sze tár sa dal mi lag nem szo -
li dá ris ve lük és ér zé ket len gond ja ik iránt, azok ban el hal vá -
nyul, vagy el is tû nik a bõ vel ke dõk kel va ló ös  sze tar to zás
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ér zé se. Ezek a lel ki vál to zá sok for dít va, az elit ben is vég -
be men nek, sõt, tár sa dal mi ön zé se és ér zék te len sé ge már
ele ve tár sa dal mi-lel ki sza ka dék ról árul ko dik. En nek a köl -
csö nös vagy köl csö nös sé vá ló vál to zás nak, il let ve ál la pot -
nak  vi lá gos je lei van nak: meg gyen gül a nem ze ti szo li da -
ri tás, el hal vá nyul a nem zet ben va ló gon dol ko dás, egy ol da -
lú vá vá lik vagy meg szû nik az ös  sze tar tó kul tu rá lis gyö ke -
rek hez va ló ra gasz ko dás. (Szim bo li ku san árul ko dó je le
pél dá ul en nek, ami kor a nem ze ti ün nep so kak szá má ra
pusz ta sza bad nap pá vá lik.) A tár sa dal mi igaz ság ta lan sá -
gok, füg get le nül a nem ze ti kö zös sé get meg bon tó ha tá suk -
tól, ter mé sze te sen ön ma guk ban néz ve is ele ve el fo gad ha -
tat la nok, mi vel sér tik az is te ni tör vé nye ket, a ter mé szet jo -
gi prin cí pi u mo kat, mél tat la nok az em ber hez, és gya kor la -
ti lag meg ke se rí tik az igaz ság ta lan ság tól szen ve dõk éle tét.
A meg fe le lõ tár sa dal mi jö võ kép hi á nya, mint a tár sa dal mi
igaz ság ta lan sá gok társ uta sa, az al ko tó ener gia el sor vasz tá -
sá hoz, az egyén re mény vesz té sé hez ve zet. Az igaz sá gos
tár sa da lom és a biz ta tó pers pek tí vát tar tal ma zó jö võ kép te -
hát nem csak alap ve tõ nem ze ti ér dek, ha nem az egye te -
mes hu má num kö ve tel mé nye is.    

A ma gyar ság mai tár sa dal mi vi szo nyai nem igaz sá go sak,
és ezt a nem zet nagy ré sze ma ga is így éli meg. A nem ze -
ti kö zös ség nagy több sé ge elõtt ma sem mi fé le biz ta tó jö -
võ kép nem áll.

A tár sa da lom csú csán le võ va gyo nos ré teg, il let ve a
nem zet kö zép- va la mint a sze gény ség ben élõ ré te gei kö -
zött ki rí vó an na gyok a va gyo ni (jö ve del mi) kü lönb sé gek.
Kü lön ront ja a tár sa dal mi köz ér ze tet a va gyo nos elit meg -
gaz da go dá sá nak vi ha ros gyor sa sá ga, és jó ré szét il le tõ en
ké tes kö rül mé nye i nek tu da ta. Azo kat pe dig, akik az el múlt
rend szer ál do za tai, kár val lott jai vol tak, il let ve mind azo kat,
akik a rend szer vál to zás tól tár sa dal mi-igaz ság té te li vál to zá -
so kat vár tak, ezen felül még az is ir ri tál ja, hogy a tár sa dal -
mi elit igen je len tõs ré szét az államszocialista rend szer ben
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bir to kolt po zí ci ó it és kap cso la ta it a rend szer vál to zás után
va gyon szer zés ben hasz no sí tó és ha tal mát eb ben az ér te -
lem ben át men tõ gaz da sá gi-tech nok ra ta ré teg al kot ja. 

Fel emel ke dé se szem pont já ból az új tár sa dal mi elit ál ta -
lá ban nem áll ja ki az ös  sze ha son lí tást a kom mu nis ta dik ta -
tú ra elõt ti nagy pol gá ri, il let ve tör té nel mi osz tá lyok kal. Ez
lé nye gé ben a tár sa dal mi-kul tu rá lis sze rep vál la lás te kin te té -
ben sincs más képp. Fel tû nõ az a kü lönb ség, ami a kul tú -
ra és az el sõ sor ban hoz zá kap cso ló dó nem ze ti in téz mé -
nyek tá mo ga tá sá val kap cso la tos ál do zat vál la lás te rü le tén
meg mu tat ko zik.

Szem be tû nõ en gyen ge pont ja a ma gyar tár sa da lom
szer ke ze té nek, hogy a kö zép ré te gek nagy sá ga, gaz da sá gi
vi ta li tá sa és tár sa dal mi po zí ci ó ja je len tõ sen el ma rad a nyu -
gat-eu ró pai kö zép osz tály oké tól. Nagy ré szü ket szû kö sebb,
gon dok kal pá ro su ló, vagy ép pen ség gel bi zony ta lan anya -
gi hely zet jel lem zi. Az a kö zép- és kis vál lal ko zói ré teg,
mely nek a tár sa da lom hú zó ere jé nek kel le ne len nie, sú lyos
ne héz sé gek kel küsz kö dik, és tag jai kö zül so kan a fenn ma -
ra dá su kért küz de nek. En nek a hely zet nek egyik egye nes
kö vet kez mé nye a mun ka he lyek bi zony ta lan sá ga, a mun -
ka nél kü li ség nö ve ke dé sé nek irá nyá ban ha tó ne ga tív ten -
den ci ák ma kacs fenn ma ra dá sa.

A tár sa da lom leg alább har ma dát al ko tó, nél kü lö zé sek
kö zött, il let ve nyo mor ban élõ sze gény ré te gei hely ze tét
alap ve tõ en két kö rül mény jel lem zi: egy részt a jobb vi szo -
nyok kö zött le võk höz ké pest nagy ság ren dek kel mér he tõ
le sza kadt tár sa dal mi hely zet (va gyis a sze gény ség nyo -
masz tó mér té ke), más részt a tár sa dal mi fel emel ke dés esé -
lye i nek re mény te len sé ge.

A sze gény ség a fal vak vi lá gá ban – ked ve zõbb hely ze tû
vi dé ke ket le szá mít va – ál ta lá no san jel lem zõ, a vá ro sok ban
pe dig (fõ leg a fõ vá ros ban és a na gyobb vá ro sok ban) a get-
tósodás fo lya ma tá val pá ro sul. Van nak vi dé kek, fal vak,
ahol a mun ka le he tõ ség rend kí vül cse kély, és a la kos ság
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túl nyo mó ré sze ala csony nyug díj ból és se gé lyek bõl ten ge ti
éle tét. Ezek ben a tér sé gek ben a be teg ség és az al ko ho liz -
mus fo ko zot tab ban for dul elõ és nyo mo rít ja a tár sa dal mat.
Az or szág egyes – kü lö nö sen észa ki és ke le ti – ré gi ó i nak
el ma ra dott sá ga már bán tó an szem be tû nõ. Kü lö nö sen hát -
rá nyos és rossz – or szá gos vi szony lat ban min de nütt – a ro -
ma né pes ség hely ze te. Az ál lam gaz da ság po li ti ká ja a vá -
zolt ba jok kal lát ha tó an nem tud meg bir kóz ni.

A bér szín vo nal ala csony vol ta, a mun ka bé re ket, jö ve -
del me ket súj tó arány ta lan köz ter hek me leg ágyát ké pe zik a
fe ke te- il let ve a szür ke gaz da ság nak, mely  a mun ka vál la -
ló kat ki szol gál ta tott hely zet ben tart ja, az ál la mot pe dig –
mel les leg – be vé te lek tõl foszt ja meg. Ezek az or szá go san
ál ta lá nos prob lé mák a hát rá nyos hely ze tû me gyék ben, or -
szág ré szek ben hal mo zot tan je lent kez nek.

A má ra ki ala kult tár sa da lom kép már ma gán vi se li a
globalizmus ha tá sa it is, me lye ket – ter mé sze té bõl adó dó an
– vi lág szer te lát ha tunk. A XX. szá zad vé gén a ka pi ta liz mus
tör té ne té ben új sza kasz kö vet ke zett be, amely le zár ta a tõ -
kés pi ac gaz da ság ko ráb bi hat-hét év ti zed re te he tõ, kü lö -
nö sen a má so dik vi lág há bo rú után jel lem zõ vé vá ló ked ve -
zõ kor sza kát. Eb ben kü lön fé le okok ha tot tak köz re; el sõ -
sor ban a de mog rá fi ai prob lé mák, a fo gyasz tói pi a cok te lí -
tett sé ge és be szû kü lé se, egyes nyers anyag árak (fõ leg az
olaj) dur va emel ke dé se, il let ve a vi lág ban be kö vet ke zõ, az
in for ma ti kai for ra da lom mal pá ro su ló olyan vál to zá sok,
me lyek a gaz da ság és a pénz vi lág mû kö dé sét glo bá lis di -
men zi ó ba he lyez ték. A fo lya ma tok jel lem zõ je, hogy a gaz -
da ság mû köd te té se és a pénz tõ ke mind je len tõ sebb ré sze
egy re szû kebb, mul ti na ci o ná lis jel le gû cso por tok ke zé be
ke rül. Ez az elit rend kí vül erõ tel jes ér dek ér vé nye sí tõ le he -
tõ sé gek kel ren del ke zik, mely nek meg va ló sí tá sá ban nem
iga zán is mer mo rá lis gát lá so kat. 

A ma gyar ság úgy járt a ka pi ta liz mus sal, mint az az em -
ber, aki a nyár leg szebb, fel hõt len ré szé ben kö te le zett sé -
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gei foly tán el van zár va az év szak örö me i nek él ve ze té tõl.
Ami kor az tán el jött a vár va várt nyá ri sza bad ság, bos  szan -
kod va szem lé li a so ka so dó fel hõ ket, lát va, hogy ép pen
most rom lik el az idõ. A ka pi ta liz mus ked ve zõ kor sza ká -
ban mi csak a vas füg göny má sik ol da lá ról irigy ked het tünk.
Ami kor a vas füg göny meg szûnt, és vég re le me het tünk a
tõ kés pi ac gaz da ság víz part já ra, el rom lott az idõ. 

A tõ kés vi lág gaz da ság jel le gé nek át ala ku lá sá val a nem -
zet új ki hí vás sal ke rült szem be. A globalizmus az észa ki vi -
lág szá má ra a la tin-ame ri ka ni zá ló dás ve szé lyét hor doz za
ma gá ban. An nak a fo lya mat nak a ve szé lyét, ami nek tár sa -
dal mi ten den ci á ja egy ki csiny, mér he tet le nül gaz dag elit
lét re jöt te, a kö zép osz tály gyen gü lé se és fo ko za tos zsu go -
ro dá sa, a le csú szott és a pe ri fé ri á ra szo ru ló né pes ség fo ko -
za tos nö ve ke dé se és a la kos ság több sé gé nek el nyo mo ro -
dá sa. En nek a fo lya mat nak a kis né pek és a gyen ge ál la -
mok kal ren del ke zõ tár sa dal mak fo ko zot tab ban ki van nak
té ve. A ma gyar ság sors kér dé se, hogy ma ga is ezt az utat
fog ja-e vé gig jár ni, vagy egy jobb tár sa dal mi jö võ biz to sít -
ha tó szá má ra.

A globalizmus kár té te lei nem el há rít ha tat lan sors sze rû -
sé gek. (Ar ra most kü lön nem té rünk ki, hogy a globaliz-
mus egyéb ként gaz da sá gi és tu do má nyos- tech ni kai fej lõ -
dés ered mé nye, amely más szem pont ok ból néz ve ter mé -
sze te sen je len tõs elõ nyök kel jár.) A la tin-ame ri ka ni zá ló -
dás sal szem ben vé del met le het ke res ni és ta lál ni az erõs és
a nép ér de ke it va ló ban ér vé nye sí tõ ál lam út ján. A po li ti ká -
nak kü lön le ges fe le lõs sé ge nap ja ink ban, hogy ezt meg va -
ló sít sa, és a mul ti na ci o ná lis tõ ke, va la mint a tár sa da lom
túl nyo mó több sé ge kö zött el fo gad ha tó, új meg ál la po dást
kény sze rít sen ki, il let ve áll jon út já ba a tár sa da lom szé les
ré te ge it pauperizáló tö rek vé sek nek és fo lya ma tok nak. Az
em lí tett tár sa dal mi meg ál la po dás (ha meg va ló sul) új, a
XXI. szá zad ar cu la tát meg ha tá ro zó ér dek egye sí tés lesz.
Hogy mind ez nem il lú zió, ar ra biz ta tó pél dá kat lát ha tunk
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egyes nyu gat-eu ró pai or szá gok po li ti ká já ban. 
Egy ilyen po li ti ka ér vé nye sí té se len ne az iga zán szo ci -

ál de mok ra ta (a tár sa dal mi lé nye gét te kint ve egyéb ként ere -
den dõ en ke resz tény de mok ra ta) po li ti ka. A mai ma gyar po -
li ti kai élet ben az egyik leg na gyobb prob lé mát az je len ti,
hogy a most már má so dik egy mást kö ve tõ par la men ti cik -
lus ban több ség gel ren del ke zõ, ön ma gu kat szo ci ál de mok -
ra ta ként, il let ve li be rá lis ként de fi ni á ló pár tok er re a fel -
adat ra nem vál lal koz nak, sõt a bal és balliberálisnak mon -
dott tár sa dal mi-po li ti kai erõk egyes tag jai e mul ti na ci o ná -
lis elit kö re i be emel ked tek, il let ve az elõ nyök bõl va ló ré -
sze sü lés kö vet kez té ben a la tin-ame ri ka ni zá ló dás fo lya ma -
tá nak tá mo ga tó i vá vál tak. 

En nek a prob lé ma kör nek a ré sze a tár sa dal mi stá tus és
a nem ze ti kö zös ség meg õr zé sé ben egy aránt sze re pet ját -
szó, tár sa dal mi szo li da ri tá son ala pu ló rend sze rek sor sá nak
ala ku lá sa. Ezek a rend sze rek a nyug díj rend szer, a tár sa da -
lom biz to sí tás, il let ve az egész ség ügyi el lá tó rend szer, va la -
mint az elõb bi ek tõl el té rõ jel le gû ok ta tá si rend szer. Az az
el mé let, amely azt hir de ti, hogy az ál lam ezek bõl a rend -
sze rek bõl vo nul jon ki, és egy re in kább ad ja át he lyét a ma -
gán tõ ké nek, a tár sa dal mi szo li da ri tás el vé nek fel adá sát su -
gal maz za, és át té te le sen a meg tar tó ere jû kö zös sé gi ke re -
tek nek le rom bo lá sát ké szí ti elõ. A ma gán tõ ke pro fit ori en -
tált ter mé sze té bõl kö vet ke zõ en az em lí tett rend sze rek
szol gál ta tá sai meg drá gul ná nak, és a ma még min den ki szá -
má ra hoz zá fér he tõ el lá tá sok (szol gál ta tá sok) je len tõs ré sze
szé les tö me gek szá má ra el ér he tet len né vál ná nak. Ha mis az
az ultraliberális jel szó, ame lyik a gyen ge ál la mot pro pa gál -
ja, és az adó csök ken tést az ál la mi kö te le zett ség vál la lás fel -
adá sá val ös  sze köt ve, a va gyo ni-jö ve del mi vi szo nyok ki rí vó
kü lönb sé ge i re te kin tet nél kül nép sze rû sí ti. A szo li da ri tá son
ala pu ló rend sze rek lé nye ge, hogy a tár sa da lom azo kat biz -
to sí tá si for má ci ók kal, és emel lett a költ ség ve tés rész vé te le
ré vén adók kal mû köd te ti. (Az ok ta tá si rend szer mû kö dé -
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sét alap ve tõ en a költ ség ve tés – az ál la mi és ön kor mány za -
ti költ ség ve tés – fi nan szí roz za). A va gyo no sok szem pont -
já ból per sze az len ne a jobb, ha nem kel le ne jö ve del mü -
ket a szo li da ri tá si rend sze rek ben va ló rész vé tel okán adó -
fi ze tés sel csök ken te ni, mert eze ket a szol gál ta tá so kat pi a ci
ala pon, az adó zás hoz ké pest ki sebb költ ség gel meg tud -
nák sze rez ni. (A nyu gel lá tás ban va ló rész vé tel pe dig nem
is fon tos mind egyi kük szá má ra.) De ha a va gyo no sok ki -
vo nul nak az el lá tó rend sze rek fi nan szí ro zá sá ból, az az fel -
mond ják a tár sa da lom töb bi tag ja i val a szo li da ri tást, és ha
a költ ség ve tés át ad ja a he lyét a pro fit ori en tált mû köd te tés -
nek, a rend sze rek már nem lesz nek al kal ma sak a szé les tö -
me gek él he tõ éle té nek a biz to sí tá sá ra. 

A tár sa da lom alap in téz mé nyét ké pe zõ ma gán tu laj don
er köl csi meg kér dõ je lez he tet len sé ge kü lön fé le né ze tek,
töb bek kö zött a ke resz tény tár sa dal mi ta ní tás sze rint a tu -
laj don szo ci á lis funk ci ó já nak ér vé nye sü lé sén ala pul (ld.
XIII. Leó: Rerum novarum). Aho gyan Mindszenty is utalt
er re 1956. no vem ber 3-i hí res rá dió be széd ében („ […] szo -
ci á lis ér de kek tõl he lye sen és igaz sá go san kor lá to zott ma -
gán tu laj don alap ján ál ló […] or szág aka runk len ni.”). A tu -
laj don nal ren del ke zõk nek, a va gyo no sok nak kö te le zett sé -
ge ik van nak a tár sa da lom töb bi tag ja fe lé, me lyek a szo li -
da ri tás el vé re épül nek. Ne fe lejt sük, hogy an nak ide jén a
ki for má ló dó ka pi ta liz mus ko rá ban a szo li da ri tás hi á nya
for dí tot ta szem be a ki szol gál ta tot ta kat a va gyo no sok kal, és
en ged te ki a pa lack ból a kom mu niz mus Marx ál tal meg -
éne kelt kí sér te tét.

Gya kor la ti meg kö ze lí tés ben a tár sa dal mi szo li da ri tás el -
vé re épü lõ, dif fe ren ci ált, igaz sá gos, a va gyo nos elit na -
gyobb ál do zat vál la lá sát je len tõ adó rend szer re van szük -
ség, amely a biz to sí tá si for má ci ók ké pez te be vé te lek kel
együtt  az és  sze rû, nem rom bo ló jel le gû re for mok kal meg -
újí tott in téz mény rend sze re ket mû köd tet ni ké pes. Em be ri
mi ni mum, hogy az egész ség ügyi el lá tás hoz min den ki hoz -
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zá jut has son, és az ne ké pez hes sen alap ve tõ en árut. Min -
den ki nek biz to sí ta ni kell a ta nu lás esé lyét, mert ez az az
esz köz, amely leg in kább le he tõ vé te he ti a mos to ha tár sa -
dal mi sor ból tör té nõ fel emel ke dést, az egyén ön meg va ló -
sí tá sá nak egyik alap ve tõ fel té tel ét. Ke rül ni kell min den
olyan meg ol dást, amely a tár sa da lom fenn tar tá sa szem -
pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû biz to sí tá si rend sze re -
ket pi a co sí ta ná, il let ve a mö göt tük ál ló szo li da ri tá si kö zös -
sé ge ket meg bon ta ná. Gon do zó ál lam ra van szük ség,
amely nem pas  szív szem lé lõ je a tár sa da lom szét esé sé nek,
ha nem vál lal ja a gaz da sá gi be avat ko zás sze re pét a gaz da -
sá gi fo lya ma tok szé les kö rû kö zös sé gi ér de kek nek meg fe -
le lõ be fo lyá so lá sá ban, amely tá mo gat ja a kul tú ra és az ok -
ta tás ügyét, és fe le lõs sé get vi sel a szo ci á lis és egész ség ügyi
el lá tó rend sze rek mû köd te té sé ért. Erõs ál lam ra van szük -
ség, amely vé del met nyújt a la tin-ame ri ka ni zá ló dást ered -
mé nye zõ fo lya ma tok kal szem ben, amely be hajt ja az igaz -
sá go san meg ál la pí tott köz ter he ket és le tö ri a kor rup ci ót,
azt a mé telyt, amely meg hi ú sít ja a tár sa da lom köz aka ra ton
nyug vó vi szo nya i nak meg õr zé sét és zá tony ra fut tat ja a
köz ér de ket. 

Kü lön em lí tést kí ván két, kü lön bö zõ ös  sze füg gé sû, de
alap ve tõ en tár sa dal mi je len tõ sé gû prob lé ma.

Az egyik a ro ma in teg rá ció ügye. 
Azok a súr ló dá sok és fe szült sé gek, ame lyek a ro ma

és nem ro ma tár sa da lom hor doz ta kul tú rák együtt élé sé -
bõl adód nak, egye dül a ro ma né pes ség tár sa dal mi in teg -
rá ci ó já val csök kent he tõk, és – tör té nel mi táv la tok ban –
szün tet he tõk meg. En nek irá nyá ban, út já ban és esz kö -
ze i ben Ma gyar or szá gon a po li ti kai osz tá lyon be lül köz -
meg egye zés lát szik ki ala kul ni. A két leg fon to sabb esz -
köz a ta nu lás (a kép zés), il let ve a mun ka, me lyek se gít -
sé gé vel le het el sõ sor ban meg va ló sí ta ni a ro ma tár sa da -
lom fel eme lé sét és in teg rá ci ó ját. A ro mák hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze te köz is mert. Ezen vál toz tat ni, a tár sa -
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dal mi in teg rá ci ót elõ se gí te ni ro mák nak és nem ro mák -
nak egy aránt ér de ke. A po li ti ka azon ban ed dig na gyobb
súlyt fek te tett a ló zun gok ra, mint az ér de mi cse lek vés -
re. Ke ve sebb szó, sok kal több tett szük sé gel te tik. Rá -
adá sul ez is olyan tár sa dal mi fel adat, amely nek meg ol -
dá sa nem tûr ha lasz tást. Ha lo ga tás sal, a cse lek vés elo dá -
zá sá val ké sõbb még ne he zeb bé vá lik az in teg rá ció elõ -
moz dí tá sa. A kö zel múlt ban tör tént né hány konf lik tus fi -
gyel mez te tõ jel a po li ti ka szá má ra. Ha tét le nül vár juk a
prob lé mák ma guk tól va ló meg ol dó dá sát, azok elõbb-
utóbb ke zel he tet len né vál hat nak. 

A má sik kér dés, amely meg kü lön bö ze tett fi gyel met
ér de mel, a ma gyar vi dék prob lé má ja és jö võ je. A kér dést
a kor mány zat utób bi évek ben ki ala kí tott po li ti ká ja ak tu -
a li zál ja, mely a költ ség ve té si ne héz sé ge ket rész ben a ki -
sebb te le pü lé se ket erõ tel je sen súj tó meg szo rí tá sok kal
akar ja meg ol da ni. Az ön kor mány zat ok fi nan szí ro zá sá nak
meg kur tí tá sa, az emi att be kö vet ke zõ is ko la- és más in -
téz mény be zá rá sok, a pos ta hi va tal ok, vas úti szárny vo na -
lak meg szün te té se az érin tett te le pü lé sek el sor va dá sá hoz
ve zet nek. Az erõl te tett ur ba ni zá ció, mint azt a el múlt
szá zad het ve nes és nyolc va nas éve i ben akár Er dély ben,
akár fi no mí tott for má ban az anya or szág ban lát hat tuk, az
érin tet tek szá má ra lel ki meg ter he lés sel együtt já ró vál to -
zá so kat je lent, és ál ta lá ban élet vi szo nya ik ra, tár sa dal mi
hely ze tük re hát rá nyo san hat. Az em ber lép té kû fal vak el -
ha lá sa hát rá nyo san vál toz tat ja meg a vi dék és az egész
or szág ar cu la tát. 

A he lyi köz igaz ga tás és az ál ta la mû köd te tett in téz mé -
nyek ra ci o na li zá lá sa csak az em ber köz pon tú inf rast ruk tú -
ra ki ala kí tá sa után vi he tõ vég be. Meg fe le lõ sor ren di ség gel,
kel lõ kö rül te kin tés sel le het és kell elõ ké szí te ni olyan vál -
to zá so kat a vi dé ki Ma gyar or szá gon, mely nem pe ri fé ri á ra
szo rí tó, tra u mák kal együtt já ró rom bo lás ban, ha nem em -
ber ar cú, él he tõ vi lá got épí tõ és biz to sí tó jö võ ki ala kí tá sá -
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ban ölt tes tet.   
Az er köl csi új já szü le tés kér dé sei

Kon zer va tív és ke resz tény kö rök ben köz hely szám ba megy
a tár sa da lom er köl csi ál la po tá nak bí rá la ta. Szo mo rú an kell
meg ál la pí ta ni, hogy a ne ga tív hely zet kép va lós, kri ti kus ér -
té ke lé se meg ala po zott. A tár sa da lom ter mé sze te sen ös  sze -
tett, és er köl csi ál la po ta sem ho mo gén. Az ér zé kel he tõ ne -
ga tí vu mok, az egyes meg ál la pí tá sok nem min den ré szé re,
nem min den tag já ra vo nat koz tat ha tók. Az er köl csi ba jok
azon ban egyet len tár sa da lom ban sem izo lál ha tók, min dig
az egész re hat nak; az egész kö zös ség éle tét be fo lyá sol ják.
Ép pen eb ben rej lik kár te võ, rom bo ló ha tá suk. 

A ma gyar tár sa da lom er köl csi vi szo nya i nak rom lá sa két
fõ ok ra ve zet he tõ vis  sza. Egy fe lõl a négy év ti ze des kom -
mu nis ta ura lom, más fe lõl a fo gyasz tói lét for ma ér ték rom -
bo ló ha tá sá ra.

Az er köl csi rom lás fo lya ma tá nak „be ve ze tõ je ként” a
kom mu nis ta ural mi rend szert meg elõz ték a má so dik vi lág -
há bo rú idõ sza ká nak er köl csi ta bu kat ki kez dõ tör té né sei.
Az em be ri jo gok in téz mé nyes és sú lyos meg sér té sé re, em -
be rek ül dö zé sé re, ja va ik ból tör té nõ ki for ga tá sá ra a zsi dó -
tör vé nyek, il let ve a zsi dó ság gal szem be ni más em ber te len -
sé gek szol gál tat ták a pre ce den se ket. A kom mu nis ta párt
ha ta lom ra ju tá sa kor már is mer tek vol tak azok az alan tas
ma ga tar tás min ták, me lyek jó részt új ra ki vi rít hat tak és gát -
lás ta la nul ke se rít het ték meg a tisz tes sé ges em be rek éle tét.
(A két kor szak bû ne i nek részt ve võ it il le tõ en volt né mi sze -
mé lyi át fe dés is.) A más ja va i nak kár ta la ní tás nél kü li el vé -
te le, az ál la mo sí tá sok, a pa raszt ság szö vet ke ze tek be kény -
sze rí té se, a ki te le pí té sek és in ter ná lá sok, az em be ri jo go -
kat sem mi be ve võ ál la mi ter ror, a sza vak va ló ság tar tal má -
nak ki for ga tá sa (ami kor is a rab sá got sza bad ság nak, a
meg szál lást fel vál tó új meg szál lást – a bör tön õrök cse ré jét
– fel sza ba du lás nak, a dik ta tú rát – sa já tos fosz tó kép zõ vel –
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„né pi” de mok rá ci á nak, a Moszk va ve zet te csat lós ál la mo -
kat bé ke tá bor nak, az em be rek meg sar co lá sát bé ke köl -
csön nek stb. ne vez ték) sú lyo san ki kezd te a tár sa da lom er -
köl csi ér zé két. Nem ma radt ha tás nél kül, hogy má sok ja -
va i ba a kom mu nis ta párt és a dik ta tú ra erõ szak szer ve zet -
ének pro mi nen sei ül tek, hogy tár sa dal mi el is me rés sel és
meg be csü lés sel öve zett em be rek tö me ges meg hur co lá sá ra,
meg alá zá sá ra és meg nyo mo rí tá sá ra ke rült sor, hogy ár tat -
la no kat fosz tot tak meg éle tük tõl, hogy a rend szer egé szé -
ben kri mi na li zál ta a tár sa dal mat, és hogy ál ta lá ban a ha -
zug ság és gaz ság ér vé nye sült az igaz ság gal és a tisz tes ség -
gel szem ben.

Az 1956-os for ra da lom után évek kel, a meg tor lást kö ve -
tõ kor szak le zá rul tá val né mi vál to zás ugyan be kö vet ke zett,
de ez jel le gé ben és mély sé gé ben a rend szer er köl csi ar cu -
la tát nem érin tet te. Rá adá sul új, alat to mos szú ütöt te fel a
fe jét a tár sa da lom ban. A pu ha dik ta tú ra a kis ked vez mé -
nyek le he tõ sé gé vel meg vá sá rol ta az át lag em ber sza bad -
ság hoz és igaz ság hoz va ló ra gasz ko dá sát, ami – tisz te let a
ki vé tel nek – mint ér tel met len, önsorsrontó ma ga tar tás el -
tûnt a nem zet éle té bõl. A tár sa da lom ato mi zá ló dott, az em -
be ri ma ga tar tás irány tû je a nagy több ség szá má ra csu pán
a „leg vi dá mabb ba rakk ban” el ér he tõ, sze rény mér té kû, de
még is egy kis örö möt je len tõ sze mé lyes anya gi ja vak és
ked vez mé nyek meg szer zé se volt. Rá adá sul a ha ta lom
szisz  te ma ti ku san igye ke zett kor rum pál ni az egyént: az zal a
fel té tel lel, ha tar tóz ko dik a ve le szem be ni op po zí ci ó tól,
mint egy sze met huny va le he tõ vé tet te, hogy bol do gu lá sát
bi zo nyos hely ze tek ben a kö zös ség ter hé re, oly kor akár
kö zös sé gi ja vak meg dézs má lá sá val is (pro tek ci ó val, fu si -
zás sal, „ami min den kié, az az enyém is” jel sza vá val és gya -
kor la tá val) elõ se gít se. (Ter mé sze te sen vol tak olya nok is,
akik szá má ra ezek a le he tõ sé gek sze mé lyes ki vált sá got ké -
pez tek.) Ez zel ter mé sze te sen az érin tet tek – és ezek nem
ke ve sen vol tak – ki szol gál ta tot tá vál tak, és utó lag fi zet ték
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meg ad dig meg en ge dett ügyes ke dé se ik árát, ha ki es tek a
ha to lom – sok szor a he lyi kis ki rály ok ál tal kép vi selt ha ta -
lom – ke gye i bõl. A tör vé nyek, a sza bá lyok irán ti tisz te let
meg ko pott, il let ve meg szûnt.

A dik ta tú ra – szét ve ré sük kel fe nye get ve és zsa rol va –
igye ke zett az egy há za kat is meg tör ni, és szol gá la tá ba
kény sze rí te ni. Ez a tö rek vés nem volt tel je sen ha tás ta lan,
de nem járt a ha ta lom ál tal várt ered mén  nyel. Hogy ta ní tá -
sá nak, er köl csi út mu ta tá sá nak ha tá sát aka dá lyoz zák, az
egy há za kat a sek res tyék be, il let ve a temp lo mok fa lai kö zé
szo rí tot ták. 

A ha ta lom biz to sí tá sá ban ki tün te tett sze re pet töl tött be
az egész tár sa dal mat be há ló zó be sú gó há ló zat, mely a szo -
ci a liz mus vi lá gá nak leg mé lyebb er köl csi in fer nó ját ké pez te. 

A rend szer vál to zás alap ja i ban meg vál toz tat ta azo kat a
kö rül mé nye ket, me lyek a tár sa da lom er köl csi sül  lye dé sét
ki vál tot ták. Ezt azon ban a lel kek ben és a fe jek ben nem kö -
vet te ha son ló an gyors vál to zás. Eh hez ugyan is min den -
kép pen hos  szabb idõ re van szük ség, még pe dig olyan vi -
szo nyok mel lett, me lyek ked ve zõ fel té te le ket je len te nek és
ezért al kal ma sak a be ideg zõ dött gon dol ko dás mód át ala kí -
tá sá ra, és a szí vek ben az er köl csi ér té kek re ha bi li tá lá sá ra.
A rend szer vál to zás után ki ala kult vi szo nyok azon ban
ezek nek a fel té te lek nek – leg alább is kel lõ mér ték ben és
tar tó san – nem fe lel nek meg. Már pe dig er köl csi új já szü le -
tés nél kül a nem zet nem fog ja tud ni éle tét úgy ala kí ta ni,
hogy a fel emel ke dés út já ra lép hes sen. 

Az er köl csi új já szü le tés ügyé re a rend szer vál to zás sal
éle tünk ré szé vé és sor sunk ká vált fo gyasz tói lét is ked ve -
zõt le nül hat. Az or szág úgy ta lál ko zott a fo gyasz tói tár sa -
da lom mal, hogy nagy mér ték ben ki volt éhez ve mind azon
ja vak ra, me lyek bõl va ló bõ sé ges ré sze sü lés a nyu ga ti tár -
sa da lom ban élõ em be rek nek lát ha tó an ter mé sze tes osz -
tály rész ét ké pez te. Köz is mert, hogy a fo gyasz tói tár sa da -
lom lét for má ja az anya gi ja vak, a min den nap ok él ve ze té -
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nek haj szo lá sá val, ab szo lú tum ként ke ze lé sé vel, az ön zés
su gal la tá val mi lyen nagy fo kú rom bo lást visz vég be a kö -
zös sé gi ér té kek ben és az er kölcs vi lá gá ban. Azok a nem -
ze tek, ame lyek az el múlt év ti ze dek ben et tõl a vi lág tól el
vol tak zár va, ép pen ki éhe zett sé gük foly tán fo ko zot tan ki
van nak té ve a fo gyasz tói lét for ma ha mis káp rá za tá nak és
ve szé lye i nek. Ezek ben az or szá gok ban – így ná lunk is – a
fo gyasz tás szi rén hang ja rá adá sul két sze re sen is csa lárd:
azon ke ve sek nek, akik ré sze sei „ál dá sa i nak”, a meg szé dí -
tõ ja vak kal együtt az er köl csi ni hilt kí nál ja, míg a nagy
több ség szá má ra a vá gyott mér té kû fo gyasz tás csak el ér he -
tet len cél ma rad, amely so ka kat úgy fruszt rál, hogy köz ben
el tá vo lít az ér té kek tõl.

A je len le gi hely ze tet kon zer vál ja, il let ve rész ben sú lyos -
bít ja, hogy a tár sa dal mi igaz ság ta lan sá gok, a sza vak tar tal -
má nak új ra is mét lõ dõ de val vá ló dá sa, az igaz be széd hi á -
nya, a po li ti ka – ké sõbb még érin ten dõ – hi tel vesz té se, az
esz mei té ren je lent ke zõ és a fe jek ben tar tó san fész ket ve -
rõ zûr za var az em be rek je len tõs ré szét amúgy is el bi zony -
ta la ní tot ta az ér té kek fel is me ré sé ben. Már nem hisz nek
meg in gat ha tat la nul az év szá zad okig meg kér dõ je lez he tet -
len er köl csi nor mák ér vé nyé ben. Az er kölcs vert hely ze té -
ben hí ján va gyunk en nek a kö zös sé ge ket ös  sze tar tó, ta lán
leg fon to sabb ka pocs nak. Eb ben az ál la po tá ban a tár sa da -
lom je len tõs ré sze va ló já ban szi lárd tá jé ko zó dá si pont nél -
kü li, kön  nyen ma ni pu lál ha tó, a ha ta lom ér de kei sze rint
for mál ha tó kong lo me rá tum. 

Az er köl csi meg úju lás ed di gi el ma ra dá sa, kü lö nö sen a
po li ti kai múlt és je len te rü le tén ér zé kel he tõ kon ti nu i tás és
disz kon ti nu i tás kö zött fe szü lõ el lent mon dás, az eh hez
kap cso ló dó ak tu á lis tár sa dal mi és po li ti kai, va la mint rész -
ben kul tu rá lis prob lé mák és el len té tek má ra a ma gyar tár -
sa da lom vég le tes meg osz tott sá gá ra ve zet tek. En nek a meg -
osz tott ság nak a kez de tei már az el múlt szá zad ele jén je -
lent kez tek, majd az egy mást kö ve tõ tör té nel mi ka tak liz -
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mák kö vet kez té ben fo ko za to san el mé lyül tek. Kü lö nö sen
nagy sze re pet ját szot tak a nem zet meg osz tá sá nak fo lya ma -
tá ban a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ, a tár sa dal mi vi szo -
nyo kat gyö ke re sen fel for ga tó po li ti kai tör té né sek. A meg -
fe le lõ er köl csi-tár sa dal mi igaz ság té tel el ma ra dá sa kö vet -
kez té ben a rend szer vál to zás a ke let ke zett se be ket nem
tud ta be gyó gyí ta ni, ami nagy ban oka an nak, hogy a meg -
osz tó ár kok (me lye ket a kom mu nis ta dik ta tú ra idõ sza ká -
ban a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad sá got el foj tó rend szer és
az el nyo más kü lön fé le mér té kû, de még is kö zös ter he alig
ész re ve he tõ vé ál cá zott) meg ma rad tak, il let ve az el múlt
más fél év ti zed ben to vább mé lyül tek. 

Ez a meg osz tott ság rend kí vül ká ros az egész ma gyar -
ság ra néz ve. A nem zet ener gi á it le kö ti, cse lek võ ké pes ség -
ét nagy ban gá tol ja, és út já ban áll an nak, hogy a kü lön bö -
zõ ki hí vá sok nak meg fe lel hes sünk, hogy erõ in ket nem zet -
po li ti kai cél ja ink meg va ló sí tá sá ra egye sít hes sük.

Fel ada ta ink kö zül egyi ke a leg ne he zeb bek nek ki ala kí -
ta ni azt a tu da tos és ös  sze tett cse lek vé si prog ra mot, amely
nyo mán a nem zet er köl csi új já szü le té se vég be me het. A ta -
pasz ta la tok tük ré ben an  nyi bi zo nyos nak mond ha tó, hogy
ezek re a prob lé mák ra ön ma gá ban az idõ mú lá sa vagy a
nem ze dék vál tás nem fog meg ol dást hoz ni. Az is bi zo nyos,
hogy a tár sa dal mi és po li ti kai vi szo nyok olyan meg úju lá sa
nél kül, amely nem ter jed ne ki a tár sa dal mi igaz ság ta lan sá -
gok kéz zel fog ha tó eny hí té sé re, és nem kap cso lód na ösz  -
sze meg nyug vást ho zó esz mei, va la mint er köl csi-po li ti kai
igaz ság té tel lel, nincs esély va ló sá gos nem ze ti egy ség és er -
köl csi fel emel ke dés meg va ló su lá sá ra. 

Az er köl csi ér té kek re ha bi li tá ci ó ját tu da tos po li ti ká vá
kell ten ni. Az új já szü le tés elõ moz dí tá sá ban nél kü löz he tet -
len az egy há zak sze re pe, me lyek ta ní tá sa és irány mu ta tá sa
több ezer éves, meg kér dõ je lez he tet len nor má kon és ala -
po kon nyug szik. 

Er köl csi je len tõ sé ge és po li ti kai ös  sze füg gé sei okán né -
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hány gon do lat az an ti sze mi tiz mus ról.
An ti sze mi ta je len sé gek Ma gyar or szá gon sem for dul nak

elõ na gyobb szám ban, mint ál ta lá ban a vi lá gon má sutt.
Ezek bõl azon ban egyet len is sok. 

Az an ti sze mi tiz mus ha tá ro zott el uta sí tá sa a vi lá gon min -
de nütt er köl csi-po li ti kai mi ni mum, a sza lon ké pes ség „con-
ditio sine qua non”-ja. Ke resz tény szem szög bõl eh hez az az
alap ve tõ meg kö ze lí tés te he tõ hoz zá, hogy a te rem tett em -
ber egyen lõ mél tó sá ga és az em ber sze re tet tör vé nye – mint
fun da men tá lis ke resz tény ér té kek – ele ve ös  sze egyez tet he -
tet le nek min den ki re kesz tõ, em be re ket szár ma zá suk, et ni -
kai ho va tar to zá suk alap ján meg íté lõ, hát rá nyo san meg kü -
lön böz te tõ szem lé let tel. Ezen túl me nõ en az an ti sze mi tiz -
mus – amely egyéb ként a tár sa da lom prob lé má i ra ha mis és
rossz vá laszt adott – tör té nel mi leg nem csak a zsi dó ság szá -
má ra tor kol lott bor zal mas tra gé di á ba, ha nem az egész ma -
gyar tár sa da lom is be lát ha tat lan ká ro kat szen ve dett ál ta la.
Meg nyil vá nu lá sai – kü lö nö sen az 1938-45 kö zött tör tén tek
– meg za var ták az ön ként vál lalt as  szi mi lá ció fo lya ma tát
(mely nek ered mé nye ként töb bek kö zött a gaz da sá gi fej lõ -
dést elõ moz dí tó nagy ipa ros ok, ne ves tu dó sok, mû vé szek,
spor to lók let tek a ma gyar tár sa da lom je les tag jai) és fá jó,
má ig be nem gyógy uló se be ket ütött a tár sa da lom tes tén. A
tra gi kus tör té né sek szel le mi-po li ti kai utó ha tá sai má ig ér zé -
kel he tõ ek: fé lel mek ben, bi zal mat lan ság ban, rossz be ideg -
zõ dé sek ben, ur bá nus-né pi el len tét öl tö zé ké ben je lent ke zõ
szem ben ál lás ban. A fé lel mek re ma egyes lel ki is me ret len
po li ti kai erõk haj la mo sak gát lás ta la nul rá ját sza ni, az an ti -
sze mi tiz mus vád já val po li ti kai el len fe le i ket alap ta la nul be -
sá roz ni, ez zel mér gez ni a kö zé le tet, a tár sa da lom köz ér zet -
ét és ron ta ni az or szág imázsát. Más fe lõl vi szont azok az
egyéb ként je len ték te len, mar gi ná lis té nye zõk, akik ma nyíl -
tan vagy bur kol tan va ló ban an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá so -
kat tesz nek, nem csak er köl csi leg kö vet nek el mi nõ sít he tet -
len bûnt, ha nem be lát ha tat lan kárt okoz nak az egész ma -
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gyar ság nak is. Fel erõ sí tik az em lí tett utó ha tá so kat, mu ní ci -
ót szol gál tat nak az an ti sze mi tiz mus kár tyá ját ki ját szók nak,
és a hír adás ok fõ sze rep lõ i vé vál va fe le lõt len mó don ront -
ják az or szág nem zet kö zi meg íté lé sét.

Az er köl csi fel emel ke dés és új já szü le tés a ma gyar ság
egyik na gyon fon tos sors kér dé se. Nem ke vés bé fon tos a
tár sa dal mi igaz sá gos ság nál, vagy a gaz da sá gi prob lé mák
rend be ho za ta lá nál. Ne fe led jük: er köl csi új já szü le tés nél -
kül nincs nem ze ti fel emel ke dés sem.

A kul tu rá lis és szel le mi ön azo nos ság ügye

A nem ze ti kul tú ra a nem ze tet al ko tó épí tõ koc kák ös  sze tar -
tó anya ga, a nem ze ti kö zös ség ar cu la tá nak egyik leg fon to -
sabb meg ha tá ro zó ja. Szá mos, sok szí nû al ko tó rész bõl áll,
me lyek kö zül a kö zös nyelv több nyi re (így ma gyar vi -
szony lat ban is) ki emel ke dõ en fon tos. A kul tú ra sze re pe a
kö zös ség hez tar to zás ér zé sé ben kü lön le ges je len tõ sé gû.
Ha a nyelv tõl kü lön vá laszt va néz zük, funk ci ó ja az ös  sze -
tar to zás ér zé sé ben csak nem azo nos sú lyú a kö zös nyelv
funk ci ó já val.

A nem ze ti kul tú ra el szür kü lé sé vel, vis  sza szo ru lá sá val a
nem zet épít mé nye vá lik la zá vá, por la dó vá. Ha egy nem zet
nyel vét meg õriz ve ugyan, kul tú rá ját egyéb ként el vesz ti,
az zal már iden ti tá sá nak meg ha tá ro zó an fon tos té nye zõ jét
vesz ti el. Nyel vé nek fel adá sa pe dig ál ta lá ban a tel jes ön fel -
adást je len ti. Amint azt Szé che nyi mon dot ta.: „Nyel vé ben
él a nem zet!” 

A ma gyar ság õsi for rá sok ból táp lál ko zó kul tú rá ja – ha -
son ló an más eu ró pai né pe ké hez – szo ro san ös  sze kap cso -
ló dott a zsi dó-ke resz tény ér ték ren det hor do zó, gö rög-la tin
gyö ke rû eu ró pai kul tú rá val. Ve le öt vö zõd ve gaz da gít ja az
eu ró pai ci vi li zá ci ót, és já rul hoz zá sok szí nû sé gé hez.

A nem ze ti kul tú rák vi lá gá ban a kü lön bö zõ élet for má -
kat, szo ká so kat, szel le mi ér té ke ket tük rö zõ ha gyo má nyok -
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nak je len tõs sze re pe van. Ezek a tra dí ci ók a kö zép kor vi -
szo nyai kö zött európaszerte vi szony lag érin tet le nek ma -
rad tak. Az ipa ri fej lõ dés, majd a nyo má ban je lent ke zõ mo -
der ni zá ció az el múlt két év szá zad ban a ha gyo má nyos kul -
tú rák vé dett sé gét meg gyen gí tet te. Ez a fo lya mat el sõ sor -
ban Nyu gat-Eu ró pá ra volt jel lem zõ, ahol a né pi-nem ze ti
ka rak ter nagy mér té ben el hal vá nyo dott, de a pol gá ri tár sa -
da lom szer ves és fo lya ma tos fej lõ dé sé nek kö vet kez té ben
ele mei pol gá ro sult for má ban be épül tek az egyes tár sa dal -
mak kul tú rá já nak ar cu la tá ba. Kö zép-Eu ró pa ke le ti fe lé ben
és Ke let-Eu ró pá ban az adott tör té nel mi kö rül mé nyek kö -
vet kez té ben a ha gyo má nyos kul tú ra eró zi ó ja sok kal ki -
sebb mér ték ben kö vet ke zett be. Így a ma gyar ság sa já tos
kul tu rá lis ar cu la tát a leg utób bi idõ kig az ur ba ni zá ció el le -
né re is töb bé-ke vés bé meg tud ta õriz ni. 

Ko runk ki hí vá sai; a te le ví zi ó zás, a kü lön bö zõ ké pi esz -
köz rend sze rek re épü lõ vi zu á lis kul tú ra va la mint az in for -
ma ti ka nagy mér té kû tér nye ré se ál ta lá nos ság ban alap ja i ban
kez di ki a ha gyo má nyos, ér ték el vû kul tú ra vi lá gát. Sze -
münk elõtt je lent meg és ter jed egy új „kon zerv kul tú ra”,
amely ha son ló egyen ru há ba öl töz ve hó dít a kü lön bö zõ
föld ré sze ken. Jel lem zõ je a gon dol ko dás le egy sze rû sí té se,
az ala csony szel le mi ní vó, jobb eset ben a tar tal mi üres ség,
ros  szabb eset ben az er köl csi leg vi tat ha tó vagy el fo gad ha -
tat lan min ták nép sze rû sí té se. Ez a fo lya mat az egye te mes
és a nem ze ti kul tú rát egy aránt ve szé lyez te ti. Ugyan ak kor
ez ál tal ve szély be ke rül tek a ha gyo má nyos kul tú ra ál tal
köz ve tí tett ér té kek, er köl csi nor mák is. Igen sú lyos ára ez
an nak az egyéb ként két ség te len fej lõ dés nek, me ly elõtt
más te kin tet ben ezek a tech ni kai vív má nyok az utat meg -
nyi tot ták.  

Ah hoz, hogy az em lí tett ki hí vá sok kal szem ben az eu ró -
pai, il let ve az észa ki ci vi li zá ció helyt tud jon áll ni, a ha gyo -
má nyos kul tú ra, az er kölcs na gyon is tu da tos vé del mé re és
szol gá la tá ra van szük ség. En nek meg va ló sí tá sa és biz to sí -
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tá sa a tár sa da lom és a po li ti ka kö zös fel ada ta. Ez idõ sze -
rint az zal kell szem be sül nünk, hogy e fel adat meg va ló sí tá -
sá ban Eu ró pa és ál ta lá ban a fej lett or szá gok elég ros  szul
áll nak. Ugyan ak kor az egyes né pek hely ze te nem azo nos.
Eu ró pa na gyobb nem ze te i nek im mun rend sze re lát ha tó an
jobb ál la pot ban van, mint több ki sebb né pé, kü lö nö sen a
ma gyar sá gé. A na gyobb or szá gok ban a még meg lé võ
nem ze ti kul tú ra bás tyái – me lyek nek meg õr zé sé re ott ér -
zé kel he tõ en ko moly fi gyel met for dí ta nak – bi zo nyos fo kig
vé del met nyúj ta nak az egyen-kon zerv kul tú ra ár tal ma i val
szem ben.

Az egye te mes kul tú rát ki kez dõ fo lya ma tok ha tá sa i nak
Ma gyar or szág fo ko zot tab ban ki van té ve. Meg ol dat lan más
prob lé má ink köz re hat nak ab ban, hogy a ki hí vá sok kal
szem ben meg le he tõ sen cse kély az el len ál ló-ké pes sé günk.
Az egye te mes kul tu rá lis ér té kek kel együtt ve szély be ke rül -
tek nem ze ti kul tú ránk kin csei is.

Mi lyen tü ne tei van nak ná lunk en nek a fo lya mat nak?
A be széd kul tú rá ban ter jed az igény te len ség, a szín vo -

nal ta lan ság. Bár bi zo nyos fo kig el ke rül he tet len az ide gen
nyel vek (je len ko runk ban alap ve tõ en az an gol nyelv) ha tá -
sa, nyel vünk szó kincs ében, egyes te vé keny sé gek hez kap -
cso ló dó an (pl. ke res ke de lem, szol gál ta tá sok), bi zo nyos
nyel vi for mu lák ré vén az ide gen sza vak, ki fe je zé sek elõ -
for du lá sa túl zot tá vált.

Az ol va sás nagy fo kú vis  sza esé se marginalizálta az iro -
da lom je len tõ sé gét, mi vel az ol va só tá bor csök ke né sé vel
le szû kült az írás mû vé sze tet igény lõ és egy ben ins pi rá ló
kö zön ség. Je len tõs mér ték ben vis  sza szo rult az egyéb ként
sok szí nû szín há zi kul tú ra ha tá sa is, a ma gyar film mû vé szet
pe dig hos  szabb ide ig hul lám völgy ben volt. (Je len leg már a
meg úju lás ör ven de tes je le it mu tat ja.)

Az is ko la, a gim ná zi um nem ad ál ta lá nos mû velt sé get.
Kü lö nö sen szem be tû nõ az érett sé gi zet tek tör té nel mi is me -
re te i nek ki ál tó hi á nya, amely ta lán a leg fõbb oka a nem -
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ze ti ön azo nos ság-tu dat sé rü lé keny sé gé nek.
Ko dály örök sé ge: „a ze ne min den kié” – ve szen dõ ben

van. Az ének-ze nei ok ta tás az is ko lák ból gya kor la ti lag ki -
szo rult. Nép ze nei kin csünk kép le tes ér te lem ben pán cél -
szek rény ben he ver el zár va, és a szé les nép ré te gek na pi
kul tú rá já ból nagy részt ki ko pott. Hí res elõ adó mû vé sze ink
egy re ki sebb, bel ter je sebb kö zön ség nek ját sza nak.

Nép mû vé sze tünk je les mû ve lõi kel lõ tá mo ga tás hi á nyá -
ban, a tár sa da lom ban nö vek võ igény te len ség gel szem be sül -
ve vég zik mun ká ju kat. Ke vés a fó rum, a jó ér te lem ben vett
pi a ci al ka lom. A nép mû vé sze tek ha tá sa, sze re pe csök ken. 

Épí té sze tün ket, kép zõ mû vé sze tün ket a pénz szû ke és a
meg ren de lõk, a me ce na tú ra hi á nya, va la mint a kö zön ség -
ben tért hó dí tó íz lés hi ány kö ti gúzs ba. Ál ta lá nos ság ban fe -
nye get a kommercializálódás ve szé lye.

A szó ra koz ta tó ipar – mely nek ko ráb ban is meg volt és
ma is meg len ne a ma ga sze re pe – ke vés ki vé tel tõl el te kint -
ve – kü lö nö sen igény te len né, oly kor ki fe je zet ten stí lus ta -
lan ná vált.

Ör ven de tes vi szont a he lyi kez de mé nye zé sek gya ra po -
dá sa és erõ sö dé se, me lyek meg élén kí tet ték a he lyi kul tu rá -
lis éle tet. Eb ben je len tõs sze re pet ját szik az ön kor mány za -
ti ság ha tá sa, mely meg moz gat ja mind azo kat, akik kész te tést
érez nek te le pü lé se ik kö zös sé gi éle té nek gaz da gí tá sá ra.

A tá gabb ér te lem ben vett kul tu rá lis ön azo nos ság meg -
õr zé sé ben fon tos sze re pet játsz hat az ide gen for ga lom és a
fa lu si tu riz mus, me lyek hez kü lön bö zõ hungarikumok (pl.
lovaskultúra, bor kul tú ra) tár sul hat nak. Eb ben az irány ban
ta lál ko zunk re ményt kel tõ je lek kel is.

Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag sá ga a kul tu rá lis és szel -
le mi ön azo nos ság ügyé re el lent mon dá so san hat hat. Az
esz mék és a kul tú rák sza bad áram lá sa elv ben gyen gít he ti
kul tu rá lis po zí ci ó in kat, kü lö nö sen a vi lág nyel vek köz ve tí -
tet te ho mo ge ni zá ló ha tás le het ked ve zõt len. Meg kell
azon ban je gyez ni, hogy ezek a ha tá sok nagy részt az uni ós
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in teg rá ci ós fo lya mat tól füg get le nül is ér vé nye sül nek, lé vén
hogy ez jó részt a kul tú rák, esz mék, in for má ci ók köz le ke -
dé sé nek vi lág vi szony lat ban tör té nõ sza bad dá vá lá sa ered -
mé nye. Más rész rõl a kul tú rák sza bad áram lá sa a ma gyar
kul tú ra szá má ra is jár hat elõ nyök kel, hi szen na gyobb a le -
he tõ ség és az esély sa ját kul tú ránk má sok ál ta li meg is me -
ré sé re és ér té ke lé sé re. Vé gül Eu ró pa – ha er re haj lan dó
kel lõ fi gyel met for dí ta ni – akár fon tos sze re pet is vál lal hat
a ha gyo má nyos kul tú ra és az ál ta la hor do zott ér té kek vé -
del mé ben, és ez át té te le sen ránk néz ve is hasz nos le het.

A jö võ fel ada ta it il le tõ en az egye te mes kul tu rá lis ér té -
kek vé del me ér de ké ben Eu ró pá nak át fo gó stra té gi át kell
ki ala kí ta nia. Ugyan ezt kell ten nie Ma gyar or szág nak is sa ját
vi szony la tá ban, ös  sze kap csol va az egye te mes és a nem ze -
ti kul tú ra ügyét. Nem sza bad fe led nünk: a nem ze ti kul tú ra
ér té ke i nek meg õr zé se és át örö kí té se kulcs fon tos sá gú kér -
dés. A ma gyar po li ti ká nak min dig tu da tá ban kell len nie
an nak, hogy a nem ze ti kul tú ra a nem zet tu dat hor do zó ja.

Igen ös  sze tett tár sa dal mi és po li ti kai fel adat elõtt ál lunk.
Az is ko la kul tu rá lis-ne ve lõ sze re pét meg kell erõ sí te ni

min den té ren. A kul tu rá lis ér té kek köz ve tí té sé ben ki emel -
ke dõ sze re pet kell biz to sí ta ni a köz szol gá la ti rá di ó nak és
te le ví zi ó nak. Ezek kul tu rá lis funk ci ó ja nem lát ha tó el pi a -
ci ala pon.

Az ál lam nak tu da tos sze re pet kell vál lal nia az ok ta tás és
a kul tú ra te rü le tén. A jö ven dõ el le ni vé tek, ha ezek rõl a te -
rü le tek rõl ki vo nul. Tá mo gat nia kell az iro dal mi és a ze nei
éle tet, és ter mé sze te sen a töb bi kul tu rá lis te vé keny sé get is.
Hang sú lyo zot tan kell tá mo gat nia a kul tú ra nem ze ti ka rak -
te rû ele me it.  Meg kell ta lál ni a mai élet for ma, a vi lág dol -
ga i nak kor sze rû sö dé se és a tisz ta for rá sok ból táp lál ko zó
ha gyo má nyos né pi kul tú ra meg õr zé se kö zöt ti he lyes
egyen súlyt. Az ál lam nak ápol nia kell nem ze ti ha gyo má -
nya in kat, és elõ kell moz dí ta nia tra dí ci ó ink meg õr zé sét.
Ki emel ke dõ en fon tos a múl tun kat vál la ló he lyes tör té nel -
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mi ön is me ret ki ala kí tá sa.
Kul tu rá lis és szel le mi ön azo nos sá gunk meg õr zé se nem -

csak nem ze ti meg ma ra dá sunk szem pont já ból lé nye ges,
ha nem nél kü löz he tet len ah hoz is, hogy - pá ro sul va ér té ke -
ink tu da tá val, azok nem rá tar ti de büsz ke vál la lá sá val - ez
a ma jó részt re mény te len és ki sebb ren dû sé gi élet ér zé sek -
kel küsz kö dõ nem zet lel ki leg és szel le mi leg erõs, ön ma gát
vál la ló és meg õriz ni aka ró nép le gyen.

A de mok rá cia mû kö dé sé nek kér dé sei

Chur chill el hí re sült mon dá sa, mi sze rint a de mok rá cia na -
gyon rossz kor mány for ma, de en nél még nem ta lál tak ki
job bat, tö mö ren fe je zi ki a több sé gi nép aka rat ra épü lõ po -
li ti kai rend szer nél kü löz he tet len ér té ke it és gyen gé it. Jól le -
het mû kö dé sé ben a vi lá gon min de nütt ta pasz tal ha tunk
prob lé má kat, föl di mér cé vel mér ve még is ez a po li ti kai
rend szer je len ti ál ta lá nos ság ban a vi szony la gos, de meg
nem ha lad ha tó op ti mu mot. Bár a nép (a több ség) sem té -
ved he tet len, ab ból a le egy sze rû sí tett axi ó má ból ki in dul va,
hogy a köz jó és a több ség ja va ál ta lá ban ugyan az, a köz jó
ga ran ci á já nak alap ve tõ en a nép több sé gi aka ra tá nak ér vé -
nye sü lé se te kint he tõ. (Ter mé sze te sen a több ség sem le het
zsar no ka a ki sebb ség nek, mint ahogy a több sé gi aka rat
sem mi nõ sít he tõ az ér ték el vû ség tõl el sza kí tot tan, csu pán
több sé gi le gi ti má ci ó ból. Ezek a szem pont ok már a de mok -
rá cia el mé le té nek ár nyal tabb meg kö ze lí té sé hez tar toz nak.) 

Ne héz hely zet ben élõ, sú lyos sors kér dé sek kel ví vó dó,
nagy ki hí vá sok kal szem be né zõ né pek ese té ben a de mok -
rá ci á nak kü lö nös je len tõ sé get köl csö nöz az az ál ta la hor -
do zott cél, hogy a nép sa ját ér de ke it min dig he lye sen is -
mer je fel, és va ló sá gos le he tõ sé ge le gyen sor sát e fel is me -
rés nek meg fe le lõ en ala kí ta ni. (Az em lí tett gon dok tól men -
tes nem ze tek ese té ben az e té ren al kal mi lag je lent ke zõ
zök ke nõk kö vet kez mé nyei ta lán kön  nyeb ben or vo sol ha -
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tók, mint a sú lyos ne héz sé gek kel küz dõ né pek ese tén.)
Ezért a jól mû kö dõ de mok rá cia a ma gyar ság meg ma ra dá -
sa és jö võ je szem pont já ból ugyan csak sors kér dés. Ha a
ma gyar de mok rá cia úgy mû kö dik, hogy nem biz to sí tott a
nép va ló sá gos ér de ke i nek fel is me ré se, vagy az, hogy sor -
sát e fel is me rés nek meg fe le lõ en ala kít has sa, ak kor nincs
re á lis le he tõ ség nem ze tünk más sors kér dé se i nek meg ol dá -
sá ra sem. 

A de mok rá cia va ló sá gos ér té ke – nem csak ná lunk, ha -
nem ál ta lá ban a töb bi de mok rá ci á ban is – at tól függ, hogy
e két kö ve tel mény (a va ló sá gos ér de kek fel is me ré se és az
ér de kek nek meg fe le lõ po li ti ka ki ala kí tá sa és végigvitele)
men  nyi ben va ló sul meg. A de mok rá cia vi lág je len ség ként
is mert prob lé má ja, hogy mind két kö ve tel ményt il le tõ en
akad nak ki sebb-na gyobb gon dok. Ezért be szé lünk a de -
mok rá cia mû kö dé sé nek za va ra i ról, il let ve sú lyo sabb eset -
ben vál sá gá ról. A vi lág vi szony lat ban ta pasz tal ha tó prob lé -
mák saj nos a je len ko ri ma gyar de mok rá ci á ban fo ko zot -
tabb mér ték ben ér zé kel he tõk.

A kö zös ség va ló sá gos ér de ke i nek fel is me ré se újkeletû
prob lé má ja az al kot má nyos rend sze rek nek. Nyolc van-
száz év vel ez elõtt a po li ti kai elit szer te a vi lá gon még úgy
igye ke zett po zí ci ó it meg õriz ni, hogy a vá lasz tó jog kor lá -
to zá sá val ki re kesz tet te a po li ti kai aka rat ki ala kí tá sá ból
azo kat a szé les tö me ge ket, tár sa dal mi erõ ket, me lye ket ér -
de ke i re néz ve ve szé lyes nek tar tott. (Ez ter mé sze te sen
megint csak ár nyal tabb meg íté lést kí ván, hi szen a pol gá ri
tár sa dal mak ko rai kor sza ká ban a vá lasz tó jog szûk re sza -
bá sát alap ve tõ en a mû velt sé gi vi szo nyok, és je len tõs tö -
me ge ket érin tõ en a szo ci á lis el ma ra dott ság ból fa ka dó mi -
ni má lis po li ti kai érett ség hi á nya in do kolt tá tet te. Idõ vel
azon ban ezek a vi szo nyok ked ve zõ en vál toz tak, és ezért
a vá lasz tó jog to vább ra is szûk ada go lá sa egy re in kább
csak az elit tár sa dal mi po zí ci ó i nak vé del mét szol gál ta,
egy szer smind az ér vé nye sü lé sé re jog gal igényt tar tó több -
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sé gi aka rat ki ala kí tá sá nak és meg va ló su lá sá nak az aka dá -
lyo zá sát je len tet te. Eb bõl adó dó an ezek a po li ti kai rend -
sze rek nem is te kint he tõk de mok rá ci á nak.) A XX. szá zad
fo lya mán las san tart ha tat lan ná vált a vá lasz tó jog kor lá to -
zá sa. Egy idõ után már nem le he tett el te kin te ni az ál ta lá -
nos vá lasz tó jog be ve ze té sé tõl. El sõ sor ban ez zel vált az al -
kot má nyos ság alap ja i ra épü lõ po li ti kai rend szer mo dern
ér te lem ben vett de mok rá ci á vá.

Az el múlt szá zad má so dik fe lé tõl a kiváltságos elit új esz -
kö zö ket igye ke zett ta lál ni ural mi po zí ci ó i nak biz to sí tá sa ér -
de ké ben. Er re a le he tõ sé get a mo dern elekt ro ni kus mé dia
lét re jöt te te rem tet te meg. Ha már nem zár hat ta (zár hat ja) ki
a köz élet bõl a „több sé get”, ak kor ar ra tö re ke dett (tö rek -
szik), hogy a „több ség” azt akar ja, ami az õ (már mint az elit)
ér de ke i nek meg fe lel. Akár a több sé gi ér de kek el le né ben.
Ural  mi mód sze rét ek ként fo gal maz za meg: „Meg ta lá lom an -
nak mód ját, hogy én ha tá roz zam meg, hogy te mit akarsz.”
En nek esz kö ze a sok szo ro san fel erõ sí tett ma ni pu lá ció, mel-
lyel az egyént nem az aka rat nyil vá ní tás ból zár ják ki, ha nem
a va ló sá gos ér de ke i nek meg fe le lõ aka ra ta ki ala kí tá sát le he -
tet le ní tik el. Ter mé sze te sen a ma ni pu lá ció nem min den ki re
hat egy for mán és – mint ar ról alább szó lesz – nem min den
de mok rá ci á ban jár azo nos ha tás sal. Min den eset re a de mok -
rá cia ki üre sí té sé nek le he tõ sé gét és ve szé lyét je len ti.

A ma ni pu lá ció esz köz tá ra bõ sé ges: szel le mi leg igény te -
len né ten ni az át lag em bert, ha mis gon do la ti pa ne lek suly -
ko lá sá val le szok tat ni az önál ló, fe le lõs ség tel jes gon dol ko -
dás ról, torz és ne ga tív ma ga tar tás min ták fel mu ta tá sá val el -
hal vá nyí ta ni az ér té kek hez tör té nõ ra gasz ko dá sát. Az ily
mó don meg dol go zott em ber már nem lesz kel lõ en ké pes
a rá sza ka dó, de ten den ci ó zu san meg vá lo ga tott, tá lalt in for -
má ció tö meg ben el iga zod ni, kü lö nö sen, ha az in for má ci ók -
hoz ha mis, va lót lan in for má ci ó kat is ke ver nek, il let ve lé -
nye ges, va lós in for má ci ó kat el hall gat nak. A dik ta tú rák ból
is is mert pro pa gan da esz köz, az elit ér de ke it szol gá ló né ze -
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tek és vé le mé nyek fo lya ma tos suly ko lá sa, amel  lyel an nak
ide jén több nép több sé gé vel idõ le ge sen el tud ták fo gad tat -
ni a nem ze ti szo ci a liz must vagy a sztá li niz must is, tel jes sé
te szi ezt az esz köz tárt. 

A ma ni pu lá ció ide á li san meg va ló sít ha tó a mé dia fel -
hasz ná lá sá val, me lyet nem vé let le nül tar tunk na gyon is
meg ha tá ro zó sú lyú ha tal mi ág nak. A mé dia birtoklása és
irá nyí tá sa ha tal mi kér dés. 

Men  nyi re el len ál ló ak a de mok rá ci ák ezek kel az esz kö -
zök kel szem ben?

Er re a kér dés re nem ad ha tó egy sé ges vá lasz. Van nak be -
já ra tott, ré gi de mok rá ci ák, me lyek ben a több ség citoyen
szel le mi ka rak te re vé del met nyújt a ma ni pu lá ció túl ka pá sa -
i val szem ben. Ezek ben az or szá gok ban – nyil ván a hely zet -
bõl is adó dó an – a mé dia tar tóz ko dik at tól, hogy po li ti ka -
csi ná ló le gyen, és igyek szik meg ma rad ni ere den dõ ren del -
te té sé nél, a tár gyi la gos és ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás nál.
Van nak olyan de mok rá ci ák, ame lyek ben a ma ni pu lá ció
egy ol da lú ha tá sát az egy más sal szem ben ál ló és töb bé-ke -
vés bé egyen súly ban lé võ ma ni pu lá ci ók olt ják ki. Nem rit -
ka, hogy a tár sa da lom re á lis tá jé ko zott sá ga és az ezen ala -
pu ló adek vát dön tés ké pes sé ge az elõbb em lí tett hely ze tek
együt tes lé te zé se mel lett va ló sul meg, ami kor is a köz szol -
gá la ti mé dia kép vi se li leg in kább a tár gyi la gos és ki egyen -
sú lyo zott tá jé koz ta tást. Azok ban az or szá gok ban azon ban,
ahol erõ sen egy ol da lú ma ni pu lá ció dol go zik és ta lál ter mé -
keny ta laj ra, a de mok rá cia tor zult és csök kent ér té kû. 

Ma gyar or szág ez utób bi or szá gok kö zé tar to zik. A mé -
dia nagy ré sze azon erõk ke zé ben van, me lyek cél ja i ba
nem il leszt he tõ az erõs és meg tar tó nem ze ti kö zös ség, a
szé les kö rû tár sa dal mi szo li da ri tás meg õr zé se és biz to sí tá sa,
a tár sa dal mi igaz sá gos ság ra tö rek vés, a kon zer va tív és ke -
resz tény ér té kek ér vény re jut ta tá sa. Ezek az erõk rész ben
azo no sak a volt kom mu nis ta elit át men tõ dött utó da i val, il -
let ve a nem ze ti ke re te ket nyûg nek ér zõ, egy ház el le nes,

188 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ön ma gu kat li be rá lis ként ér tel me zõ tár sa dal mi kö rök kel,
rész ben pe dig szö vet ség ben van nak ve lük. Né zet rend sze -
rü ket túl sú lyuk ból adó dó an kön  nyen el tud ják fo gad tat ni
a tár sa da lom je len tõs ré szé vel. A kon zer va tív ke resz tény
ér té kek alap ján ál ló tár sa dal mi erõk ér té ke ik ar ti ku lá lá sá -
ban ki fe je zet ten hát rá nyos hely zet ben van nak. Ez azt je -
len ti, hogy le egy sze rû sí tet ten néz ve a két ol dal po li ti kai tö -
rek vé se i nek al kot má nyos ér vé nye sí té sé ben esély egyen lõt -
len ség áll fenn a jobb ol dal hát rá nyá ra.

Ez a hely zet csor bít ja a po li ti kai rend szer de mok ra ti kus
mi nõ sé gét, és tor zít ja a de mok rá cia mû kö dé sét. A de mok -
ra ti kus in téz mény rend szer mû kö dé si za va rai a rend szer vál -
to zás már ko ráb ban em lí tett más fo gya té kos sá gai mel lett
leg na gyobb rész ben er re a kö rül mény re ve zet he tõk vis  sza. 

A kö zös sé gi ér de kek fel is me ré se és de mok ra ti kus vá -
lasz tá so kon tör té nõ kinyilvánítása mel lett leg alább olyan
fon tos, hogy a po li ti ka for má lás is meg fe lel jen a he lye sen
fel is mert és ki nyil vá ní tott kö zös sé gi ér de kek nek. Ez a kö -
ve tel mény a de mok rá cia má sik prob le ma ti kus pont já val
kap cso la tos: a kép vi se le ti de mok rá cia kér dé se i vel. Mi köz -
ben a nép vá lasz tott kép vi se lõ je a mo dern ko ri de mok rá ci -
á ban a sza bad man dá tum el ve alap ján vá lasz tó i nak (és ter -
mé sze te sen min den más té nye zõ nek) uta sí tá sa nél kül, leg -
jobb meg gyõ zõ dé se sze rint, au to nóm mó don gya ko rol ja
kép vi se lõi te vé keny sé gét, kér dés, hogy ez a te vé keny ség
men  nyi ben önál ló sít hat ja ma gát a nép aka ra tá tól. Vi tat ha -
tat lan, hogy van egy pont, amin túl a kép vi se lõi au to nó mia
el vesz ti le gi ti má ci ó ját. A kép vi se let sem mi kép pen sem ke -
rül het szem be do mi náns mó don a vá lasz tói aka rat tal. Kü lö -
nö sen igaz ez, ha a kép vi se le ti te vé keny ség jel lem zõ en el -
len té tes az zal, ami re a nép a vá lasz tott kép vi se lõ it fel ha tal -
maz ta. Nem sza bad ság és nem de mok rá cia az, ha a par la -
ment két vá lasz tás kö zött zsar no ká vá vá lik nép ének. 

Par la men tá ris de mok rá ci ák ban az elõb bi ek hez kap cso -
ló dó an kü lön kér dés, hogy a par la ment meg tud ja-e õriz -
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ni egyes ha tás kö re it il le tõ en – így a tör vény ho zás ban, de
kü lö nö sen az el len õr zé si funk ci ó já nak gya kor lá sá ban – a
kor mán  nyal szem be ni al kot má nyos po zí ci ó it. E té ren ál ta -
lá nos je len ség ként ta pasz tal ha tó a par la ment sze re pé nek
gyön gü lé se. A kor mány szá má ra pozícionális elõnyt je lent,
hogy õ ren del ke zik a leg na gyobb szak mai ap pa rá tus sal és
mind azon esz kö zök kel, me lyek ezen ap pa rá tus te vé keny -
sé gé nek mi nõ sé gét leg in kább biz to sí ta ni tud ják. Po li ti ka i -
lag pe dig ab ban áll a kor mány sú lya, hogy szûk kör ben
kon cent rál ja a po li ti ka for má lás te vé keny sé gét, és több nyi re
– rész ben vagy egész ben – ös  sze fo nó dik a kor mány párt
(pár tok) ve ze té sé vel. Nem el ha nya gol ha tó kö rül mény, hogy
a mo dern, több pár ti de mok rá ci ák ban a pár tok ve ze té sé -
nek meg ha tá ro zó sze re pe van a pár tok kép vi se lõ je lölt je i -
nek ki vá lasz tá sá ban. Ezek a té nye zõk olyan vi szo nyok kö -
zött, ami kor is a po li ti kai te vé keny ség – el té rõ en a hat van-
nyolc van év vel ez elõt ti hely zet tõl – sok po li ti kai sze rep lõ
szá má ra egy ben meg él he té si for rás is, a tör vény ho zó és a
vég re haj tó ha ta lom kö zöt ti ha ta lom meg osz tást relativizálja.
E prob lé mát az a kér dés for má já ban meg fo gal ma zott for -
mu la fe je zi ki, hogy: „A par la ment nek van-e kor má nya,
vagy a kor mány nak par la ment je?”

Nap ja ink ban e kér dés nyo mán a par la men tá ris de mok -
rá cia bi zo nyos mér té kû ki üre se dé sé nek, for má lis sá vá lá sá -
nak a ve szé lyé vel kell szá mol ni. A prob lé ma a par la men tá -
ris de mok rá ci ák ban vi lág je len ség, a ma gyar de mok rá ci á ban
pe dig ma fo ko zot tan van je len. A kö zel múlt tör té né sei ha -
zánk ban a de mok rá cia tar tal mi ér vé nye sü lé sé nek mi nõ sé -
ge és mér té ke te kin te té ben jog gal vet nek fel kér dõ je le ket,
me lyek egy ben a po li ti ka és a po li ti kai elit nem kis mér té -
kû hi tel vesz té sét is jel zik. Ez pe dig ön ma gá ban hor doz za
an nak ve szé lyét, hogy a tár sa da lom ban meg nö ve ke dik a
de mok ra ti kus rend szer bõl va ló ki áb rán dult ság, a de mok ra -
ti kus in téz mény rend szer rel kap cso la tos bi za lom vesz tés. 

A most fel nö võ nem ze dék elo dáz ha tat lan fel ada ta kül -
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föld ön és itt hon, hogy a de mok rá cia tar tal mi ér vé nye sü lé -
sét ki kez dõ ve szé lyek re meg ol dást ta lál jon. A ma ni pu lá ció
ki ik ta tá sa, il let ve a tár sa da lom aka ra tát tor zí tó sze re pé nek
sem le ge sí té se, a kép vi se le ti de mok rá cia nép aka rat tal har -
mo ni kus mû köd te té se, va la mint a par la men tá ris rend sze -
rek ben a tör vény ho zó és a vég re haj tó ha ta lom de mok ra ti -
kus el vek nek meg fe le lõ al kot má nyos vi szo nyá nak biz to sí -
tá sa a de mok rá cia jö võ jé nek kulcs kér dé sei. An nak a de -
mok rá ci á nak, amely a nép va ló sá gos bol do gu lá sá nak nél -
kü löz he tet len fel té te le. E cé lok a meg fe le lõ al kot mány jo gi
esz kö zök ki ala kí tá sá val és igény be vé te lé vel, a ma ni pu lá ci -
ó val szem ben fel vér te zett jól in for mált tár sa da lom lét re jöt -
té nek elõ se gí té sé vel, a po li ti kai kul tú ra ki for má lá sá val
meg va ló sít ha tók és biz to sít ha tók.

Önál ló ság és in teg rá ció

Az önál ló ság, a füg get len ség a ma gyar ság szá má ra a tör té -
ne lem ad ta sor sá ból kö vet ke zõ en kü lö nös kincs. A nagy
nem ze tek fi ai, akik nem is mer ték meg a más ha ta lom tól
va ló füg gést, ki szol gál ta tott sá got, ér de ke ik hát tér be szo rí tá -
sát, a nem ze ti füg get len sé get ön ma gá tól ér te tõ dõ, ter mé -
sze tes ál la pot ként él ték és élik meg. Azok ban vi szont, akik
úgy meg szen ved ték en nek az ál la pot nak a hi á nyát, mint a
mi né pünk, na gyon is tu da to sult a nem ze ti füg get len ség
ér té ke és je len tõ sé ge. Szá munk ra, ma gya rok szá má ra ez
1848-ban és 1956-ban is a sza bad ság gal azo nos sú lyú kér -
dés ként je lent ke zett. Ezért az önál ló ság és a füg get len ség
je len tõ sé gét a ma gyar em ber nek nem kell ma gya ráz ni. 

A mo dern ko rok ban ugyan ak kor ab szo lút ér te lem ben
vett füg get len ség nem lé te zik. A nagy ha tal mak is kény te le -
nek egy más ra te kin tet tel len ni, ér de ke i ket, lé pé se i ket
egyez tet ni. A globalizmus ko rá ban a föl dünk egyes ré sze in
be kö vet ke zõ gaz da sá gi vagy po li ti kai ese mé nyek óha tat la -
nul ha tás sal van nak a vi lág túl só ré sze i re is. Az el múlt év -
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ti ze dek ben a vi lág ban nagy gaz da sá gi in teg rá ci ós fo lya ma -
tok zaj lot tak le, me lyek nek ered mé nye ként az Egye sült Ál -
la mok mel lett Nyu gat-Eu ró pa és a Tá vol-Ke let is önál ló
gaz da sá gi pó lus sá vált. Nyers anyag kin cse i bõl adó dó an je -
len tõs gaz da sá gi-po li ti kai té nye zõ vé emel ke dett az arab vi -
lág. Prob lé mái el le né re In dia fi gyel met ér dem lõ nagy po li ti -
kai sze rep lõ vé vált, Orosz or szág pe dig to vább ra is szá mot -
te võ po ten ci ál lal ren del ke zõ, ko ráb bi stá tu sá nak új ra é pí té -
sét am bi ci o ná ló nagy ha ta lom. Szá mol ni kell egyes la tin-
ame ri kai ré gi ók emel ke dé sé vel is. A kö ze pes és kis nem -
zet ál la mok ele fánt csont to rony ba zár kó zá sá nak ko ra (ha
ilyen egy ál ta lán volt) vég ér vé nye sen le járt. Az a füg get len -
ség, mely az in teg rá ci ók kal szem be ni izo lá ci ó ban tes te sül
meg, va ló já ban ki szol gál ta tott sá got és véd te len sé get je lent. 

Bár a le ír tak ko runk ra jel lem zõ ek iga zán, tör té nel münk
már ko ráb ban meg ta ní tott ar ra, hogy a füg get len ség mel -
lett na gyon fon tos a má sok kal tör té nõ szö vet ke zés ben rej -
lõ tá masz, il let ve a gaz da sá gi fej lõ dés nem ze ti ke re te ket
meg ha la dó, szé le sebb di men zi ó i nak biz to sí tá sa. En nek a
gaz da sá gi, po li ti kai szö vet ke zés nek és kap cso lat rend szer -
nek volt elég jól mû kö dõ for má ja a ki egye zés sel lét re jött
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia. 

Mi hát ak kor a ma gyar ság szá má ra az iga zán kö ve ten -
dõ, üd vö zí tõ ér ték? Az önál ló ság vagy az in teg rá ció? A he -
lyes vá lasz: mind a ket tõ. 

Ho gyan le het e két el té rõ nek lát szó po li ti kai po zí ci ót
ös  sze egyez tet ni?

Az in teg rá ció egy bi zo nyos ha tár után nem hagy ja érin -
tet le nül a szu ve re ni tást. Ez szük ség kép pe ni ve le já ró ja. Mi -
nõ sé gi kü lönb ség van azon ban a szu ve re ni tás el vesz té se,
a szu ve re ni tás ról tör té nõ le mon dás, il let ve a szu ve re ni tás
ér de kek egyez te té sén ala pu ló, ön kén tes, köl csö nös, nem
vis  sza von ha tat lan kor lá to zá sa kö zött. Na gyon lé nye ges te -
hát, hogy az in teg rá ció alap ve tõ en ne ér de ke ink fel adá sát
je lent se, ha nem a ve le já ró ál ta lá nos elõ nyök mel lett te gye

192 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



le he tõ vé sa já tos ér de ke ink ér vé nye sí té sét. Ter mé sze te sen
a részt ve võ or szá gok nem tud ják va la men  nyi ér de kü ket
ma ra dék ta la nul ér vé nye sí te ni. Az in teg rá ci ó nak ak kor van
ér tel me, ha ál ta lá nos elõ nye i vel együtt a leg lé nye ge sebb
ér de kek ér vé nye sü lé sét si ke rül biz to sí ta ni. Egyes ér de kek -
rõl tör té nõ le mon dás ra pe dig csak a köl csö nös ség alap ján
ke rül het sor. Eh hez min den kép pen az szük sé ges, hogy az
in teg rá ci ó ban részt ve võk szu ve re ni tá sá nak ön kor lá to zá sa
a köl csö nös ség és az egyen jo gú ság je gyé ben va ló sul jon
meg. A má sik na gyon fon tos kö ve tel mény, hogy a szu ve -
re ni tás kor lá to zá sa ne le gyen vis  sza von ha tat lan. Az in teg -
rá ci ó ban részt ve võ ál lam nak ma rad jon érin tet len a ki vá -
lás hoz va ló jo ga. Ez per sze az ese tek nagy ré szé ben nem
egy sze rû ál la mi aka rat-el ha tá ro zás, ha nem gaz da sá gi le he -
tõ sé gek kér dé se. Min den eset re füg get len ség gel ös  sze -
egyez tet he tõ in teg rá ci ó ról csak ak kor be szél he tünk, ha
leg alább is po li ti kai ér te lem ben a rész vé tel nem csak a csat -
la ko zás kor, ha nem a ké sõb bi ek ben is ön kén tes. 

Ma gyar or szág szá má ra az in teg rá ció és önál ló ság di lem -
má ja a kö zel múlt ban az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás -
sal me rült fel. A ma gyar po li ti kai erõk csak nem tel jes egé -
sze, az aka ra tát nép sza va zá son ki nyil vá ní tók pe dig több
mint 80%-a egyet ér tett az Uni ó hoz va ló csat la ko zás sal. A
vi tát va ló já ban az ké pez te, hogy ki zá ró lag elõ nyök kel jár-
e ez az in teg rá ció, vagy az elõ nyök mel lett hát rá nyok kal is
szá mol ni kell, és hogy mi ként le het a csat la ko zást mi nél
elõ nyö seb bé ten ni. Az el sõ ál lás pont kép vi se lõi min den,
az üg  gyel kap cso la tos kér dõ je let ün nep ron tás nak vél tek,
és hoz zá ál lá su kat a ka lap ját gyû rö ge tõ be ké redz ke dõ at ti -
tûd je ha tá roz ta meg. Va ló já ban a má so dik ál lás pont kép vi -
se lõi áll tak a re a li tás ta la ján, akik a csat la ko zást az elõ nyök
és a le het sé ges hát rá nyok ala pos mér le ge lé se alap ján, an -
nak ered mé nye ként tar tot ták el fo gad ha tó nak, akik szá mol -
tak az zal, hogy az Eu ró pai Uni ót - mint egyéb ként min den
szé le sebb kö rû in teg rá ci ót - nem csak a ré szes or szá gok ér -
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dek azo nos sá ga, ha nem ér dek el len té tei is jel lem zik. Eb ben
a meg kö ze lí tés ben sok kal in kább elõ tér be ke rült az a kér -
dés, hogy mi lyen mér ték ben si ke rül meg va ló sí ta ni egyes
te rü le te ken a csat la ko zás hoz va ló sa ját fel ké szü lé sün ket. 

A csat la ko zá si fel té te le ket il le tõ en meg kell je gyez ni,
hogy a köl csö nös ség szem pont ja nem ér vé nye sült min den
te rü le ten. A ma gyar me zõ gaz da ság hos  szabb ide ig nem
fog ja meg kap ni azt a tá mo ga tást, mint a ré geb bi uni ós tag -
ál lam ok, és a sza bad mun ka erõ-áram lás is csak sze lek tí ven
ér vé nye sül egy elõ re. Csat la ko zá si kö rül mé nye ink szem -
pont já ból lé nye ges hát rány, hogy fel ké szült sé günk szá mos
te rü le ten sok kí ván ni va lót ha gyott ma ga után.

Az, hogy a po li ti kai in teg rá ci ó nak mi az op ti má lis mér -
té ke, az Unió jel le gét és mi nõ sé gét meg ha tá ro zó kü lön
kér dés. Ha son ló an ah hoz, hogy mi kép pen le het a bõ ví tés
utá ni hely zet hez iga zí ta ni az egyes ál la mok sa ját ér de ke i -
nek ér vé nye sü lé sét kel lõ kép pen biz to sí tó, ugyan ak kor az
Unió ha té kony mû kö dé sét is meg fe le lõ en szol gá ló dön tés -
ho za tal me cha niz mu sát. Tisz tá ban kell len nünk az zal,
hogy az in teg rá ció jö võ je nem füg get len at tól sem, hogy
sor ke rül-e egy ál ta lán, és ha igen, mi lyen mér ték ben to -
váb bi bõ ví té sé re. 

Az uni ós in teg rá ció mel let ti ér vek so rá ban igen nagy
súl  lyal esik lat ba, hogy a csat la ko zás sal Ma gyar or szág ré -
szé vé vált a fej lett Eu ró pá nak, és ez ál tal be ke rült az eu ró -
pai gaz da ság és fej lõ dés fõ ára má ba. Ez gya kor la ti lag el sõ -
sor ban az Unió pi a cá ra va ló be ju tás nak és az uni ós fej lesz -
té si pén zek meg szer zé sé nek le he tõ sé gét nyi tot ta meg ha -
zánk elõtt. E le he tõ sé gek va ló sá gos ér té két az fog ja meg -
ha tá roz ni, hogy mi kép pen fo gunk tud ni él ni ve lük. Meny  -
nyi re le szünk ke re set tek, ver seny ké pe sek a pi a con, mek -
ko ra lesz ezek nek a pénz alap ok nak a nagy sá ga, il let ve a
szá munk ra biz to sí tott tá mo ga tás mi lyen mér ték ben lesz
tény le ge sen meg sze rez he tõ. Szé le sebb di men zi ó ban néz ve
az in teg rá ci ó val Ma gyar or szág le he tõ sé get nyert ar ra, hogy
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idõ vel le dol goz za je len le gi le ma ra dá sát, és fel zár kóz zon
Eu ró pa fej let tebb ré gi ó i hoz. Ko ráb bi, ez irá nyú tör té nel mi
tö rek vé se in ket és fi as kó in kat vé ve szám ba a most le he tõ -
vé vá ló fel zár kó zás tény le ges meg va ló su lá sa a ma gyar ság
lé nye ges sors kér dé se. Rá adá sul azt is lát nunk kell, hogy az
Uni ó ból tör té nõ ki ma ra dás nem csak az elõbb em lí tett le -
he tõ sé gek el vesz té sét, ha nem to váb bi le sza ka dá sun kat és
zár vány ba zá ró dá sun kat je len tet te vol na. 

Ah hoz, hogy a Kár pát-me den ce or szá gai tag jai le gye nek
az Uni ó nak, az a kü lön ér de kelt sé günk is fû zõ dik, amit Tri -
a non meg ha la dá sá ról már ko ráb ban ki fej tet tünk. Is mét lé -
sek be bo csát ko zá sok nél kül er rõl itt an  nyit, hogy ez idõ
sze rint el sõ sor ban eb ben rej lik a ma gyar nem zet ha tá ra in -
kon át íve lõ egye sí té sé nek (két ség te le nül ko ránt sem biz -
tos) le he tõ sé ge, il let ve a ma gyar ság ér de ke i nek ha té ko -
nyabb biz to sí tá sa. 

Az Eu ró pai Unió az in teg rá ció fo ká tól füg get le nül bi zo -
nyos fo kú gaz da sá gi, a kö zös pénz rend szer be ve ze té sé vel
pe dig pénz ügyi sta bi li tást is biz to sít. Ugyan így az uni ós
tag ság együtt jár a kö zös ér ték kö ve tel mé nye ket ké pe zõ de -
mok rá cia és jog ál lam bi zo nyos mér té kû vé del mé vel is. Vé -
gül, de nem utol só sor ban, mi vel az in teg rá ci ó ban ré szes
or szá gok nem zet kö zi ér te lem ben vé ve is po li ti kai kö zös sé -
get ké pez nek, egy faj ta vé del met is je lent min den a tér sé -
gün ket érin tõ destabilizációs, vagy más eset le ges kül sõ fe -
nye ge tés sel szem ben. 

Az uni ós csat la ko zást kí sé rõ hát rá nyok; a már em lí tett
köl csö nös sé gi de fi cit, a fel té te lek nem tel je sen azo nos
meg ha tá ro zá sa, a fel ké szült sé gi hi á nyos sá gok ból fa ka dó
egyes te rü le te ken fenn ál ló ked ve zõt len po zí ci ók, a ma gyar
gaz da ság gyen ge és tö ré keny ál la po ta és az erõs gaz da sá -
gi ver seny tár sak elõ nyö sebb hely ze te stb. nem le be csü len -
dõ kö rül mé nyek. Min den eset re a mér leg ser pe nyõ jé ben
ke ve seb bet nyom nak, mint az in teg rá ció elõ nyei, kü lö nö -
sen an nak kont raszt já ban, amit a ki ma ra dás és az el szi ge -
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te lõ dés je len te ne. 
Na gyon lé nye ges, hogy önál ló sá gun kat ne csak po li ti -

kai ér te lem ben tart suk fon tos nak. A mo dern vi lág ban egy
or szág önál ló sá gát nagy ban be fo lyá sol ják kü lön bö zõ gaz -
da sá gi kény sze rek is. Ezért ki emel ke dõ en fon tos, hogy ke -
rül jük az olyan kap cso la to kat, me lyek az önál ló sá got érin -
tõ gaz da sá gi kény szer ve szé lyé vel jár nak. Kü lö nös gon dot
kell for dí ta ni ar ra, hogy a nem zet gaz da ság mû kö dé se
szem pont já ból fon tos stra té gi ai ága za to kat, il le tõ leg te rü le -
te ket adott sá ga ink hoz ké pest a le he tõ leg na gyobb mér ték -
ben sa ját ke zünk ben tart sunk meg, il let ve, hogy sa ját esz -
kö ze ink hi á nya vagy nem kel lõ mér té ke ese tén (pl. az
ener gia el lá tás ban) szük ség le te in ket több lá bon áll va igye -
kez zünk biz to sí ta ni. 

Az önál ló ság (az alább elem zen dõ te rü le ten: a sa ját lá -
bon ál lás ké pes sé ge) és az in teg rá ció prob lé má ja sa já tos
for má ban je le nik meg a hon vé de lem kér dé se ese té ben.
Ma gyar or szág NA TO-tag sá ga ré vén a vi lág leg erõ sebb ka -
to nai szö vet sé gé nek vé del mét él ve zi. Na gyon fon tos ez
szá munk ra, hi szen az a szû kebb-tá gabb tér ség, mely ben
ha zánk el he lyez ke dik, meg le he tõ sen nyug ta lan ré sze volt
Eu ró pá nak. (Re mél jük, hogy a múlt idõ hasz ná la ta egy re
in do kol tabb lesz.) Nem vé let len, hogy ér zé kel ve a Szov jet -
unió fel bom lá sa után tér sé günk ben lét re jött ha tal mi vá -
kuu mot és az ez zel ös  sze füg gés ben je lent ke zõ la bi lis vi -
szo nyo kat, az 1956 egyik tö rek vé se ként meg fo gal ma zó dott
sem le ges ség esz mé jét a NATO-hoz va ló csat la ko zás gon -
do la tá val cse rél tük fel. Ez a szö vet ség vé del met je lent e
tér ség irá nyá ban eset le ge sen új ra je lent ke zõ nagy ha tal mi
tö rek vé sek kel szem ben is. (Ter mé sze te sen a NA TO-tag ság
kö te le zett sé gek kel is jár, me lyek tel je sí té se elõl nem tér he -
tünk ki. Ép pen ezért na gyon fon tos, hogy a szer ve zet dön -
tés ho za ta li me cha niz mu sá ban a ré szes ál la mok egyen jo gú -
sá ga a jö võ ben is ér vé nye sül jön.) 

Ugyan ak kor na gyon sú lyos hi ba ön vé del mün ket ki zá -
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ró lag a NA TO-tag sá gunk ra ala poz ni. Költ ség ve té si gond ja -
ink kró ni kus szo rí tá sá ban gya kor la ti lag le mond tunk ar ról,
hogy sa ját vé del mün ket sa ját erõ bõl biz to sít has suk. A ka -
to nai dokt rí nák má ra már va ló ban túl lép tek a XIX-XX. szá -
za di tö meg had se re gek mo dell jén, de úgy, hogy egyi de jû -
leg ma gas tech ni kai fel ké szült sé gû, kor sze rû, ütõ ké pes, hi -
va tá sos had erõ lét re ho zá sát kö ve te lik meg. Ma gyar or szá -
gon úgy tör tént meg a ha gyo má nyos hon véd ség le épí té se,
il let ve úgy szün tet ték meg az ál ta lá nos had kö te le zett sé get,
hogy nem te rem tet ték meg az elõb bi e ket ki vál tó, a ha za vé -
del mé re ön ma gá ban is ké pes, hi va tá sos (szer zõ dé ses) vé -
del mi erõt. (Egy eset le ges rend kí vü li hely zet re pe dig úgy
hagy ták meg a had kö te le zett ség vis  sza ál lí tá sá nak kis ka pu -
ját, hogy ar ra már egy ilyen hely zet ben ered mé nyes vé del -
met ala pí ta ni alig ha le het ne. Nem be szél ve ar ról, hogy eh -
hez a dön tés hez az al kot má nyi sza bá lyo zás par la men ti
két har ma dos több sé get írt elõ, ami el len tét ben áll az ope -
ra ti vi tás kö ve tel mé nyé vel.) 

Azt, hogy ma gunk nem ren del ke zünk meg fe le lõ ér té kû
vé del mi erõ vel, NA TO-be li szö vet sé ge se ink is elé ge det le -
nül fo gad ják, és kri ti ká ju kat a dip lo má ci ai szo ká sok hang -
tom pí tós mo do rá ban ki fe je zés re is jut tat ják. Ka to nai ér té -
künk szö vet sé ge se ink ál ta li meg íté lé se azon ban en nek a
prob lé má nak csak egyik, ki sebb sú lyú ve tü le te. Szá munk -
ra eb bõl a hely zet bõl ak kor ke let kez ne ko mo lyan nyug ta -
la ní tó ve szély, ha va la mi lyen ok nál fog va a NA TO
védernyõje meg szûn ne lé tez ni. Sú lyo san el hi bá zott dokt rí -
na egy or szág vé del mét és biz ton sá gát ki zá ró lag egy ka to -
nai szö vet ség fenn ál lá sá ra és ab ban va ló tag ság ra ala pí ta -
ni. A ka to nai szö vet ség - mi ként ar ra a tör té ne lem szá mos
pél dát szol gál tat - nem örök ké fenn ál ló és meg vál toz tat ha -
tat lan kép zõd mény. Így ar ra sincs ga ran cia, hogy a NA TO
– kü lö nö sen je len le gi for má já ban és a tag ál lam ok je len le -
gi ka to nai ál do zat vál la lá sa mel lett – az idõk vé ge ze té ig
fenn fog áll ni. (Ar ról sem len ne he lyes el fe led kez ni, hogy
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ez a védernyõ ma is csak jo gi lag kö rül írt, mi nõ sí tett konf -
lik tu sok kal szem ben je lent vé del met.) A nem ze tért fe le lõs
po li ti ká nak kül po li ti kai és hon vé del mi vi szony lat ban is ké -
szen kell áll nia nem várt vál to zá sok, for du la tok be kö vet -
ke zé sé re, és ilyen hely ze tek ben is tud nia kell biz to sí ta ni az
or szág vé del mét.   

Né hány szó a kör nye zet vé de lem ügyé rõl

Nem tér ki ez az elem zés kü lön a gaz da sá gi kér dé sek re,
mi vel azok ös  sze kap cso lód nak egyes, a nem ze tet érin tõ
nagy alap prob lé mák kal, és ez ál tal már ele ve meg is je len -
nek azok ban. Így pél dá ul a fej lett Eu ró pá tól va ló le sza ka -
dás le dol go zá sá nak, a fel zár kó zás nak az ügye nagy mér ték -
ben gaz da sá gi kér dés, és ha son ló kép pen egy igaz sá gos és
egész sé ges tár sa da lom ki for má ló dá sa sem füg get len a gaz -
da sá gi fo lya ma tok ala ku lá sá tól. 

A jól mû kö dõ gaz da ság meg te rem té se és fenn tar tá sa el -
vá laszt ha tat lan a ver seny ké pes ség tõl, a bel sõ és kül sõ pi -
ac biz to sí tá sá tól, a fog lal koz ta tá si prob lé mák meg ol dá sá tól
és fo lya ma tos ke ze lé sé tõl. Bi zo nyos, hogy meg kell ta lál ni
és föl kell épí te ni azo kat a gaz da sá gi ága za to kat, te vé keny -
sé gi te rü le te ket, me lyek kel el is mert és hasz nos mó don tu -
dunk be kap cso lód ni a vi lág gaz da ság mun ka meg osz tá sá ba.
Az is lé nye ges, hogy a gaz da sá gi te vé keny sé ge ink te rü le -
tén is meg tud juk õriz ni, vagy akár új ra tud juk te rem te ni
azo kat az ele me ket, me lyek sa já tos ma gyar szín ként gaz -
da gít ják a vi lág ar cu la tát (pl. agrárium, élel mi szer ipar, ide -
gen for ga lom stb.). 

A jól mû kö dõ gaz da ság te hát ki emel ke dõ en fon tos kér -
dés, azon ban nem min de nek fe lett ál ló. Szem pont jai nem
ren del he tõk az em be ri ér té kek, a hu má num fö lé. Ar ra pe -
dig hang sú lyo zott fi gyel met kell for dí ta nunk, hogy a kör -
nye zet vé del mi ér de kek nem ál doz ha tók fel a gaz da ság ol -
tá rán. Ez egyéb ként az észa ki ci vi li zá ció, il let ve ha tá sai
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foly tán az egész vi lág prob lé má ja, ugyan ak kor az ér dek ér -
vé nye sí tés ben gyen gébb, ki sebb or szá gok, mint Ma gyar or -
szág is, fo ko zot tab ban ki van nak té ve az em lí tett ve szély -
nek. A leg utób bi idõk ben pél dá ul azt lát hat tuk, hogy
egyes kül föl di té nye zõk haj la mo sak ha zán kat sze mét le ra -
kó nak hasz nál ni, ha azt hagy juk. Már pe dig je lei van nak
an nak, hogy rö vid lá tó gaz da sá gi ér dek bõl (akár egyé ni
mo ti vá ci ó val is öt vöz ve) egye sek ben van né mi fo ga dó -
kész ség a sze me tes lá da sze re pé nek be töl té sé re. 

Kör nye ze tünk vé del me sa ját élet vi szo nya ink és egy ben
a jö võ ge ne rá ci ói élet kö rül mé nye i nek vé del me. Is ten tõl
ka pott aján dé kunk meg be csü lé se és meg õr zé se. Ön ma -
gunk meg tisz te lé se. Egyi ke leg fon to sabb ügye ink nek.

Epi ló gus

„A  M ú l t  el esett hatalmunkbúl, a  J ö v e n d õ n e k
urai va gyunk. Ne baj lód junk azért hijábavaló reminiscen-
tiákkal, de bír juk in kább el szánt ha za fi sá gunk, s hív egye -
sü lé sünk ál tal drá ga anya föl dün ket szebb vir ra dás ra. So -
kan azt gon dol ják: Ma gyar or szág – v o l t; – én azt sze re -
tem hin ni: l e s z !” – ír ja Szé che nyi a Hi tel be fe je zõ so ra -
i ban. 

A leg na gyobb ma gyar nak több oka volt az op ti miz mus -
ra, mint nem ze dé künk nek. Kö zel száz nyolc van év vel a Hi -
tel meg szü le té se után ma azt mond hat juk bi zo nyo san: Ma -
gyar or szág volt, és azt is tud juk, hogy ma még (úgy-ahogy)
van. Ám hogy mi lesz öt ven vagy száz év múl va, azt nem
tud hat juk bi zo nyo san. 

A nem zet a kom mu nis ta kor sza kot, a lá bá ról le dön tõ
akut be teg sé get túl él te. De va jon ki le het-e gyógy ul ni a
szö võd mé nyek bõl is, vagy vég ér vé nye sen oda lett egész sé -
ge? Ho gyan érin tik ezt a le gyen gült és lá ba do zó szer ve ze -
tet a sza bad vi lág ki hí vá sai, klí ma vál to zá sai? Lesz-e még
an  nyi ko hé zió az itt élõ em be rek ben, hogy egy nem ze ti
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kö zös ség hez tar to zó nak le hes sen te kin te ni õket? Be szél he -
tünk-e majd még ilyen kö zös ség rõl? Akar ni fog ják-e uno -
ká ink és déd uno ká ink, hogy eh hez a kö zös ség hez tar toz -
has sa nak? Egy ál ta lán há nyan lesz nek azok, akik ak kor
majd ma gu kat ma gya rok nak vall ják? Mi lyen mi nõ sé gû élet
lesz itt a Du na-Ti sza tá ján? Meg ma ra dunk-e, il let ve mi lyen
sors, mi lyen jö võ vár utó da ink ra? 

Szám ba vé ve di lem má in kat fel kell ten nünk a kér dést;
mi az esé lyünk? 

A pes  szi mis ta e prob lé má kat lát va le mon dó an le gyint,
mond ván: re mény te len a hely ze tünk. Az op ti mis ta túl di -
men zi o nált nak, fel fújt ne héz sé gek nek mi nõ sí ti gond ja in -
kat, és óva int „a hely zet dra ma ti zá lá sá tól”. Azt gon do lom,
hogy mind a két meg kö ze lí tés hely te len. A hely zet nem jó,
a ki hí vá sok, a ve szé lyek re á li sak. Rá adá sul a dol gok sok -
kal in kább rossz irány ba men nek. A ja ví tás ra, a ten den ci -
ák jó irány ba va ló for dí tá sá ra nem áll szá mo lat lan idõ ren -
del ke zé sünk re. Egyes fo lya ma tok rö vid idõn be lül vis  sza -
for dít ha tat lan ná vál hat nak, vagy ma ra dan dó ká ro kat okoz -
hat nak. 

Sor sunk nem egye dül a mi ke zünk ben van, de el vi leg
min den esz köz, min den le he tõ ség ren del ke zé sünk re áll,
mel  lyel azt jó irány ba be fo lyá sol hat juk.  Még nem dõlt el
sem mi vég le ge sen. Ugyan ak kor nem vá ra koz ha tunk tét le -
nül, öl be tett kéz zel. Ha la dék nél kül ki kell ala kí ta nunk a
jö võn ket biz to sí tó nem ze ti stra té gi át, és en nek meg fe le lõ -
en cse le ked nünk kell. Már nincs sok idõnk. 

2007. jú ni us hó
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