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Kö szö net szü le im nek, csa lá dom nak 
a sze re te tért, a meg ér té sért, 

a tü re le mért és a tá mo ga tá sért!
Kö szö net po li ti kus tár sa im nak, 
ba rá ta im nak és el len fe le im nek 

– a kri ti ká ért és a fe le ba rá ti sze re te tért!
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KÖ SZÖN TÕ
Sze re tet tel kö szön töm a ked ves Ol va sót!
Ke resz tény de mok ra ta, nem ze ti el kö te le zett sé gû, kon zer va -
tív ér ték ren dû po li ti kus va gyok. Po li ti kai ér ték ren dem ki -
ala ku lá sát el sõ sor ban szü le im nek, va la mint ta ná ra im nak és
köz vet len kör nye ze tem nek kö szön he tem. Ne vel te té sem -
bõl adó dó an a Jó is ten ál tal te rem tett vi lág gal va ló tö rõ dés,
sze ret te ink vé del me, kör nye ze tünk kul tu rá lis, ter mé sze ti,
épí té sze ti ér te lem ben vett ápo lá sa „tu da to so dá som” fo lya -
mán gon dol ko dás mó dom ba ivó dott. Eb bõl adó dó an a
rend szer át ala kí tá sa so rán nem volt két sé ges, hogy a Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt kö zös sé gé ben kez dem meg
po li ti kai mun ká mat. 

1996-ban a KDNP kis pes ti el nö ke ként és a KDNP or -
szá gos el nök sé gé nek tag ja ként szo mo rú an ta pasz tal tam a
pár ton be lü li bel har co kat, ame lyek a párt szét esé sé hez
ve zet tek. Ezt kö ve tõ en a Fidesz nyúj tott ba rá ti ke zet, ne -
kem is – mint so kunk nak. A párt vál tás ko moly di lem ma
elé ál lí tott, de ak kor sem és az óta sem ad tam fel ér ték ren -
de met, né ze te i met. 

1997-ben meg ala kult a Ma gyar Ke resz tény de mok ra ta
Szö vet ség, mely nek tag ja let tem, és ami kor 2002-ben az
új já szer ve zõ dött KDNP el nö ke, dr. Semjén Zsolt ar ra biz -
ta tott, tér jek vis  sza a gyö ke re im hez, öröm mel tet tem ele -
get ké ré sé nek.

A 2006-os or szág gyû lé si vá lasz tá sok után 22 kép vi se lõ tár -
sam mal együtt meg ala kí tot tuk a KDNP frak ci ó ját, mely szö -
vet ség ben együtt mû kö dik a Fidesz kép vi se lõ cso port já val.

Tíz éve va gyok or szág gyû lé si kép vi se lõ – a biz ton ság po -
li ti ká val fog lal ko zom, hon vé del mi és nem zet biz ton sá gi te rü -
le te ken. Az el múlt idõ szak ban több mint 200 na pi rend elõt -
ti, tör vé nyek ál ta lá nos és rész le tes vi tá ja so rán vagy in ter pel -
lá ci ók for má já ban tör té nõ fel szó la lá som hang zott el a Ma -
gyar Or szág gyû lés ben. 343 in dít ványt – köz tük 125 önál ló
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in dít ványt – nyúj tot tam be a T. Ház elé tör vény ja vas lat ok,
tör vény mó do sí tó ja vas la tok és or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja -
vas la tok for má já ban.

Tisz tá ban va gyok az zal, hogy kép vi se lõi mun kám so rán
bi zo nyos mér té kû hi ba szá za lék kal dol go zom, de dön té se -
im nél, meg nyi lat ko zá sa im nál, tet te im nél so ha sem ve zé relt
rossz in du lat, gyû lö let vagy ár tó szán dék. Fon tos nak tar tom
az ön vizs gá la tot, kü lö nö sen a köz ér de ké ben vég zett po li -
ti ku si mun kát el lá tó sze mé lyek ese té ben. Az em be rek, a
nép szol gá la ta ön mér sék le tet és alá za tot kí ván az ar ra fel jo -
go sí tott sze mé lyek tõl. Or szág gyû lé si kép vi se lõ ként az a leg -
fon to sabb fel ada tunk és egy ben fe le lõs sé günk, hogy a ma -
gyar em be rek élet kö rül mé nye it, élet fel tét ele it job bít suk.
Eb ben a mun ká ban a KDNP-nek nél kü löz he tet len sze re pe
van. A gát lás ta lan, erõ sza kos, kor lá tok és lel ki is me ret nél -
kü li po li ti ka vi lá gá ban ki kell áll nunk a szo ci á lis fe le lõs ség
és a tár sa dal mi igaz sá gos ság ér té ke i ért. A gaz da ság nem
ön cél, a gaz da ság az em be rért van, mint ahogy az egész -
ség ügy, az ok ta tás, a biz ton ság po li ti ka is a ma gyar tár sa da -
lom tag ja it kell szol gál ja. A KDNP ér ték köz pon tú párt,
mert olyan er köl csi el vek re épí ti po li ti ká ját, ame lyek az ál -
la mi és tár sa dal mi élet ben egy aránt örök ér vé nyû ek. Cé -
lunk nem le het más, mint a tör té nel mi egy há zak tár sa dal -
mi ta ní tá sa i ban meg lé võ er köl csi ér ték rend alap ján az ál -
lam pol gár ok jó lét ének és bol do gu lá sá nak elõ moz dí tá sa.

Ki kell áll nunk az élet vé del me, az el eset tek, a gyen gék,
a nyug dí ja sok, a gyer me kek, a csa lád meg be csü lé sé ért, vé -
de nünk kell nem ze ti iden ti tá sun kat. Mind eze ket egy ke -
resz tény-szo ci á lis prog ram ban ka rak te re sen meg je le nít ve,
hi szem, hogy cél ja ink meg va ló sí tá sá hoz a ma gyar tár sa da -
lom tag jai szé les kö ré ben tá mo ga tók ra ta lá lunk. Hit tel val -
lom Barankovics Ist ván meg fo gal ma zá sát: „A ha la dó ke -
resz tény po li ti ka a né pek leg szebb re mé nye it hor doz za”.

A kö vet ke zõ ol da la kon né hány ta nul mány, cikk, fel szó -
la lás, be széd ol vas ha tó. 
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A vá lo ga tás so rán né hány biz ton ság po li ti ká val, hon vé -
de lem mel ös  sze füg gõ sze mel vény ke rült a la pok ra, és
olyan or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok is, ame lyek „szí -
vem csücs kei”. Ha a szá mom ra leg ked ve seb bet kel le ne
ki ra gad nom, ak kor az õs ho nos, ré gi ma gyar ál lat faj tá ról
szó ló or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tom ra sza vaz nék,
mel  lyel cé lom az ér ték vé de lem, nem ze ti kin cse ink meg -
óvá sa volt. Kö zel egy éves küz de lem után (13-szor le sza -
vaz ták a na pi rend re vé te lét) si ke rült vé gül el fo gad tat nom
az Or szág gyû lés ben.

Jó idõ töl tést kí vá nok!

Bu da pest, 2008 már ci u sa
Simicskó Ist ván
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Biz ton ság po li ti kai
elõ adá sok

„Min den or szág sor sa el sõ sor ban

sa ját ere jé ben rejlik…”

(von Moltke)
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A BIZ TON SÁG RÓL NAP JA INK BAN
A biz ton ság az em be ri ség lé te zé se óta fenn ál ló igény.
Olyan fon tos örök ér ték, amely nél kül a fé le lem, az ag -
go da lom, a ret te gés hat ja át az em be rek gon do la ta it. 

Egy kö zös ség, egy tár sa da lom, egy nem zet ál la mi vagy
nem ál la mi ke re tek kö zött vé del me zi ér té ke it. Meg fo gal -
maz za ér de ke it és önál ló an vagy szö vet sé gi ke re tek ben ki -
ala kít ja vé del mi rend sze re it. 

A biz ton ság ér tel me zé sé hez hoz zá te szem, hogy az ér té -
kek vé del me, a Jó is ten ál tal te rem tett vi lág – a ben ne lé võ
em be ri, ter mé sze ti, kul tu rá lis ér té kek – meg vé del me zé se
az al fá ja és omegája po li ti kai hit val lá som nak. 

Biz ton ság po li ti kai gon dol ko dás mó dun kat szá mos
egyéb té nye zõ is be fo lyá sol ja, mint or szá gunk geostraté-
giai el he lyez ke dé se, a ren del ke zé sünk re ál ló erõ for rás ok,
a nem ze ti ér dek és a tör té nel mi ta pasz ta la tunk. 

Az is meg ál la pít ha tó, hogy nem ze tünk biz ton sá ga nem
ál lan dó té nye zõ, ha nem fo lya ma tos mun kát, oda fi gye lést
igény lõ te vé keny ség. 

Ki kell mon da nunk, hogy a biz ton ság kér dé sé vel nem
ele gen dõ ak kor fog lal koz nunk, ha a ve szély a nya kun kon
van, mert tör té nel mi ta pasz ta la ta ink szá mos eset ben meg -
mu tat ták, hogy ak kor már min dig ké sõ volt. 

A mai ma gyar biz ton ság po li ti ka fi lo zó fi á ja nem tük rö zi
vis  sza tör té nel mi is me re te ink ta nul sá ga it. 

A ha tá lyos, 2004. évi CV. hon vé del mi tör vé nyünk 1. § (2)
be kez dé se ki mond ja ugyan, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság vé -
del mé nek biz to sí té kai: a nem ze ti ön erõ, a szö vet sé ge si
együtt mû kö dés és a ma gyar ál lam pol gár ok nak a ha za vé del -
me irán ti ha za fi as el kö te le zett sé ge és ál do zat kész sé ge. Ez
azon ban alig több pusz ta dek la rá ci ó tól, hi szen a nem ze ti ön -
erõt – az az a Ma gyar Hon véd sé get mint meg ma radt egyet len
fegy ve res erõt – mind ös  sze két kön  nyû lö vész dan dár ad ja,
ame lyek nek sem pán cé los, sem tü zér sé gi tá mo ga tá sa nincs. 
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Ál ta lá nos ság ban ér de mes meg je gyez nünk, hogy egy
fegy ve res erõ nek négy alap ve tõ fel ada ta vagy is mér ve van:

1) a vé de lem,
2) az el ret ten tés,
3) a kény sze rí tés és
4) az erõ de monst rá ció.
Az „ered mé nyes had erõ re for mok”-nak kö szön he tõ en

nap ja ink ra 3-4 000 fõ re be csül he tõ gép pisz to lyos lö vész
ké pe zi a Ma gyar Hon véd ség szá raz föl di had ere jé nek har -
co ló ál lo má nyát – el ret ten tõ ere jét.

A je len le gi Ma gyar Hon véd ség li li pu ti ka to nai szer ve zet -
té vált, és nem te kint he tõ had se reg nek, mert nem ren del -
ke zik az összfegyvernemi harc leg alap ve tõbb csa pa ta i val
és a hoz zá juk ren delt har ci tech ni kai esz kö zök kel. 

Fegy ver ne mi kul tú rá kat szá mol tak fel (pél dá ul: tü zér -
ség) vagy hoz tak le he tet len hely zet be (pél dá ul: harc ko csi -
zók, rádiófelderítõk), de lé gi erõnk hely ze te sem ró zsá -
sabb, hi szen a MIG–29-esek kö ze li ki vo ná sa után mind ösz  -
sze egy tu cat „föld kö rü li pá lyá ra ál lít ha tó”, lé gi után töl tés -
sel ren del ke zõ Gripenünk ma rad. Ezek a gé pek so kat tud -
nak, mo der nek, de egy elõ re ar ra sincs ele gen dõ pénz,
hogy a NA TO ál tal el várt, mi ni má lis re pü lé si óra szá mot tel -
je sít sék a pi ló tá ink.

Lég vé del mi ra ké tá ink ki öre ged tek, az egy más ból ja ví -
tott har ci he li kop te re ink (MI–24) sem húz zák so ká ig. 

Az el ret ten tõ erõt je len leg – a 2 lö vész dan dá ron kí vül
– egy had rend be ál lí tott víz tisz tí tó sza kasz nö ve li. A vé del -
mi fel ada to kat pe dig – ami a ka to nák lak ta nyá i nak, rak tá -
ra i nak õr zés vé del mét je len ti – jó pén zért ci vil biz ton sá gi
„õr zõ-vé dõ” vál lal ko zá sok lát ják el. 

A ha za te rü le té nek vé del mét – ami a szo ci a lis ta-li be rá -
lis kor mány zat ré szé rõl el avult fo ga lom – „Majd a NA TO
ga ran tál ja!” – mond ják. „Egyéb ként pe dig ki el len kel le ne
erõs Ma gyar Hon véd sé get fenn tar ta ni?” – kér de zik tõ lem
a vi ták so rán. Sen ki el len – egy sze rû en szü le in kért, gyer -
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me ke in kért, nem ze tün kért, ha zánk biz ton sá gá ért kell egy
kor sze rû ha di tech ni kai esz kö zök kel fel sze relt, jó mo rá lis
ál la pot ban lé võ, ütõ ké pes had erõt ki ala kí ta nunk és fenn -
tar ta nunk. 

Meg jegy zem, a je len le gi kor mány zat 6. éve nem volt
ké pes nem zet stra té gi ai cé lo kat meg fo gal maz ni, és a ka to -
nai stra té gi át meg al kot ni. Mind ez tet ten ér he tõ a Ma gyar
Hon véd ség ál lan dó át szer ve zé sé ben, le épí té sé ben és a nem -
zet kö zi bé ke fenn tar tó cé lú ka to nai kon tin gen se ink fel -
aján lá sá ban. A tu da tos ság, a stra té gi ai el gon do lás he lyett
rög tön zés, kap ko dás, cél ta lan ság a jel lem zõ. 

A Szö vet ség ré szé re tett bé ke mis  szi ós fel aján lá sok in -
kább kom pen zál ni, il let ve el fed ni akar ják a rend kí vül
gyen ge ha zai vé del mi költ ség ve tést (a GDP 1,1%-a!) –
amel  lyel a se reg haj tó tag ál lam ok kö zött kul lo gunk –, és az
ígért ké pes ség- és esz köz fej lesz té sek el ma ra dá sát. Egy las -
san 10 éve NA TO-tag bé ke fenn tar tói kon tin gens tag ja i nak
ki vá lasz tá sá nál nem sze ren csés, ha a dön tõ szem pon tot a
szû kö sen ren del ke zés re ál ló ba kan csok mé re te ad ja.

Ki kel le ne mon da nunk, hogy a ma gyar Kor mány nem tel -
je sí ti a Wa shing to ni Szer zõ dés 3. cik ke lyét sem, mely sze rint: 

„(…) a Fe lek fenn tart ják és ki fej lesz tik egyé ni és kol lek -
tív vé del mi ké pes sé gü ket fegy ve res tá ma dás sal szem ben”. 

Nem be szél ve az 5. cik kely rõl, amely a kol lek tív vé de -
lem rõl szól, mely nek szel le mé ben, ha va la mely tag ál la mot
tá ma dás ér né, mind egyik szö vet sé ges tag or szág kö te les
meg se gí te ni azt. Saj nos a Ma gyar Hon véd ség er re sem len -
ne ké pes. 

Ami pe dig a har ma dik erõt, az az az ál lam pol gá ri ál do -
zat kész sé get il le ti, szé gyen, de nincs hon vé del mi ne ve lés,
meg szûnt a szer ve zett ka to nai elõ- és utó kép zés, a fegy ve -
res szol gá lat ra al kal mas ál lam pol gár ok nyil ván tar tá sa, nem
ala kí tot ták ki a tar ta lé kos kép zést, fel szá mol ták a me gyei
had ki egé szí té si pa rancs nok sá go kat. Ma gyar or szá gon egye -
dül ál ló mó don szün tet ték meg az ál ta lá nos had kö te le zett -
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sé get – amely még Linder Bé la el gon do lá sát is túl szár nyal -
ta –, hi szen a hon vé del mi kö te le zett sé gek kö zül nem csak
a sze mé lyes szol gá la ti kö te le zett ség (a sor ka to nai szol gá -
lat) szûnt meg, ha nem a tá jé koz ta tá si, be je len té si, adat szol -
gál ta tá si és meg je le né si kö te le zett sé gek is el tö röl tet tek. 

A 2004. évi CV. tör vény úgy ren del ke zik, hogy „au to ma -
ti ku san” vis  sza áll az ál ta lá nos had kö te le zett ség rend kí vü li
ál la pot (ha di ál la pot, há bo rú) ki hir de té se ese tén. Ez biz ta -
tó, azon ban ez a ren del ke zés csak el fe di a biz ton sá gi
prob lé má kat, hi szen nincs nap ra kész ka to nai nyil ván tar tás,
ezért a po ten ci á lis had kö te le sek (a 18–40 év kö zöt ti ek) ki -
ér te sí té se, be hí vá sa is ko moly ne héz sé gek árán tör tén het -
ne csak meg. 

El sõ lé pés ként – mi vel meg szûnt az ös  sze írás és az egész -
ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat – a fel ál lí tott so ro zó bi zott sá -
gok nak kel le ne el vé gez ni a szük sé ges vizs gá la to kat („A”-,
„B”-, „E”-kategóriás), majd az el múlt évek ben vég leg fel szá -
molt, el adott ki kép zõ köz pon tok he lyett lét re kel le ne hoz ni
úja kat, ahol el kel le ne kez de ni az újon cok alap kép zé sét. 

A Ma gyar Hon véd ség lét szá má ról az Or szág gyû lés
51/2007 ha tá ro zat ban úgy dön tött, hogy leg fel jebb (!)
23 950 fõ le het. Azon mó do sí tó ja vas la to mat, amely a
„legfeljebb”-et „leg ke ve sebb”-re vál toz tat ta vol na – el uta -
sí tot ták. Ter mé sze te sen a „har co ló ala ku la tok” lét szá ma
en nél jó val ke ve sebb, és mi vel nem mû kö dik az ön kén -
tes tar ta lé kos rend szer sem, így nem ne héz meg jó sol ni,
hogy va lós rend kí vü li ál la pot ide jén né hány óra alatt mi
len ne az or szág sor sa. 

Liddel Hart: Stra té gia cí mû mun ká já ban úgy ha tá roz za
meg a há bo rú alap elv ét, hogy: „az erõ kon cent rá ci ó ja a
gyen ge ség gel szem ben”. Úgy vé lem, egy el len sé ges szán -
dé kú fegy ve res erõ nek nem okoz na ne héz sé get fel is mer ni
vé del mi rend sze rünk gyen ge sé ge it. Per sze tu dom, hogy
nem min den az erõ, sõt, harc mû vész ként val lom, hogy ah -
hoz kell az iga zi tu dás, hogy gyen gébb ként ké pe sek le -
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gyünk le gyõz ni az erõ seb bet, mely hez vi szont jól kell is -
mer nünk az el len fe let – és ön ma gun kat –, és ha tal mas lel -
ki erõ vel, rend kí vü li gyor sa ság gal kell le csap nunk a tá ma -
dó ra. Azon ban a Ma gyar Hon véd ség mo ra li tá sa, lel ki ere -
je és mo bi li tá sa is ko moly gon dok kal ter helt. 

A NA TO-tag ság per sze biz ton sá gun kat je len tõ sen nö ve li,
de a NATO-ban gya kor la ti lag az USA had ere je ké pes egye -
dül ar ra, hogy rö vid idõn be lül gyors re a gá lá sú erõ ket ves -
sen be bár hol a vi lá gon. Azon ban még az USA sem ké pes
egy szer re több vál ság öve zet ben (pél dá ul: Af ga nisz tán ban,
Irak ban, Ko szo vó ban stb.) tel jes ka to nai erõ vel je len len ni. 

Ma gyar or szág ön be csü lé se szem pont já ból sem mind -
egy, hogy ren del ke zünk-e sa ját ka to nai erõ vel vagy sem. 

A nem zet kö zi pél dák azt is meg mu tat ják, hogy egy or szág
kül po li ti kai ér de ke i nek ér vé nye sí té sét je len tõ sen elõ se gít he -
ti – al kal ma zás nél kül is – egy erõs had se reg meg lé te. 

Kér dés, hogy ko runk ban – ami kor az új tí pu sú biz ton -
sá gi koc ká za tok ke ze lé se (pél dá ul: a ter ro riz mus, a prolife-
ráció, az il le gá lis mig rá ció, a nem zet kö zi szer ve zett bû nö -
zés stb.) ko moly erõ pró bá ra tesz mind an  nyi un kat – fenn -
áll hat-e a ré gi tí pu sú fegy ve res küz de lem ve szé lye is? 

Ele gen dõ-e olyan rész ké pes sé gek mû köd te té se (pél dá -
ul: bi o ló gi ai la bor, víz tisz tí tó sza kasz, vegy vé del mi al egy -
sé gek stb.), ame lyek a ter ror el le ni küz de lem so rán a nem -
zet kö zi erõk mun ka meg osz tá sá ban hasz no sak le het nek? 

Vé le mé nyem sze rint ilyen ki egé szí tõ ké pes sé gek re ige-
n is szük ség van, de hely te len len ne az országvédelmi ké -
pes sé gek rõl le mon da ni. 

Mi vel je len le gi had erõnk nem ké pes meg fe lel ni hon vé -
del mi fel ada ta i nak és a szö vet sé gei el vá rá sok nak, ezért
Ma gyar or szág biz ton sá gá ért és a nem zet kö zi presz tí zsé ért
egy ha té ko nyabb had erõ ki ala kí tá sá ra irá nyu ló, új hon vé -
del mi stra té gia ki dol go zá sa szük sé ges. 

Az alap ve tõ stra té gi ai cél, hogy a Ma gyar Hon véd ség a
hoz zánk ha son ló adott sá gú szö vet sé ges tag or szág ok vé del -
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mi ké pes sé gét el ér je, fel zár kóz zon a NA TO át la gos vé del mi
szint jé hez, és ezen be lül leg alább egy had mû ve le ti irány
vé del mét ké pes le gyen el lát ni a be ér ke zõ szö vet sé ge si tá -
mo ga tá sig. 

En nek meg fe le lõ en a har ci ké pes sé ge ket biz to sí tó had -
ren di ele mek nek mi nõ sí tett idõ szak ban a kö vet ke zõk nek
kellene len ni ük: 

– egy gé pe sí tett had osz tály, 4 gé pe sí tett lö vész dan dár -
ral, dan dá ron ként egy-egy harc ko csi zász ló alj,

– tá bo ri tü zér és pán cél tö rõ tü zér osz tály;
– a had se reg – köz vet len tá mo ga tó erõ ként – egy-egy

harc ko csi és tü zér ez red, il let ve pán cél va dász zász -
ló alj, va la mint egy, a kül szol gá la tot biz to sí tó kön  nyû
lö vész zász ló alj (ez utób bi bé ke idõ szak ban is tel jes
feltöltöttségû);

– egy har ci he li kop ter zász ló alj;
– egy Bu da pest vé del mét biz to sí tó lég vé del mi ra ké ta

dan dár.
A Ma gyar Hon véd ség össz lét szá má nak mi nõ sí tett idõ szak -

ban el kellene ér nie a 40 000 fõt. Je len leg az összhaderõnem
pa rancs nok ság alá tar to zó erõk 19 400 fõ – és a bé ke lét szám
meg egye zik a há bo rús lét szám mal.

Szük sé ges ha di tech ni kai esz kö zök: 200 db harc ko csi
(je len leg mind ös  sze 1 tu cat nyi van!), 350 PSzH, 50 db ön -
já ró lö veg, 50 db ön já ró pán cél va dász esz köz, 14 db
Gripen, 25 db csa pat tá mo ga tó re pü lõ gép (L–159), 5 db
csa pat szál lí tó re pü lõ gép, 25 db har ci he li kop ter. 

Cél, hogy a Ma gyar Hon véd ség sze rez ze vis  sza összfe-
gy vernemi jel le gét és ké pes sé ge it. Lét re kell hoz ni az ön -
kén tes tar ta lé kos rend szert, és mû kö dõ ké pes sé kell ten ni a
ka to nai nyil ván tar tás rend sze rét. Nyil ván va ló, hogy a ma -
gyar ál lam pol gár ok re á lis biz ton ság ér zet ének ki ala kí tá sa ér -
de ké ben a Ma gyar Hon véd ség hely ze té rõl, ál la po tá ról és a
le het sé ges fe nye ge té sek rõl, ve szé lyek rõl, ki hí vá sok ról kor -
rek ten tá jé koz tat ni kell a köz vé le ményt.

18 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Emel lett a hon vé del mi tu dat fenn tar tá sa ér de ké ben ki
kell ala kí ta ni a hon vé del mi ne ve lés le het sé ges ke re te it, va -
la mint az ön kén tes tar ta lé kos te rü let vé del mi rend szer ha -
té kony mû köd te té se cél já ból ki kell dol goz ni az eb ben va -
ló rész vé tel re ösz tön zõ ér de kelt sé gi rend sze re ket! 

Hogy mi ért van mind ezek re szük ség? Mert min den ha -
mis biz ton ság ér ze tet kel tõ po li ti kus ál lí tá sa el le né re még
„nem tört ki a vi lág bé ke”.

A ma gyar nem zet saj nos több íz ben meg ta pasz tal ta a
tör té ne lem fo lya mán, mi lyen kö vet kez mé nyei le het nek a
gyen ge had se reg lé té nek, a mo rá lis vál ság nak. 

A XIX. szá zad vé gi po rosz ve zér ka ri fõ nök, Helmut von
Moltke ál lí tá sa sze rint: „Min den nem zet sor sa el sõ sor ban
sa ját ere jé ben rej lik”. 

Ko runk glo bá lis ve szé lyei el len – mint pél dá ul a ter -
ro riz mus – ha tá ro zot tan fel kell lép nünk, de köz ben
nem fe led kez he tünk meg ha zánk te rü le té nek vé del mé -
rõl sem. 

A NA TO Stra té gi ai Vé del mi Kon cep ci ó ja sem zár ja ki a
ha gyo má nyos ka to nai, fegy ve res konf lik tu sok ki ala ku lá sá -
nak jö võ be ni le he tõ sé gét – eb bõl adó dó an a sa ját te rü let
vé del mét alap ve tõ nek tart ja. 

Úgy lá tom, a fegy ve res konf lik tu sok ki ala ku lá sá nak
okai a kö vet ke zõk le het nek:

1) A ki sebb sé gi iden ti tás tu dat fel erõ sö dé se. Jól lát ha tó,
hogy míg a XX. szá zad ele jén mind ös  sze 40 ál lam
volt, ad dig má ra kb. 200 ál lam lé te zik, és ez a fo lya -
mat va ló szí nû leg to vább foly ta tó dik. 

2) A nem zet egye sí té si tö rek vé sek.
3) Az in sta bil ál la mok ban fel erõ sö dõ szer ve zett bû nö -

zés (pél dá ul: drog, fegy ver csem pé szet stb.) – eb bõl
adó dó an „ma gán ban dé ri u mok”, fegy ve res cso por tok
szer ve zõd nek.

4) A ter ro riz mus – val lá si, ide o ló gi ai, nem ze ti, et ni kai
okok mi att.
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5) Bel sõ okok (pél dá ul: pol gár há bo rúk, fa ji és kul tu rá -
lis el nyo más, élet szín vo nal be li kü lönb sé gek) mi att.

6) Pszi cho ló gi ai okok (pél dá ul: pusz tán a harc, a küz -
de lem ked vé ért foly ta tott há bo rú) mi att.

Ezek a fegy ve res konf lik tu sok, há bo rúk tör zsi, et ni kai,
val lá si, nem ze ti és ci vi li zá ci ós szin te ken je len het nek meg. 

Sze ren csé re erõs nem zet kö zi szer ve ze tek mû köd nek a
bé ke fenn tar tá sa ér de ké ben (EBESZ, ENSZ, EU, NA TO
stb.), me lyek nek Ma gyar or szág is tag ja, de nagy va ló szí nû -
ség gel az em be ri ség jö võ je – és ben ne a mi jö võnk is – te -
le lesz konf lik tu sok kal. 

Az em be ri ter mé szet rej tel me i bõl adó dó an ér dek el len -
té tek to vább ra is – és bár mi kor – fenn áll hat nak, me lyek
fel ol dá sá nak vég sõ esz kö ze min dig a fegy ve res küz de lem
volt, és saj nos, úgy tû nik, ma rad is. 

A fegy ve res konf lik tu sok, a há bo rúk sok-ar cú ak –
ahogy' Clausewitz ír ta, olya nok, mint a ka mé le on: sok szí -
nû ek, vál to za to sak és egye di ek. 

A vi lág né pes sé gé nek nö ve ke dé se, az úgy ne ve zett
„po pu lá ci ós nyo más” és a globalizáció ha tá sá ra a kü lön -
bö zõ ci vi li zá ci ók egy re in kább ös  sze ér nek, át fe dik egy -
mást, mel lyel ma guk ban hor doz zák a je len és a jö võ
koc ká za ta it. 

Az is egy ér tel mû, hogy mi köz ben a né pes ség nö vek -
szik, ad dig az élet fel té te le ket, az élet mi nõ sé get meg ha tá -
ro zó for rá sok, a ter mé sze ti kin csek fo gyat ko zó ban van -
nak. Ezen ja vak fe let ti ren del ke zés jo ga – a he lyi la ko -
sok vagy a nagy tõ ke pri vi lé gi u ma – nagy va ló szí nû ség -
gel a konf lik tu sok csen de se dé se he lyett azok fel erõ sö dé -
sé hez ve zet het. 

Ös  szeg zés kép pen meg ál la pít ha tó: Ma gyar or szág nak
egy olyan had erõ re van szük sé ge, amely pro fes  szi o ná lis,
mo dern ha di tech ni kai esz kö zök kel fel sze relt, gyor san disz-
lokálható, multifunkciós, ru gal mas és ha té kony erõk kel
ren del ke zik, me lyek kel ké pes a kol lek tív vé de lem bõl szár -
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ma zó kö te le zett sé gek tel je sí té sé re és a nem zet kö zi fel ada -
tok ban tör té nõ rész vé tel re a kül po li ti kai pri o ri tá sa i nak
meg fe le lõ en, va la mint ké pes a nem ze ti te rü let hi te les vé -
del mé nek biz to sí tá sá ra. 

Biz ton ság po li ti ká val fog lal ko zó ke resz tény de mok ra ta
po li ti kus ként hit tel, meg gyõ zõ dés sel ezért har co lok.
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VÁL SÁG MEG ELÕ ZÉS ÉS -KEZELÉS
TÖR TÉ NE TI SÉ GE

Az önál ló ma gyar had erõ jo gi alap ja i nak meg te rem té se

A XIX. szá za di Ma gyar or szá got – az ál ta lá nos eu ró pai vi -
ha rok kö ze pet te, amit a Nagy Fran cia For ra da lom idé zett
elõ, az 1805-ös na pó le o ni in ter mez zo ki vé te lé vel – a szá -
za dok óta nem ta pasz talt tar tós bé ke jel le mez te. A po li -
ti kai szem ben ál lás vál ta ko zó mér té ke a Habs bur gok so -
ha fel nem adott el nyo mó tö rek vé se it vis  sza ve tet te, de
vol tak idõ szak ok, ami kor az el ért en ged mé nye kért ko -
moly árat kel lett fi zet nie a nem zet nek. Az oszt rá kok idõ -
rõl idõ re erõs nyo mást gya ko rol tak a ren dek re, hogy Ma -
gyar or szág ka to nák so ro zá sá val nyújt son se gít sé get hol a
fran ci ák, hol a po ro szok vagy az ola szok el len ví vott há -
bo rú ik hoz. Va ló já ban két fõ érv volt a ma gyar po li ti kai
elit ke zé ben: az adók mér té ke és az újon cok ál lí tá sa,
ame lye ket a ki rály csak az Or szág gyû lés ál tal meg sza va -
zott tör vény ben tu dott ér vé nye sí te ni. Így volt ez az 1808
au gusz tu sá ban meg nyílt Or szág gyû lé sen is, ami kor meg -
sza vaz ták a ki rály ké ré sét: 

„(…) a ka rok és ren dek a kül sõ biz ton ság nak min den fé le
el len sé ges tá ma dás el le né ben (…) huszezer ujoncznak kiál-
litását ön ként és jó aka rat tal meg ajánl ják a kö vet ke zõ fel té te lek
alatt (…)” (CJH*: 1808. évi VI. tör vény cikk – a katonaujon -
czokban tett aján lat ról – * a for rás he lye a to váb bi ak ban is!).

Rög tön a tör vény 1. §-ában egy olyan tényt hang sú -
lyoz nak, amely ki fe je zi Ma gyar or szág alap ál lá sát eh hez a
kér dés hez: 

„Mi vel hogy je len leg ál dá sos bé ke ural ko dik s a ka rok és
ren dek egye dül an nak föntartására törekszenek…” (Uo.: 1. §).

Két sar ka la tos ki kö tés te szi el fo gad ha tó vá a ma gya rok
szá má ra a ké rés tel je sí té sét – el sõ ként: 
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„ez aján la tuk kal a ka rok és ren dek épen csak a háboru
szük ség le te in akar nak segiteni (…)” (Uo.: 2. §). 

Má sod szor: 
„A most aján lott ujonczokat sem mi szin alatt ne le hes -

sen más, mint ma gyar ez re dek be át he lyez ni” (Uo.: 5. §).
A leg fõbb el len té te le zé se azon ban a 20 000 újonc meg -

sza va zá sá nak az volt, hogy tör vény be ik tat ták egy ma gyar
tisz tek kép zé sét szol gá ló ka to nai aka dé mia lé te sí té sét – ez
volt a ké sõb bi vi lág hír név re szert tett Ludovika Aka dé mia. 

Leg kö ze lebb 1830-ban állt elõ a ki rály újabb újon co zá -
si kö ve te lé sek kel. A ka rok és ren dek el len áll tak mind ad -
dig, míg a ki rály kész nek nem mu tat ko zott egy ve gyes bi -
zott ság elõtt föl fed ni az újon co zás szük sé ges sé gé nek okát.
Az Or szág gyû lés vé gül meg sza vaz ta a kért to váb bi 28 000
fõs újonc kon tin genst, de új mód szert dol goz tak ki a ka to -
nák ki je lö lé sé re. Felsõbüki Nagy Pál ja vas la tát fo gad ták el,
mi sze rint a ka to na fo gás he lyett ezen túl a sors hú zást ve zes -
sék be. Kor lá tot szab tak a szol gá la ti idõ nek is: 

„Hogy ezek ka to nai szol gá la tot tiz évig le gye nek kö te le sek
teljesiteni s ez idõ el tel té vel ha la dék ta la nul vég leg el bo csát -
tas sa nak” (1830. évi VII. tör vény cikk – a ma gyar ez re dek hez
so ro zan dó ujonczokban föl aján lott se ge del mé rõl 1. § 1.).

Meg erõ sí tet ték, sõt, ki ter jesz tet ték, hogy a ma gyar tá -
bor no ki és fõ tisz ti kar tag jai le hes se nek csak a ma gyar ka -
to nák pa rancs no kai, és az õ szol gá la tuk el is me ré sé nek tör -
vé nyi sza bá lyo zá sát is ugyan itt meg tet ték: 

„Mi vel pe dig a ka to nai pá lya kö ve té sé re a leg na gyobb
ösz tö nül szol gál, ha a ka to nai eré nyek a megérdemlett elõ -
lép te té se ket és ju tal ma kat mi nél gyor sab ban el nye rik: (…)
a ma gyar és ha tár õr vi dé ki ez re dek élé re szü le tett ma gyar
tá bor no kok és törzs tisz tek állittassanak gond já ba veendi és
szivén viselendi; a ki vá ló ha di ér de me ket pe dig a tör vé -
nyek szel le mé ben ne mes le ve lek osz to ga tá sá val s ne me si
tel kek és ki sebb bir tok tes tek re osz tott jó szá gok ado má -
nyo zá sá val fog ja ki tün tet ni” (Uo.: 1. § 12.).
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Míg az 1830. évi or szág gyû lést a for ra dal mi moz gal mak -
tól va ló fé le lem mi att a ne mes ség és a ki rály egy más ra ta -
lá lá sa, szin te szö vet ke zé se jel le mez te, alig né hány hét tel az
or szág gyû lés be zá rá sa után e han gu lat a len gyel sza bad ság -
harc ha tá sá ra je len tõ sen meg vál to zott. Az 1830. évi fran  cia
for ra da lom és a len gyel föl ke lés nyo mán Ma gyar or szá gon
is lét re jött egy egy elõ re kis szá mú el len zé ki cso port, ame -
lyik a pol gá ri át ala ku lást és a nem ze ti füg get len sé get
együtt lát ta meg va ló sít ha tó nak. Be lát ták, hogy ez el kép -
zel he tet len föl des úr és job bágy ös  sze fo gá sa nél kül. E po -
li ti ka ki bon ta ko zá sát je len tõ sen elõ se gí tet te az 1831. évi
pa raszt föl ke lés, ami nek köz vet len ki rob ban tó okai a ko le -
ra jár vány meg szün te té sé re irá nyu ló túl zott vé del mi in téz -
ke dé sek vol tak.

A mai ér te lem ben vett szük ség ál la po tot ve zet tek be,
csak nem ren del ték mel lé azo kat az in téz ke dé se i ket, hogy
a la kos ság ról az ál lam gon dos kod jon. A Kár pá tok szo ro sa -
i nál „vesz teg lõ in té ze te ket” (ka ran tén) ál lí tot tak föl. A hely -
tar tó ta nács az észa ki me gyé ket ka to nai kor don nal ve tet te
kö rül. A job bá gyok tö me gei emi att a nyá ri do log idõ ben
mun ka és jö ve de lem nél kül ma rad tak, mi nek kö vet kez té -
ben jú li us 25-én Zemp lén me gyé ben ki tört a föl ke lés.

Az 1831. évi pa raszt föl ke lés tu da to sí tot ta a ne mes ség
egy ré szé ben, hogy po li ti ká já nak ten ge lyé vé a pol gá ro sí -
tást kell ten nie, ha az or szág önál ló sá gát ki akar ja vív ni,
sõt, kí vá na tos ez sa ját lé te szem pont já ból is. E po li ti ka nyi -
tá nyát bá ró Wes se lé nyi Mik lós moz gal ma je len tet te, aki
1831 ele jén har cot in dí tott azért, hogy Er dély ben ér vényt
sze rez zen az 1830. évi VII. tör vény cikk ka to na fo gást meg -
szün te tõ ren del ke zé sé nek. Ez az esz ten dõ azon ban a jár -
vány és a pa raszt lá za dás mi att ma radt em lé ke ze tes a ma -
gyar tör té ne lem ben.

Szük ség ál la po ti jel le gû ese mé nyek re vo nat ko zó tör vé -
nyek ek kor nem vol tak. I. Fe renc ki rá lyi biz tost ne ve zett ki
a lá za dás le ve ré sé re, Eöt vös Ig nác bá ró sze mé lyé ben. Eöt -
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vös ka to nai erõ vel el nyom ta a fel ke lést, de a vé reng zés
olyan mér vû volt, hogy a ki rály ma ga lé pett köz be an nak
ab ba ha gyá sá ért. 

1840-ben az ural ko dó is mét újon co zást kért a ma gyar
or szág gyû lés tõl. A ren dek a ko ráb bi ak tól nem lé nye ge sen
el té rõ ki kö té sek mel lett 38 000 ka to nát sza vaz tak meg. A
sok nem ze ti sé gû mo nar chi á ban az egyes ez re de ken be lül
nem ke ver ték a nem ze ti sé ge ket, ám az ez re de ket rend sze -
rint más nép kö zött ál lo má soz tat ták. A tisz tán ma gyar ez -
re dek fenn tar tá sá nak el vét a tör vény új ból meg erõ sí ti. 

„Az ál lí tan dó ujonczok egye dül ma gyar ez re dek ben
szol gál ja nak, s õket nem-ma gyar ez re dek hez át ten ni sem -
mi szín alatt nem le het” (1840. évi II. tör vény cikk – a ma -
gyar ez re dek hez ujonczokban tett se ge del mi aján lat ról).

Kül sõ há bo rúk hi á nyá ban a mo nar chia had se reg ét
1815 és 1847 kö zött a bel sõ el nyo más biz to sí tá sá ra, a bi -
ro da lom ban itt-ott je lent ke zõ sza bad ság moz gal mak el foj -
tá sá ra vagy ki fe je zet ten ren dé sze ti fel adat tal ve tet ték be,
mint 1821-ben a car bo na rik el len Ná poly ban és Szi cí lia
szi ge tén, 1835–36-ban a hor vát te rü le te ket nyug ta la ní tó
rab lók el len Bosz ni á ban, 1846-ban a fel ke lõ len gyel pa -
rasz tok el len. 

A ka to na sá got oly kor ter mé sze ti csa pá sok el há rí tá sá ra is
be ve tet ték, mint a 32. gya log ez red 3. zász ló al ját az 1838.
már ci u si pes ti ár víz ide jén.

1848 tör té nel mi for du ló pont Ma gyar or szá gon, ami kor
gyõ ze del mes ke dik a pol gá ri át ala ku lás elõ fel té te le it meg -
te rem tõ pes ti for ra da lom, és ez zel kö zel egy idõ ben az Or -
szág gyû lés el ér te, hogy a ki rály ne vez ze ki a fe le lõs mi -
nisz té ri u mot. Ek kor még úgy tûnt, hogy egy már rég óta
tar tó bé kés át me net vég já té ka zaj lik, pe dig ép pen for dít va
tör tént. Egy vé res drá ma elõ já té ka kez dõ dött a mi nisz té ri -
um fel ál lí tá sá val. A csá szá ri kan cel lá ri án fel te he tõ leg szá -
mol tak ez zel a ver zi ó val, hi szen ép pen a had ügyet szi go -
rú an ki rá lyi ha tás kör ben tar tot ták: 
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„A ma gyar had se reg nek az or szág ha tá ra in kivüli al kal -
ma zá sát, nem kü lön ben a ka to nai hi va ta lok ra ki ne ve zé se -
ket szin te úgy Õ Fel sé ge fog ja, a 13. § sze rint foly vást ki -
rá lyi sze mé lye kö rül le en dõ fe le lõs ma gyar minister el len -
jegy zé se mel lett el ha tá roz ni” (1848. évi III. tör vény cikk –
füg get len ma gyar fe le lõs ministerium ala kí tá sá ról 8. §).

Ek kor a ma gyar had se reg alatt a bi ro dal mi had se reg ben
szol gá ló ma gyar ez re de ket kell ér te ni. A tör vény hang sú -
lya i ból ki tet szik, hogy Bécs ben a mi nisz ter el nök sze mé lyé -
nél fon to sabb nak tar tot ták a ki rály kö rü li mi nisz tert. A 14. §
hû en tük rö zi ezt a szem lé le tet: 

„A ministeriumnak, azon tag ján kí vül, melly a Fel ség
sze mé lye kö rül a 13. §-ban em lí tett ügyek re ügyelend, kö -
vet ke zõ osz tá lyai lesz nek: (…) g) Hon vé de lem osz tá lyai”.

(Meg jegy zen dõ: a fel so ro lás ban az utol só he lyen áll!)
Már ci us hó nap ban 31 tör vényt fo ga dott el az Or szág -

gyû lés, ame lye ket a ki rály Po zsony ban áp ri lis 11-én szen -
te sí tett. Az „áp ri li si tör vé nyek” tör vény be ik tat ták az or szág
füg get len sé gét és a pol gá ri át ala ku lás fel tét ele it. Köz tük
van a nem zet õr ség föl ál lí tá sá ról szó ló tör vény is, bár a
tisz ti kar ki ne ve zé sét az ural ko dó ha tás kör ében hagy ta, és
a nem zet õr ség be va ló fel vé telt ma gas cen zus hoz kö töt te.
A nem zet õr ség ren del te té sé ben ek kor még nem fo gal ma -
zó dott meg a hon vé de lem, ki vált képp nem, hogy az ural -
ko dó val szem be ni el len ál lás ka to nai alá tá masz tá sá ra szol -
gá ló fegy ve res erõ rõl len ne szó. 

„A sze mé lyes és va gyon bá tor ság, a köz csend és belbéke
biz to sí tá sa, az or szág pol gá ra i nak õr kö dé sé re bizatik; e te -
kin tet bõl, mig a leg kö ze leb bi országgyülés kimeritõleg
ren del kez nék, a nem ze ti õr se reg alakitására néz ve kö vet -
ke zõk ha tá roz tat nak” (1848. évi XXII. tör vény cikk – a
nem ze ti õr se reg rõl).

Akik a cen zus ki kö té se i nek meg fe lel tek – ha más ki re -
kesz tõ ok nem állt fenn –, kö te le sek vol tak be lép ni a nem -
zet õr ség be. Vá lasz tá si le he tõ sé gük azon ban volt: 
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„Az 1-sõ sza kasz ban em lí tett egyé nek nek sza bad sá gá ra
hagyatik lo vas vagy gya log szol gá la tot vál lal ni; a gya log
se reg ben mind az ál tal szol gá la tot ten ni kö te le sek mind -
azok, kik a lo vas se reg hez nem so roz tat tak” (Uo.: 8. §).

Sar ka la tos ren del ke zés a tör vény utol só sza ka sza: 
„A nem zet õr sé gi egész institutio a ministerium ha tó sá ga

alá he lyez te tik” (Uo.: 35. §).
Ez a pa ra gra fus el lent mond egy sor más tör vé nyi ren -

del ke zés nek, de ez te rem ti meg az ala pot a fegy ve res el -
len ál lás hoz, és vég sõ so ron a sza bad ság harc meg ví vá sá nak
tör vé nyes vol tát is je len ti.

Ku ri ó zum nak szá mí tó ki té telt is tar tal maz a XXII. tör vény -
cikk, hi szen elõ ször for dul elõ tör vé nyi szö veg ben a rend kí -
vü li ál la pot ki fe je zés, ami rö vi de sen be is kö vet ke zett, ami -
kor ki tört a há bo rú, és kez de tét vet te a sza bad ság harc:

„A nem ze ti õr se reg szol gá la ta ren des és rendkivüli ese -
tek sze rint kü lön bö zik a hely be li köz csend és bé ke rend -
sze rin ti vagy rendkivüli ál la po tá hoz ké pest” (1848. évi
XXII. tör vény cikk – a nem ze ti õr se reg rõl 17. §).

Az 1848. évi XXII. tör vény cikk hez kap cso ló dik – de Er -
dély kü lön le ges stá tu sát is jel zi – az 1848. évi er dé lyi III.
tör vény cikk a nem ze ti fegy ve res erõ rõl. Ma gyar or szág és
Er dély eg  gyé ala ku lá sá ról szó ló tör vényt ugyan is Ist ván fõ -
her ceg ná dor szen te sí tet te 1848. jú ni us 19-én. Az er dé lyi
ren dek azon ban csat la koz tak a nem zet õr ség fel ál lí tá sá hoz,
és azt õk is a Mi nisz té ri um alá ren del ték: 

„A köz bá tor ság biz to sí tá sa vé gett Er dély ben is a le he tõ
leg rö vi debb idõ alatt alakittassék Nem ze ti Õr se reg, mely -
nek egy ré sze moz dít ha tó ál la pot ban fog tar tat ni és ez ren -
des zsol dot huzni. Ezen alakitandó nem ze ti moz ditható õr -
ség nek szá ma és en nek, va la mint az ös  szes nem  ze ti õr se -
reg nek is fel fegy ver zé se, be gya ko rol ta tá sa és ren de zé se
fel öli in téz ke dés re, mint el ren del te té se sze rin ti al kal ma zá -
sá ra is a Fe le lõs Mi nisz té ri um fel ha tal maz ta tik” (1848. évi
er dé lyi III. tör vény cikk – nem ze ti fegy ve res erõ rõl 1–2. §).
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Az Or szág gyû lés Al só há za 1848. jú li us 11-i ülé sén Kos -
suth La jos pénz ügy mi nisz ter em lé ke ze tes be szé dé ben ki -
vá ló elem zést adott a ko ra be li Ma gyar or szá got ve szé lyez -
te tõ té nyek rõl: az oláh, a hor vát, a szerb moz go ló dá sok ról,
a cá ri orosz csa pa tok ha tár szé li ös  sze vo ná sá ról. Kos suth az
Or szág gyû lést kér te a mi nõ sí tett idõ sza ki fel ké szí tés je gyé -
ben a dön té sek meg ho za tal ára: 

„Ura im! (...) ment sék meg a ha zát... (...) Ugy ér zem ma -
ga mat, mint ha Is ten ke zem be ad ta vol na a tá ro ga tót, mely
fel ki ált sa a ha lot ta kat, hogy ha vét ke sek vagy gyen gék,
örök ha lál ba vis  sza sül  lyed je nek; ha pe dig van bennök
élet  erõ, örök élet re éb red je nek. Önök nek Ura im! Is ten ke -
zökbe ad ta a mai ha tá ro zat tal, me lyet inditványomra ho -
zandnak, ha tá roz ni e nem zet éle te, e nem zet ha lá la fe lett.
(...) Ura im! a ha za ve szély ben van! (...) 

Amint a mult országgyülés el osz lott és az el sõ fe le lõs
ma gyar ministerium hi va ta lá ba lé pett üres pénz tár ral,
fegy ver nél kül, hon véd erõ nél kül: le he tet len volt mély fáj -
da lom mal nem érez nie a nem zet állapotjának ir tó za tos el -
ha nya go lá sát. Én egyi ke vol tam azon szá mo sok nak, kik
éve ken ke resz tül fi gyel mez tet ték a ha tal mat és (...) a nem -
ze tet: le gyen igaz sá gos a nép iránt, mert ké sõ leszen. (...)

(...) e nem zet ve szély ben van, va gyis in kább ve szély ben
lesz, ha a nem zet ma gát el nem ha tá roz za, hogy él ni akar.
(...) És e ve szély kö zött hol és ki ben ke res sük az or szág
biz to sí té kát? Külszövetségekben ta lán? Nem ki csiny lem én
a külszövetségek fon tos sá gát, sõt azt vé lem, hogy kö te les -
sé gét mu lasz ta ná a ministerium, ha e te kin tet ben is min -
dent nem ten ne, a mit a nem zet biztositása megkiván. (...)

Te hát, mert a ve szély nagy, vagy is in kább nagygyá le -
he tõ ve szély vo nul ös  sze ha zánk lát ha tá rán, an nak
elháritására ön ma gunk ban kell az erõt ke res nünk min de -
nek fö lött. Él ni csak azon nem zet fog, mely ben ma gá ban
van élet erõ, kit nem sa ját élet ere je, ha nem csak má sok nak
gyámolitása tar to gat, an nak nincs jövendöje. (...)
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(...) mond ják ki önök azt, hogy azon rendkivüli kö rül -
mé nye ket, me lyek nél fog va a hongyülés rendkivülileg is
egy be hi va tott, mél tó te kin tet be vevén a nem zet, el van
ha tá roz va ko ro ná já nak, sza bad sá gá nak, ön ál lá sá nak vé del -
mé re a leg na gyobb ál do za to kat is meg hoz ni, és hogy e te -
kin tet ben oly al kut, a mely a nem zet nek ön ál lá sát, sza bad -
sá gát legkevésbbé is sért het né, senkitöl sem mi áron el
nem fo gad... (...) be csü le tes bé két esz kö zöl hes sen ha le -
het, vagy gyõ zel mes harczot vivhasson, ha kell, fel ha tal -
maz za a kor mányt ar ra, hogy az or szág disponibilis had -
ere jét 200 000 fõ re emel hes se, s e vé gett el sõ perczben
40 000 em bert mind járt kiállithasson, a töb bit pe dig ugy és
a sze rint, mint a ha za ótalmának, a nem zet be csü le té nek
szük sé ge kivánni fog ja. (...) 200 000 em ber nek kiállitása,
fegyverreli el lá tá sa, s évi tar tá sa 42 000 000 frtba, 40 000
em be ré pe dig 8–10 000 000 frtba ke rül. (...)

(...) eszem ágá ban sincs a nem zet tõl kivánni, hogy
42 000 000-nyi adót fi zes sen, ha nem ugy gon do lom,
hogy annyi adót vi sel jen, a men  nyit elbir, s ha ez a szük -
sé gelt költ sé ge ket nem fe dez het né: hi tel lel kell a hi ányt
pó tol nunk. (...)

(...) mi dõn egy nem zet min den ol dal ról fe nye get te tik,
de ma gá ban min den fe nye ge tés vis  sza ve ré sé re aka ra tot s
erõt érez, ak kor a ha za meg men té sé nek kér dé sét sem mi
kér dés tõl nem sza bad fel füg gesz te ni. (...)

(...) azt ké rem, ad ja meg a kép vi se lõ ház a 200 ezer fõ -
nyi ka to nát, s az er re szük sé ges pénz erõt... (...)

(...) én le bo ru lok e nem zet nagy sá ga elõtt s csak azt
mon dom: an  nyi ener gi át a ki vi tel ben, mint a men  nyi haz-
a fiuságot ta pasz tal tam a meg aján lás ban: – s Ma gyar or szá -
got a pok lok ka pui sem döntendik meg”. 

Ami kor 1848 szep tem be ré ben Jel la sics (Jellacsics) be tört
az or szág ba, Bat thyá ny át ad ta a vég re haj tó ha tal mat a
Hon vé del mi Bi zott mány nak. Ez az el já rás fel fog ha tó a mai
jo gi sza bá lyo zás min tá ja ként, hi szen most rend kí vü li ál la -

29SIMICSKÓ ISTVÁN: NEMZETI ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN



pot (há bo rú) ese tén a Hon vé del mi Ta nács ven né át a ha -
tal mat. Az Or szág gyû lés azon ban nem osz lott föl, sõt, ké -
sõbb – ami kor Windischgrätz Bu da alá ért – a Hon vé del -
mi Bi zott mán  nyal együtt Deb re cen be tet te át mû kö dé si
szék hely ét. A több had szín té ren fo lyó harc kö rül mé nyei
kö zött a kép vi se lõ ház is lé nye gé ben csak a há bo rú kér dé -
se i vel fog lal ko zott. A had moz du lat ok és az el len ség gel va -
ló so ro za tos ös  sze csa pá sok köz ben ös  sze ko vá cso lód tak a
csa pa tok, és fel szín re tört egy ki vá ló ka to nai ve ze tõk bõl
ál ló tá bor no ki kar. Mi re be ér tek a ka to nai si ke rek fel tét e -
lei, ad dig ra kény sze rí tõ szük ség mu tat ko zott há bo rús jog -
rend lét re ho zá sá ra a bün te tõ jog te rü le tén is. 

Az Or szág gyû lés sta tá ri u mot ve ze tett be mind azon cse -
lek mé nyek re néz ve, ame lyek a ha di te vé keny sé get aka dá -
lyoz zák vagy ve szé lyez te tik. 

„A Hon vé del mi Bi zott mány fel ha tal maz ta tik, hogy ha di
mun ká la tok, tá bo ro zá sok vagy ren des ka to nai pa rancs -
nok sá gok mû kö dé se he lyén – s ál ta lá ban ott, hol a kö rül -
mé nyek megkivánnák – rögtönitélõ, ha di s pol gá ri ve gyes
biróságot alakittasson” (1849. évi I. tör vény cikk – a rög -
tönitélõ ha di s pol gá ri ve gyes biróságok felállitása, szer ke -
ze te, el já rá sa s itéletek alá tar to zó ese tek meg ha tá ro zá sa
tár gyá ban 1. §).

Té te le sen fel so rol ja a tör vény, hogy mi te kin ten dõ a sta -
tá ri um alá tar to zó bûn cse lek mény nek (1849. évi I. tör vény -
cikk – a rögrönitélõ ha di s pol gá ri ve gyes biroságok felál-
litása, szer ke ze te, el já rá sa s az itéletek alá tar to zó ese tek
meg ha tá ro zá sa tár gyá ban – 5. §).

A Habs bur gok sem ki zá ró lag a csa ta té ren küz döt tek
Ma gyar or szág meg tar tá sá ért. A tör vény ere jé vel kí ván ták
alá tá masz ta ni az or szág fe let ti jo ga i kat, és tör vé nyen kí vü -
li cse le ke det té nyil vá ní ta ni a nem zet sza bad ság har cát. 

A ká pol nai csa ta után Windischgrätz azt je len tet te, hogy
le ver te a ma gyar föl ke lést. E hír re az ud var föl osz lat ta a Bi -
ro dal mi Gyû lést, és 1849. már ci us 4-én új al kot mányt tett
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köz zé. Az olmützi (okt ro jált) al kot mány meg szün tet te Ma -
gyar or szág önál ló ál la mi sá gát, és a vég re haj tó ha tal mat tel -
je sen a csá szár ke zé be tet te le. A fegy ve res erõ rõl szó ló fe -
je zet sem hagy két sé get efe lõl: 

„A fegy ve res erõ hi va tá sa a bi ro dal mat kül sõ el len sé gek
el len vé de ni, és be lül a rend fentartását és a tör vé nyek
vég re haj tá sát biztositani. / (…) a fegy ve res erõ ezen
czélokra csak a pol gá ri ha tó sá gok felhivására és a tör vé -
nye sen meg ha tá ro zott ese tek ben és for mák alatt lép het fel.
/ A fegy ve res erõ lé nye ge sen en ge del mes ke dõ. / An nak
sem mi ré sze sem tart hat kö zös ta nács ko zá so kat. / A had -
se reg es kü je a bi ro dal mi al kot mány ra fel vé te tik a zász ló es -
kü be. / A nem zet õr ség el ren de zé se kü lö nös tör vény ál tal
fog sza bá lyoz tat ni” (Olmützi okt ro jált al kot mány, 1849.
már ci us 4. – 113–115., 118–119. §).

Az utol só sza kasz elõ re ve tí ti a nem zet õr ség sor sát. Az
el ne ve zés ön ma gá ban olyan je len tést hor doz, ami mi att
még a ki egye zés után sem en ge dik új já szer vez ni az önál -
ló ma gyar had erõt ezen a né ven.

Az olmützi okt ro jált al kot mány ra a vá lasz „a ma gyar
nem zet füg get len sé gi nyi lat ko za ta” volt (1849. évi II.
tör vény cikk – a ma gyar nem zet füg get len sé gi nyi lat ko -
za ta), amely ben meg fosz tot ták a ma gyar trón tól a 300
éve ural ko dó Habs burg, il let ve Habsburg–Lotharingiai
há zat. Ez zel egyi de jû leg fo koz ták a ka to nai erõ fe szí té -
se ket, ami ér de ké ben 50 ezer fõ vel nö vel ték a had se reg
lét szá mát: 

„A mult év ben el ren delt katonaállitásból ne ta lán még
hát ra lé võ il le tõ sé gek nek kiállitásán felül a ha zát vé del me -
zõ had se reg nek 50 000 fõ vel szaporitása ezen nel meg ren -
del tet vén, ezen had erõ nek kiállitása iránt kö vet ke zõk ha -
tá roz tat nak” (1849. évi III. tör vény cikk – a had se reg nek
50 ezer fõ vel va ló sza po rí tá sá ról).

A szo ká sos kö ve tel mé nye ket le író és tech ni kai jel le gû
sza ka szok kö zött az új es kü szö veg re is ki tér a tör vény: 
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„A kor mány a nem zet füg get len sé gi nyi lat ko za ta alap -
ján a ka to na ság szá má ra uj es kü for mát fog megállapi-
tani” (Uo.: 7. §).

A sza bad ság harc a ha tal mas túl erõ vel szem ben el bu kott
ugyan, de az ál do zat azon ban még sem volt hi á ba va ló. A
re form kor ban ki mun kált pol gá ri fej lõ dé si mo dell ér vé nye -
sí té sé ért folyt a küz de lem, ami ké sõbb fo ko za to san meg -
va ló sult, és a ki egye zés sel vé gül bé kés úton tel je se dett ki.

Az 1867. évi tör vé nyek lé nye gé ben – ke vés mó do sí tás -
sal – meg erõ sí tet ték az 1847–48-as tör vé nye ket. A had ügy
te rü le tén azon ban ép pen az azt meg elõ zõ rend szert ál lí tot -
ták vis  sza, egy elõ re el nem is mer ve Ma gyar or szág nak az
önál ló fegy ve res erõ höz fû zõ dõ jo gát:

„Mig a tör vény ho zás a vé del mi rend szer át ala kí tá sa és
meg ál la pí tá sa iránt határozand, a nem zet õr ség rõl szó ló
1847/8-ik XXII. tör vény cikk fel füg gesz te tik” (1867. évi XI.
tör vény cikk).

A bi ro dal mi had se reg be tör té nõ so ro zást azon ban újó -
lag tör vény ben sza bá lyoz ták: 

„(…) az országgyülés (…) a ministeriumot föl ha tal maz ta:
hogy Ma gyar or szág és Er dély ré szé rõl 48 000 ujonczot azon -
nal kiállithasson, s ezen ujonczszállitásra néz ve kö vet ke zõ
föl té te le ket állapitott meg” (Uo.: IX. tör vény cikk – a ma gyar
ez re dek kiegészitésére szük sé gelt ujonczok meg aján lá sá ról).

A ko ráb bi ak hoz ké pest egy lé nye ges kér dés ben tett to -
váb bi en ged ményt az Or szág gyû lés: 

„Az állitandó ujonczok egye dül ma gyar ez re dek be
so roz tas sa nak. Nem el len zi azon ban az or szág, ha a
most állitandó ujonczokból ezuttal ki vé tel ké pen a tech -
ni kai fegy ver ne mek hez is adas sa nak oly egyé nek, kik
kép zett sé gük ál tal oda al kal ma sak nak mu tat koz nak”
(Uo.: 10. §).

Ezt azon ban az 1868. évi XXVII. tör vény cikk újabb
38 000 ka to na be so ro zá sa kor a ma gya rok ra néz ve ked ve -
zõ en iga zít ja ki, még ha hagy is ki vé telt: 
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„Az 1867-dik évi IX-dik tör vény cikk nek fel tét elei és in -
téz ke dé sei a je len ujonczozásra is ki ter jesz tet nek, azon vál -
toz ta tás sal azon ban, hogy az állitandó ujonczok, az egész -
ség ügyi csa pa tok egye dü li ki vé te lé vel, ki zá ró lag ma gyar
csa pa tok ba so roz tas sa nak, (…)” (1868. évi XXVII. tör vény -
cikk – a ma gyar ez re dek 1868-ik év ben szük sé ges ujon -
czok meg aján lá sa tár gyá ban 3. §).

Az 1868. év ben a hon vé de lem mel kap cso lat ban meg -
szü let tek azok a tör vé nyek, ame lyek hos  szú idõ re biz to sí -
tot ták az or szág vé del mét, és a Hon véd ség lét re ho zá sá val
vis  sza kap ta Ma gyar or szág a nem ze ti szu ve re ni tás meg õr -
zé sé nek és egy ben a füg get len ség szim bó lu má nak a leg -
fõbb esz kö zét.

A véd erõ rõl szó ló tör vény a mo dern had se reg szer ve zés
el sõ ha zai do ku men tu ma, amely a Mo nar chia vé del mi
rend sze ré be il lesz ke dett. En nek alap el ve az volt, hogy a
kö zös K. u. K. had se reg mel lett lét re hoz ták az oszt rák
Landwert és a Ma gyar Hon véd sé get. A had se reg a ko ráb -
bi mo dell sze rint mû kö dött, a bi ro da lom or szá gai meg ha -
tá ro zott lét szá mot biz to sí tot tak szá má ra, és ál ta lá ban a ré -
gi szo kás sze rint az adott nem ze tek ez re de it nem sa ját ha -
zá juk ban ál lo má soz tat ták. Az oszt rák és a ma gyar kü lön
had erõ for ma i lag önál ló volt, és csak sa ját or szá gá ban he -
lyez ték el csa pa ta i kat. A ma gyar véd erõ rõl szó ló tör vény
elõ ször szól az ál ta lá nos had kö te le zett ség rõl: 

„A vé del mi kö te le zett ség átalános, és min den védképes
ál lam pol gár ál tal sze mé lye sen teljesitendõ” (1868. évi XL.
tör vény cikk – a véd erõ rõl 1. §).

A fegy ve res erõk nek Ma gyar or szá got érin tõ szer ve ze ti
ele me it „A fegy ve res erõ al kat ré szei” fe je zet ben te szi köz zé: 

„A fegy ve res erõt ké pe zik: a had se reg, ha di ten ge ré szet,
hon véd ség és nép fel ke lés” (Uo.: 2. §).

Ezek kö zött kü lö nös fi gyel met ér de mel a ha di ten ge ré szet
azért, mert ott vég képp nem tud ták ér vé nye sí te ni azt az el vet,
mi sze rint ma gyar ka to nák ma gyar ez re dek ben szol gál ja nak.
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Egyéb ként – mint azt már az 1867. évi IX. tör vény cikk ben ol -
vas hat tuk – a tech ni ka fej lõ dé sé vel egy re na gyobb igény tá -
madt ar ra, hogy bi zo nyos ala ku la tok nál – pél dá ul a tü zér ség -
nél – spe ci á lis ki kép zést olyan ka to nák kap ja nak, akik nek a
ci vil szak má juk, ké pe sí té sük ezt meg kön  nyí ti. Te hát a kü lön -
le ges csa pa tok hoz ne a nem ze ti sé gi ho va tar to zás, ha nem az
elõ kép zett ség le gyen a be osz tás ba he lye zés szem pont ja.

A má sik ér de kes ség egy ré gi ma gyar ha gyo mányt visz  -
sza idé zõ elem a nép fel ke lés in téz mé nye, amit a ne me si
fel ke lés (in szur gens ha dak) min tá já ra a véd erõ rõl szó ló
tör vény az aláb bi ak sze rint ha tá roz meg: 

„A nép fel ke lés olyan ön kén te sek bõl alakittatik, a kik se
a had se reg és ha di ten ge ré szet, se a hon véd ség ál lo má nyá -
ba nem tar toz nak” (Uo.: 5. §).

Egy ben in téz ke dik a nép fel ke lé si tör vény meg al ko tá sá -
ról, ami a rész le te ket tar tal maz za. Az jó val ké sõbb szü le tett
meg, de 1886-ban a XX. tör vény cikk hang sú lyoz ni akar ja
a nép fel ke lés ben részt ve võk kombattáns vol tát: 

„A nép föl ke lés a fegy ve res erõ kiegészitõ ré sze, és mint
ilyen, a nem zet kö zi jog ol tal ma alá he lyez te tik” (1886. évi
XX. tör vény cikk – a nép föl ke lés rõl 1. §).

Sze re pet szá má ra tu laj don kép pen ar ra az eset re szán -
nak, ami kor az or szá got a töb bi fegy ve res erõ együt te sen
már nem ké pes meg ol tal maz ni. 

„A nép fel ke lés há bo rú ide jén a vé del mi erõ nek vég sõ
megfeszitése, a had se reg és hon véd ség tá mo ga tá sá ra, az el -
len ség be ha to lá sá nak meg aka dá lyo zá sa vagy az or szág ba
már be nyo mult el len ség le küz dé se vé gett. A fel ke lés evég -
bõl, mint a véd erõ kiegészitõ ré sze, a nép jog ótalma alá he -
lyez te tik” (1868. évi XL. tör vény cikk – a véd erõ rõl 9. §).

A Hon véd ség hez ha son ló an a nép föl ke lés ben is alap -
sza bály, hogy az or szág ha tá ra in be lül al kal maz ha tó, de
ezt még ugyan azon mon dat ban fel pu hít ja a tör vény. 

„A nép föl ke lés rend sze rint az or szág ha tá ra in be lül al -
kal maz ta tik; azon ban ki vé te le sen a ma gyar ko ro na or szá -
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ga in kí vül is al kal maz ha tó, de er re mind an  nyi szor a tör -
vény ho zás kü lön in téz ke dé se szük sé ges” (1886. évi XX.
tör vény cikk – a nép föl ke lés rõl 5. §).

A véd erõ rõl szó ló tör vény fe je zet cí me i nek fel osz tá sa jól
tük rö zi, hogy míg a had se reg és a ha di ten ge ré szet bi ro dal -
mi ér de ke ket szol gált, és az ural ko dó fi gyel mé nek hom -
lok te ré ben állt, ad dig a hon véd ség in kább a ma gya rok ké -
ré sé nek en ged ve lét re ho zott fegy ve res szer ve zet. „A had -
se reg és ha di ten ge ré szet hi va tá sa” al cím alatt az aláb bi
meg fo gal ma zás ol vas ha tó fel ada tuk ról:

„(…) Õ Fel sé ge ös  szes bi ro dal ma mind két ál la ma te rü -
le té nek külellenségek el le ni meg vé dé se és a belrend és
biz tos ság fentartása”. 

„A hon véd ség hi va tá sa” – al cím alatt pe dig ez áll:
„A hon véd ség há bo rú ide jén a had se reg tá mo ga tá sá ra

és a belvédelemre, bé ke ide jén pe dig ki vé te le sen a bel-
rend és biztoság fentartására is van hi vat va” (1868. évi XL.
tör vény cikk – a véd erõ rõl 7. §, 8. §).

Ugyan ak kor szá mos ér de mét is ki emel het jük a véd erõ -
rõl szó ló tör vény nek. Elõ ször fog lal ko zik jog sza bály a had -
ki egé szí tés sel (1868. évi XL. tör vény 14. §, 15. §), az ide ig -
le nes men tes ség gel, ami szo ci á lis ér zé keny ség re utal, és
ala nyi jog ként ve szi fi gye lem be az egész sé gi al kal mas sá got.
A ha di szol gált ra nem al kal mas véd kö te le sek al kal ma zá sa
fe je zet ben elõ hír nök ét lát juk a nem rég' meg szün te tett pol -
gá ri szol gá la ti kö te le zett ség tel je sí té sé nek. Ak kor fel te he tõ -
en olyan egész sé gi leg al kal mat lan sze mé lye ket kö te lez tek
ha di cé lo kat szol gá ló te vé keny sé gek re, mint a vas uta sok,
tá ví rá szok, nyom dá szok.

A tör vény két fe je zet ben is fog la ko zik a tar ta lé ko sok
kép zé sé vel. Az egyik ka te gó ria, aki ket kö zös sé gi ér dek bõl
kí mél meg a jog al ko tó a ren des szol gá lat tól: 

„A nép is ko lai tanitójelöltek s a nép is ko lai tanitók, to -
váb bá azok, kik örök ség foly tán ju tot tak va la mely me zõ -
gaz da ság bir to ká ba, (…) gaz da ság ke ze lé sét legkevésbbé
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aka dá lyo zó idõ szak ban, nyolcz hét alatt ka to na i lag ki kép -
zen dõk, azu tán sza bad sá go lan dók és bé ke ide jén ezen
felül csak az idõ sza ki fegy ver gya kor lat ok ban va ló rész vét -
re szoritandók” (Uo.: 27. §).

A tar ta lé kos kép zés ben lé nye ge sen szá mot te võbb cso -
port, akik le töl töt ték a ren des szol gá la ti ide jü ket (ez ál ta lá -
ban 3 év), és tar ta lé kos szol gá lat ra kö te le zet tek ma rad tak
(ez ál ta lá ban 7 év):

„A tar ta lé kos le gény ség tar ta lék kö te le zett sé ge alatt há -
rom szo ri, legfölebb négy-négy hé tig tar tó fegy ver gya kor -
lat ra kö te lez te tik” (Uo.: 36. §).

Ku ri ó zum a tör vény Bün te tés fe je ze te, ki vált képp a
1808. évi XI. tör vény cikk hez ké pest, ame lyik el ren de li bi -
zo nyos ese tek re – rá adá sul nem is kel lõ pon tos ság gal kö -
rül ír va – a ti ze de lést:

„Ha egész csa pat, szá zad vagy zász ló alj az el len ség
elõtt en ge det len ke dik és kö te les sé gé rõl meg fe led kez ve,
szé gyen le te sen há tat fordit: a tisz tek becs te len ség gel
együtt hi va ta lu kat, sõt a kö rül mé nyek sulyosabb vol tá hoz
ké pest életöket vesz tik; a köz le gé nyek kö zül pe dig min -
den ti ze dik ha lál bün te tés sel la kol. Ha son ló ké pen ha lál -
bün te tést szen ved nek mind azok, a kik a csa tá ból és az el -
len sé ges vi a dal ból ma gu kat ki von ják” (1808. évi XI. tör -
vény cikk – a most meg aján lott föl ke lés ki ál lí tá sá nak ese -
té re meg tar tan dó fe gyel mi tör vé nyek rõl – 8. §).

Eh hez ké pest szél sõ sé ge sen el né zõ nek tû nik a 1868. évi
tör vény leg szi go rúbb, 6 hó na pig ter je dõ fog ság bün te té se
szö kés ese té re, vi szont arány ta lan nak érez zük mai kö rül -
mé nye ink kö zött, hogy „a jo go su lat lan nõ sü lõk” akár 3 hó -
nap fog sá got is kap hat tak.

„A hon véd ség fö löt ti ren del ke zés” fe je zet – hû en kö vet -
ve a tör vény szel le mét – há bo rú ide jé re ki ve szi a hon véd -
ség ve zény le tét a ma gya rok ke zé bõl:

„A hon véd ség a hon véd sé gi tör vény ér tel mé ben, bé ke
ide jén köz igaz ga tá si te kin tet ben a hon vé del mi minis-
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ternek, ka to nai ügyek ben pe dig a hon véd ség fõ pa rancs -
no ká nak van alá ren del ve. El len ben háboru ide jén köz igaz -
ga tá si te kin tet ben ugyan csak a hon vé del mi minister, ka to -
nai ügyek ben pe dig a ki rály ál tal ki ne ve zett had ve zér alatt
áll” (1868. évi XL. tör vény cikk – a véd erõ rõl 49. §).

A fegy ve res erõk mind egyi ké be, így a hon véd ség be is
„(…) min den tisz ti fo ko zat ra Õ Fel sé ge ál tal ne vez tet nek
ki” (Uo.: 50. §).

Ha son ló an „A nép föl ke lés tiszt je it ma gyar ál lam pol gá -
r ok kö zül Õ Fel sé ge ne ve zi ki a hon vé del mi minister elõ -
ter jesz té sé re (…)” (1886. évi XX. tör vény cikk – a nép föl ke -
lés rõl 9. §).

A véd erõ rõl szó ló tör vény több sza ka szá ban – ha uta lás sze -
rû en is, de – el kü lö ní ti a bé ke idõ sza kot a há bo rús tól, aho gyan
ma mond juk, a mi nõ sí tett idõ szak tól. Van olyan be kez dés is
azon ban, ame lyik ki fe je zet ten ilyen eset re in téz ke dik: 

„Min den, kül föld ön tar tóz ko dó tar ta lé kos-, hon véd tiszt
és a le gény ség kö te les, mi helyt a nyil vá nos ság ut ján meg
kel lett tudniok, hogy a mo nar chia háboru es he tõ sé ge kö -
ze lé ben áll, s ezért a tar ta lék és hon véd ség be hi va tá sa
meg tör tént, ha zá já ba ha la dék nél kül vis  sza tér ni, és a kü -
lön meghivást be sem vár va, ma gát je len te ni” (1868. évi
XL. tör vény cikk – a véd erõ rõl 54. §).

A hon véd ség rõl szó ló tör vény – ame lyik a véd erõ rõl
szó ló val egyi de jû leg, csak szá mát il le tõ en azt kö ve tõ en
je lent meg – tar tal má ban rész ben is mét li a XL. tör vényt,
egyéb ként né hány nem je len ték te len, de még is csak
rész let kér dés sel fog lal ko zik. Egy pont ja azon ban olyan
új ele met tar tal maz, ami in kább a véd erõ rõl szó ló tör -
vény be il lett vol na, ne ve ze te sen: „a hon véd sé gi szol gá -
lat kö te le zett ség”-et hang sú lyo zot tan ter jesz ti ki min den
had kö te le zett re idõ kor lá to zás nél kül „a há bo rú tar ta má -
ra” (1868. évi XLI. tör vény cikk – a hon véd ség rõl 5. §).

Az 1849. évi Füg get len sé gi Nyi lat ko zat nem túl zott, ami -
kor azt ál lí tot ta, hogy a Habs bur gok 300 éves or szág lá suk
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alatt mind vé gig a hit sze gés po li ti ká ját foly tat ták, a ma gyar
nem ze tet „al kot má nyos sza bad sá gá tól meg fosz tot ták, ere jé -
ben el zsib basz tot ták, ki fej lõ dé sé ben fel tar tóz tat ták, és a zsar -
nok rend szert bû nös ár mány és csel szö vény bélyegzé”. 

Sú lyos ki fe je zé sek ezek, de min den igaz sá guk mel lett
az is tény, hogy ki vált képp az utób bi más fél év szá zad – ta -
lán ép pen a Habs bur gok kal a szem ben ál lás hoz ta ki a ma -
gyar ság ból a leg ne me sebb eré nye ket és a leg jobb tel je sít -
mé nye ket – a fel vi lá go so dás ko ra, a re form kor és a ki egye -
zést kö ve tõ bá mu la tos pol gá ri fej lõ dés ko ra is a du a liz mus
év szá za da i nak ré sze. 

Ma gyar or szág eb ben az idõ szak ban Eu ró pa leg fej let -
tebb ál la ma i nak so rá ban ran got je len tõ ered mé nye ket mu -
ta tott fel a kul tú ra, a tu do mány, a mû vé sze tek, nem ke vés -
bé a jog al ko tás és a had mû vé szet te rü le tén is. Két utób bit
jól pél dáz zák azok az ér té kek is, ame lye ket olyan ne vek -
kel fém je lez he tünk mint Köl csey Fe renc, Kos suth La jos,
Szé che nyi Ist ván és De ák Fe renc, a ka to nák kö zött pe dig
mint Andrássy Gyu la, Bat thyá ny Kár oly, Dam ja nich Já nos,
Gör gey Ar túr, Ha dik And rás, Klap ka György, Pálfy Mik lós
– és még so rol hat nánk.
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Lord Robertson (NATO fõtitkár) és Lányi Zsolt társaságában



MIT TE HE TÜNK 
A TER RO RIZ MUS EL LEN?

„A ter ro riz mus leg fõbb üze ne te: 

a fé le lem kel tés.”

A mai ter ro riz mus nem sok ban kü lön bö zik a ha gyo má -
nyos tól. Leg in kább az al kal ma zott esz kö zök ben és a mód -
sze rek ben újí tott. Cél jai min dig is ho má lyo sak, ir ra ci o ná li sak
vol tak. Az ide o ló gi ai szin ten meg fo gal ma zott kö ve te lé sei
rend sze rint ért he tet le nek, ér tel met le nek és tel je sít he tet le -
nek. Nem le het a globalizációt meg ál lí ta ni, a nyu ga ti tech -
ni kai vív má nyok el ter je dé sét fel tar tóz tat ni. Ez olyan, mint ha
a Föld em be rek kel va ló be né pe se dé se el len hir det ne har -
cot va la ki.

A ma lé te zõ nagy ci vi li zá ci ók, a nyu ga ti, a kí nai, az ind,
a szláv, a ja pán és a moz lim sok te kin tet ben éle sen kü lön -
böz nek egy más tól. Egyes fel fo gá sok sze rint ezek a ci vi li -
zá ci ók ma élik re ne szán szu kat, ami kor meg szûnt az úgy -
ne ve zett két pó lu sú vi lág. A ter mé sze tük nél fog va leg in -
kább ex pan zív ci vi li zá ci ók ne he zen tû rik más ci vi li zá ci ók
be ha to lá sát. Ilyen a moz lim, amely tá ma dás ként éli meg a
nyu ga ti gon dol ko dás, a nyu ga ti élet for ma meg je le né sét
sa ját föld jén.

A ter ro riz mus fel éle dé sé nek okai a szél sõ sé ges val lá si
fa na tiz mus meg erõ sö dé se, a na ci o na lis ta–sze pa ra tis ta fe -
nye ge tés ki éle zõ dé se, az et ni kai és fe le ke ze ti konf lik tu sok
he ves sé ge, va la mint a szer ve zett al vi lág hoz tar to zó cso por -
tok és a ter ro ris ta struk tú rák kö zöt ti együtt mû kö dés el mé -
lyü lé se. A ter ro riz mus bel sõ in dít ta tá sa ál ta lá ban ide o ló gi -
ai, val lá si, et ni kai vagy gaz da sá gi jel le gû.

A mo dern ter ro riz mus egyik leg jel lem zõbb sa já tos sá ga,
hogy igényt tart a tö meg kom mu ni ká ci ó ra. Tet te it a leg szé -
le sebb nyil vá nos ság elé ve ti – már azért is, mert üze ne te it
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csak így tud ja ki jut tat ni a nagy vi lág ba. Leg fõbb üze ne te: a
fé le lem kel tés. Ár tat lan em be rek re csap le vá rat la nul és el -
va kult ke gyet len ség gel.

Meg szok tuk, hogy, ha nem is azon nal, de a tet te sek, a
szer ve zet, amely hez a tet te sek tar toz nak, vál lal ják tet tü ket.
A fe le lõs sé get ér te nem, mert el búj nak a vi lág egy tá vo li
pont ján, a ter ror szín he lyé tõl mi nél mes  szebb. Hírt ad nak
ar ról, hogy õk vol tak, mert az õ né ze tük sze rint ez hoz zá -
tar to zik az ak ci ó hoz. Kér ked nek a gaz tet tel, és a vi lág nak
van nak is olyan ré szei, ahol ezt üd vöz lik, ahol ez zel di csõ -
sé get, el is me rést le het ki vál ta ni. Egy ben köz lik kö ve te lé se -
i ket is: né ha csak szim bo li kust, más kor bör tön ben lé võ tár -
sa ik ki sza ba dí tá sát és gya kor ta pénzt, egy re töb bet, amely -
bõl fi nan szí roz ni kí ván ják jö võ be li gaz tet te i ket.

Most nem je lent kez tek a tet te sek. Úgy tû nik, okuk van
rá. Alig ha nem tud ják, hogy úgy is fel ku tat ják és meg bün te -
tik õket, ezért je lent ke zé sük kel nem se gí tik ezt a mun kát.
Fél nek. Fél nek, mert túl sá go san nagy mé re tû re si ke rült a
bor za lom be mu ta tá sa New York ban és Wa shing ton ban.
Fél nek, mert túl nagy a fel há bo ro dás a vi lág ban. Ez nem
hoz hat di csõ sé get és el is me rést szá muk ra még a „la tor” ál -
la mok ban sem.

A bûn cse lek mény vál la lá sa, az üze net se gí ti a cél el éré -
sét. Most üze net nél kül is el ér ték cél ju kat a tet te sek, mert
a cél – Ame ri ka meg alá zá sa – tel je sült. Le rom bol ták a Vi -
lág ke res ke del mi Köz pon tot, a Pen ta gon egy ré szét, és kí -
sér le tet tet tek va ló szí nû leg a Fe hér Ház el pusz tí tá sá ra is.
Ez ál tal nem csak a ne ve zett épü le te ket rom bol ták le, ha -
nem az Egye sült Ál la mok sért he tet len sé gé nek mí to szát is.

Van nak, akik most fel ve tik azt a kér dést, hogy mi ér tel -
me ha tal mas ka to nai erõt fenn tar ta ni, ami kor ilyen sú lyos
csa pást le het mér ni Ame ri ká ra anél kül, hogy bár mi hasz -
nát ven né a had ere jé nek. Ezt a kér dést ná lunk ve tet ték fel,
nem rejt ve vé ka alá, hogy a re pü lõ gép-be szer zé sek re utal -
nak, mond ván, ha Ame ri ka véd he tet len volt ha tal mas had -
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ere je bir to ká ban is, mit kezd jünk mi a mi ki csiny had se re -
günk kel. Kár to váb bi pén ze ket be le öl ni. A vá la szunk er re
egy ér tel mû: azért tá mad ták meg az Egye sült Ál la mo kat
ilyen su nyi, al jas esz kö zök kel, mert el ér he tet len ka to nai
esz kö zök kel. Ha nem len ne olyan erõs, ami lyen, ak kor
nyílt há bo rú ban, ka to nai esz kö zök kel tá mad ták vol na
meg. Az sem fe les le ges, hogy erõnk höz mér ten ne künk is
le gyen meg fe le lõ en fel sze relt, jól ki kép zett Ma gyar Hon -
véd sé günk, amely nek lé gi ere je ké pes a ma gyar lég tér el -
len õr zé sé re, vé del mé re.

Az Egye sült Ál la mo kat meg tá mad ták. Ez tény. Több kér -
dés fo gal ma zó dott meg en nek kap csán. Az egyik, hogy csak
az Egye sült Ál la mo kat tá mad ták-e meg. Sir Ge or ge Ro -
bertson azt a ki je len tést tet te, hogy ez a tá ma dás a NA TO-t
ér te, a NA TO-t tá mad ták meg. Úgy vé lem, Sir George-nak er -
köl csi szem pont ból tö ké le te sen iga za van, meg tá ma dott nak
érez zük ma gun kat, sõt, nem csak a NA TO-t, ha nem az egész
Nyu ga tot. Fo koz nám: az egész ci vi li zált vi lá got ér te most tá -
ma dás. A ter ro riz mus ed dig so ha nem lá tott pél dá já val ta lál -
koz tunk most. A ter ro riz mus va ló ban fel fog ha tó ala csony
hõ fo kú há bo rú ként. Ezt a há bo rút azon ban nem ál lam in dí -
tot ta el. Egy elõ re nem tu dunk meg ne vez ni ál la mot el len ség -
ként. Va ló szí nû leg új ra kell gon dol nunk a Wa shing to ni Szer -
zõ dés 5. cik ke lyé nek szö ve gét, hogy tel je sen egy ér tel mû le -
gyen a ha son ló ese tek re vo nat ko zó ha tá lya.

A szak iro da lom egy új fo gal mat ve ze tett be, ame lyet
még csak most kez de nek kör be jár ni a té ma ku ta tói is. Ez
az aszim met ri kus had vi se lés fo gal ma, amely meg kí sér li le -
ír ni azt a prob lé mát, ami vel most is szem be sül tünk. Van
egy ál lam, je len eset ben egy el ké pesz tõ ka to nai erõ vel ren -
del ke zõ nagy ha ta lom, ame lyik ke re si a le he tõ sé gét az el le -
ne irá nyu ló csa pá sok ki vé dé sé re, ame lye ket nem egy má -
sik ál lam, ha nem egy fan tom in dí tott el. Ké pes len ne ir tó -
za to san le súj ta ni ar ra a te rü let re, ahol sej te ni vé li az ér tel mi
szer zõ ket, a ter ro ris ta fel ké szí tés bá zi sa it. Itt azon ban csa lá -
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dok él nek, a ter ro ris ták as  szo nya ik kal, gye re ke ik kel és a
ter ro ris ta ve zé rek cse léd sé gé vel, az az ár tat lan em be rek so -
ka sá gá val. Mo rá lis gát lá sok aka dá lyoz zák nem csak a bosz  -
szút, az igaz ság te vést, de azt is, hogy jö võ be li biz ton sá gunk
ér de ké ben fel szá mol juk a ter ro riz mus me leg ágya it.

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek is elo dáz ha tat lan
fel ada ta, hogy fog lal koz zon a ter ro riz mus sal mint vi lág -
prob lé má val. A nem zet kö zi jog ban meg kell te rem te ni a
fel té te le ket a ter ro riz mus el le ni ha té kony küz de lem hez,
be le ért ve a meg tor lás jog sze rû sé gé nek fel tét ele it, il let ve a
ter ro riz mus nak hát or szá got biz to sí tó ál la mok szank ci o ná -
lá sát is. Mert a bû nö sö ket az õsi tör vény sze rint meg kell
bün tet ni. Meg vá la szo lat lan kér dés egy elõ re an nak a bün -
te tés nek a ki ter je dé se és mér té ke, ami hely re ál lít hat ja az
igaz sá gos sá got.

Er köl csi és po li ti kai ér te lem ben tá ma dás ért mind an  nyi -
un kat, de a va ló ság ban az Egye sült Ál la mo kat tá mad ták
meg. Az USA a vi lág leg erõ sebb ha tal ma, po li ti kai, ka to nai
és gaz da sá gi ér te lem ben egy aránt. Ép pen eze ket a ha tal mi
szim bó lu mo kat vet ték cél ba a ter ro ris ták. A Fe hér Ház a po -
li ti kai, a Pen ta gon a ka to nai, a Vi lág ke res ke del mi Köz pont
pe dig az USA gaz da sá gi ha tal má nak jel ké pe az egész vi lág
elõtt. A tá ma dás jel le ge és ir tó za tos vol ta mi att azon ban
mind an  nyi unk elõtt vi lá gos, hogy az Egye sült Ál la mo kon
ke resz tül az egész nyu ga ti ci vi li zá ci ó nak üzen tek ha dat. A
ci vi li zá ci ók há bo rú ja kö vet ke zik-e be most, vagy ép pen a
ci vi li zá ci ók ös  sze fo gá sa a min den kul tú rát, a leg fõbb ál ta lá -
nos em be ri ér té ke ket el ve tõ ter ror szer ve ze tek kel szem ben?
Az Ame ri ka el le ni tá ma dás erõ sít he ti a nagy ci vi li zá ci ók kö -
zöt ti meg ér tést, to le ran ci át, és ez ál tal a vi lág biz ton sá gát.

Ami kor ka taszt ró fa kö vet ke zik be, ál ta lá ban jel lem zõ az
em be rek ös  sze fo gá sa, együtt mû kö dé si kész sé ge a sze ren -
csét le nül jár tak meg se gí té sé re, a kö vet kez mé nyek fel szá -
mo lá sá ra. Ezt ta pasz tal juk most is. A NA TO egy sé ge erõ sö -
dött, azon nal és egy be hang zó an nyil vá ní tot ta ki a szö vet -
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ség, hogy érint ve ér zi ma gát a tör tén tek ál tal, és kész Ame -
ri ká val együtt fel ven ni a har cot. Meg mu tat ko zott, hogy ha
bár mi baj van nem csak itt hon, ha nem a vi lág ban, Ma gyar -
or szág is egy sé ges. A par la men ti pár tok egy ön te tû en ki -
nyil vá ní tot ták egyet ér té sü ket a kor mány ál lás fog la lá sá val
és in téz ke dé se i vel.

A ter ro riz mus ed dig so ha nem lá tott pél dá já val ta lál -
koz tunk most. A pusz tí tás mé re té ben és esz kö ze i ben is
me rõ ben új, ami re sen ki nem szá mí tott, mert túl lé pi a
nor má lis em ber kép ze lõ e re jét. A ter ro ris ta min dig
elõny ben van az ál la mok kal szem ben. A mi ér tet sem
ért jük iga zán, de ma már a vi lág leg jobb tit kos szol gá la -
tai sem tud ják nyo mon kö vet ni, hogy mi kor, ho va és mi -
lyen esz kö zök kel akar nak le csap ni. Az ál lam ha ta lom re -
a gá lá sa lom ha, mert míg a ter ro ris ta ár tat lan em be rek
szá za it, ez re it pusz tít ja el, ad dig az ál lam ha ta lom, bár -
mely ci vi li zált or szág ál lam ha tal ma, ke re si a rej tõz kö dõ
bû nöst, és a jog esz kö ze i vel íté li el és bün te ti meg. Már
ha meg ta lál ják a tet test. Ab ban az ér te lem ben is lom ha
a meg tá ma dott ál lam, hogy ne he zen is me ri fel sa ját
gyen ge pont ja it, amit ki hasz nál nak a ter ro ris ták, és még
ne he zeb ben cse lek szik a vé de ke zés esz kö ze i nek be ve -
ze té sét il le tõ en. Pél dá ul több év ti ze de té rí tik el az utas -
szál lí tó re pü lõ gé pe ket. Ké zen fek võ, hogy az irá nyí tás
köz pont ját, a pi ló ta fül két her me ti ku san el kell zár ni az
utas tér tõl. Át ha tol ha tat lan fa lat kell épí te ni a ket tõ kö zé,
eset leg zsi lip kam rá val is el lát va, ahol a biz ton sá gi szol -
gá lat leg fel jebb két tag ját le het ne el he lyez ni. Így is fel -
rob bant ha tó a gép, de nem té rít he tõ el, nem ve zet he tõ
rá ra ké ta ként föl di ob jek tum ra.

A föl di biz ton sá gi rend sza bá lyo kat is át kell gon dol ni,
és ha té ko nyab bá kell ten ni. Itt azon ban na gyon kell vi -
gyáz nunk ar ra, hogy hol az a ha tár a rend sza bály ok ban,
ame lyek még úgy nö ve lik a biz ton sá got, hogy köz ben
nem ront ják arány ta la nul az em be rek kom fort ér ze tét, és
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nem fi gyel mez te tik õket ar ra, bár mer re néz ze nek, hogy
okuk van min den pil la nat ban fél ni.

Sa ját biz ton ság po li ti kai el ve in ket és stra té gi án kat is át
kell gon dol nunk. Az il le té kes ál la mi szer vek nek át kell te -
kin te ni ük mind a ter mé sze ti és ipa ri ka taszt ró fák, mind a
ter ror tá ma dás ok el le ni fel ké szült sé gün ket. Lát hat tuk, hogy
az Egye sült Ál la mok a ha tal mas lét szá mú tûz ol tó ság és
rend õr ség mel lett kény te len volt moz gó sí ta ni a Nem ze ti
Gár dát is a ka taszt ró fa-el há rí tás, a köz rend és a köz biz ton -
ság ér de ké ben. Ha zánk ban is na pi ren den van az ame ri kai
Nem ze ti Gár dá hoz ha son la tos szer ve zet lét re ho zá sá nak
kér dé se. Tör té nel mi ha gyo má nya ink okán Nem zet õr ség
né ven szük sé ges nek tar tunk meg ala kí ta ni egy olyan fegy -
ve res szer ve ze tet, amely mi nõ sí tett idõ szak ok ban, le gyen
az ele mi csa pás, ter mé sze ti vagy ipa ri ka taszt ró fa, fegy ve -
res tá ma dás az ál lam rend vagy az or szág el len, ki ve szi ré -
szét az országvédelembõl.

Bush el nök a tra gé dia nap ján ki je len tet te, hogy a tá ma -
dás csu pán né hány épü le tet ren ge tett meg, Ame ri kát ko -
ránt sem. Élõ adás ban lát hat ta a vi lág a pusz tí tást, de ve le
együtt azt is, hogy Ame ri ka ki tû nõ en meg szer ve zett or szág,
még ilyen sú lyos és vá rat lan hely zet ben is azon nal és ha té -
ko nyan mû köd nek a be avat ko zás ra ren delt szer ve ze tek. Ér -
zé kel het tük, hogy Ame ri ka erõs or szág. Ve ze tõi ar ról be szél -
nek, hogy csak a té nyek alap ján dön te nek az el kö vet ke zõ
lé pé sek rõl, ame lyek min den te kin tet ben meg fe le lõ vá laszt
fog nak ad ni a ki hí vás ra. Ame ri ka na gyon erõs or szág, hig -
gadt sá ga mu tat ja a va ló di erõt. A hig gadt ság ból lec két ve -
het ne min den nem zet. Azon ban nem csak Ame ri ká ban kell
tu da to sí ta ni, hogy a ter ro riz mus nem azo nos az arab vi lág -
gal. Az elõ í té le tek, az ál ta lá no sí tás rossz ta nács adók.

El kell gon dol kod ni min den ki nek, ki vált képp az USA-
nak és a NATO-nak, hogy mi ként le het ne még töb bet ten -
ni a vi lág ban lé võ vál ság gó cok fel szá mo lá sá ért, mert a ter -
ro riz mus fész kei ott van nak, ahol hely ze tük mi att bé két le -

45SIMICSKÓ ISTVÁN: NEMZETI ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN



nek a pa lesz ti nok, a csecsenek, a kur dok, a szik hek, a
basz kok, az észak írek, az af ri kai né ger tör zsek, és saj nos
hos  szan foly tat hat nánk a sort.

Új kor szak kez dõd het 2001. szep tem ber 11-e után. Le -
het ez az új tí pu sú fé lel mek és az új tí pu sú há bo rúk kor -
sza ka, és le het a meg erõ sö dött biz ton ság és a bé ké sebb vi -
lág kor sza ka is.

Ha le het be le szó lá som – én az utób bi ra sza va zok.
(Simicskó Ist ván, nem zet biz ton sá gi ál lam tit kár 

– Nép sza bad ság, 2001. 09. 17.)
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NEM ZET ÉS BIZ TON SÁG

„S mi le het ma na gyobb bûn és ve szély, 

mint az a sö tét meg nyug vás a rossz ban, 

amely ka já nul és csüg ge te gen is mé tel ge ti: 

ez min dig így volt és min dig is így lesz!”

(Ba bits Mi hály)

Ami kor a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tit kos szol gá la to kat irá nyí -
tó ál lam tit ká rá tól hal la nak elõ adást a biz ton ság po li ti ka tár-
gy kör ében, ok kal jut hat a hall ga tó ság eszé be, hogy itt
most tit kok ról lesz szó. Meg nyug ta tom Önö ket, hogy elõ -
adá som ban a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti ká já ról
fo gok be szél ni, amely ben ben ne fog lal ta tik a kül po li ti ka, a
hon vé del mi po li ti ka, Ma gyar or szág biz ton sá gát szol gá ló
min den szak irá nyú és spe ci á lis szer ve zet, köz tük a Ma gyar
Hon véd ség, a Ha tár õr ség és a fegy ve res tes tü le tek, és a té -
má hoz kap cso ló dik mind azok nak a cse lek vé sek nek a so -
ra, ame lyek a biz ton sá got a min den nap ok ban meg te rem -
tik, át él he tõ él mén  nyé eme lik.

Va ló já ban a biz ton ság ne he zen fog ha tó meg, mert az
em be ri ter mé szet már csak olyan, hogy a biz ton ság, mint
élet fel té tel szük sé gel te tik, de va ló já ban csak ak kor ér zi az
em ber en nek mér he tet len fon tos sá gát, ami kor nincs. A
biz ton ság hi á nya: a fé le lem. Ak kor va gyunk biz ton ság ban,
ami kor nem jut eszünk be fél ni, ami kor egy sze rû en jól
érez zük ma gun kat ab ban a vi lág ban, amely ben élünk.

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se leg utóbb 1998.
vé gén ho zott ha tá ro za tot, amely – a ko ráb bi ak tól el té rõ en
– egy do ku men tum ba tö mö rí tet te a biz ton ság- és vé de lem -
po li ti ka alap el ve it.

A Ma gyar Köz tár sa ság a biz ton sá got át fo gó mó don ér -
tel me zi, amely a ha gyo má nyos po li ti kai és ka to nai té nye -
zõ kön túl ma gá ba fog lal ja a szé les ér te lem ben vett biz ton -
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ság egyéb – gaz da sá gi és pénz ügyi, em be ri jo gi és ki sebb -
sé gi, in for má ci ós és tech no ló gi ai, kör nye ze ti, va la mint
nem zet kö zi jo gi – di men zi ó it is. A glo bá lis ki hí vá sok, a
nem zet kö zi po li ti kai-gaz da sá gi köl csö nös füg gõ ség, a tech -
no ló gi ai fej lõ dés vi lá gá ban az euro-atlanti tér ség biz ton sá -
ga oszt ha tat lan.

Ez a do ku men tum az el sõ, amely a biz ton ság po li ti ka
tárgy kö ré be eme li be a gaz da ság biz ton sá got és a ter mé -
sze ti csa pá sok, ka taszt ró fák el le ni vé del met is. Sze ren csés
kort élünk. Va ló ban, most sok kal ke vés bé fe nye get ben -
nün ket há bo rú, mint szá za do kon át a né pek or szág út ja -
ként em le ge tett ha zán kat bár mi kor.

Nö vek võ koc ká za tot je len te nek azon ban az el té rõ tár sa -
dal mi fej lõ dés bõl fa ka dó, or szá gok és cso por tok kö zöt ti,
át me ne ti vagy tar tós el len té tek, a gaz da sá gi, pénz ügyi és
tár sa dal mi vál sá gok. Fo ko zó dó ki hí vást és ve szélyt je lent a
tö meg pusz tí tó fegy ve rek és azok hor do zó esz kö ze i nek el -
ter je dé se, va la mint az in for má ci ós rend sze rek el le ni tá ma -
dá sok le he tõ sé ge. 

Biz ton sá gi kör nye ze tünk sa já tos sá ga, hogy az új tí pu sú
és a ha gyo má nyos ki hí vá sok gyak ran egyi de jû leg és egy -
mást erõ sít ve je len nek meg.

A Fidesz–Magyar Pol gá ri Párt az or szág ál ta lá nos fel -
emel ke dé sét ígér te a vá lasz tá sok elõtt. Van nak ele mi egye -
te mes jo gok, ame lyek nél kül nincs fel emel ke dés. Ne he zen
tud nánk olyan te rü le tet ta lál ni nem ze ti lé tünk ben a szak -
ágak kö zött, ame lyik re már most ki mond hat nánk, hogy
elé ge det tek va gyunk. Az el múlt 2 év ho zott si ke re ket,
ered mé nye ket ki tû zött prog ra munk meg va ló sí tá sá ban. De
hi á ba va ló az ok ta tás, az egész ség ügy, a csa lá dok hely ze té -
nek ja vu lá sa, ha más ér té ke ink elõb bi ek kel nin cse nek
egyen súly ban.

Az egyik leg fon to sabb ér té künk a biz ton ság, mely nek
fo gal ma szé les ér te lem ben hasz ná lan dó, ami be be le tar to -
zik a köz biz ton ság és a lét biz ton ság is, a bû nö zés vis  sza -
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szo rí tá sa és a gaz da sá gi sta bi li tás egy aránt. Eze ken a te rü -
le te ken je len tõs ered mé nye ket köny vel he tünk el. Ide tar -
to zik azon ban a kol lek tív biz ton ság leg szé le sebb re ki tárt
for má ja: az or szág, a nem zet biz ton sá ga is.

A hon vé del mi po li ti kát a kül po li ti ká val szo ros össz hang -
ban kí ván juk fel épí te ni és meg va ló sí ta ni. A fel ada to kat meg -
ha tá roz tuk, ame lyek kö zött nincs fon tos sá gi sor rend. Az egyik
az euro-atlanti csat la ko zá si tö rek vé sünk, ami bõl a NA TO-
tag sá gunk már meg va ló sult, és ez zel be ke rül tünk a sza bad
és de mok ra ti kus or szá gok leg fej let tebb cso port já ba. 

Fon tos re gi o ná lis po li ti kánk ban a jó szom szé di vi szony
ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa min den szom szé dos or szág gal és
ál ta lá ban a kö zép-eu ró pai tér ség or szá ga i val. Sem mi kép -
pen sem utol só szem pont az or szág ha tá ra in kon kí vül élõ
ma gyar ság sor sá nak fi gye lem mel kí sé ré se, a ve lük va ló
szo ros együtt mû kö dés min den õket érin tõ kér dés ben.
Köz tu dott, Ma gyar or szág és a ma gyar nem zet nem esik
egy be, nem fe di egy mást, ezért az egész ma gyar nem ze tért
fe le lõs sé get ér zünk és vál la lunk.

A hon vé del mi po li ti ka te hát nem ki zá ró la go san a had se -
reg gel szá mol, az csak nyo ma té kot ad ne ki, alá tá maszt ja
azt. Ezen kí vül fon tos hang sú lyoz ni, hogy nem csak a had -
se reg re épít jük a ha za ka to nai vé del mét. 1999 már ci u sá tól
a NA TO tag ja ként szá mít ha tunk szö vet sé ge se ink re. A tag -
ság gal él ve zett biz ton sá gi ga ran ci ák azon ban kö te les sé ge -
ket is ró nak ránk. Részt kell vál lal nunk a szö vet ség kol lek -
tív fel lé pé se ese tén más or szá gok vé del mé ben. Erõnk höz,
nagy sá gunk hoz ké pest most is je len va gyunk a NA TO kü -
lön bö zõ bé ke fenn tar tó mis  szi ó i ban a vi lág szá mos pont ján.
Je len leg 698 ma gyar ka to na tel je sít szol gá la tot a föld ke rek -
ség szá mos pont ján, eb bõl 530 fõ ki fe je zet ten NA TO-meg -
bí za tás ként van je len Bosz ni á ban és Ko szo vó ban. 

Hon vé del mi po li ti kánk ka to nai ol da lá nak leg fon to sabb
pil lé re azon ban a sa ját ön vé del mi ké pes sé günk fenn tar tá sa.
Bí zunk szö vet sé ge se ink ben. Hogy ha a szük ség úgy hoz ná
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va la ha, azon nal se gít sé günk re si et né nek. Õk is el vár ják azon -
ban, hogy min den tag or szág – így mi is – ren del kez zék a tõ -
le – te rü le ti, né pes sé gi és gaz da sá gi – ké pes sé ge i hez mér he -
tõ ka to nai erõ vel. Az elõ de ink ál tal mos to ha gyer mek ként ke -
zelt Ma gyar Hon véd sé get most kezd jük el rend be ten ni. A
szó szo ros ér tel mé ben le ron gyo ló dott és alul táp lált had se re -
get olyan ütõ ké pes, iz mos, szel le mi sé gé ben friss, mo rá li san
tisz ta szer ve zet té ala kít juk, hogy biz ton sá gunk jól lát ha tó alá -
tá masz tá sát hir des se meg je le né sé vel az or szág és a vi lág elõtt.

Hon vé del mi po li ti kánk azon ban nem csak a had se reg
fel tá masz tá sát tûz te ki cé lul. Ez zel azo nos sú lyú fel adat a
Ma gyar Hon véd ség jö võ jé nek a ki ala kí tá sa is A pro fes  szi -
o ná lis jel leg erõ sí té se, majd egy 10–12 éves prog ram ke re -
té ben an nak tel jes meg va ló sí tá sa. Fi gyel met for dí tunk a
nem zet ön vé del mi ké pes sé ge fenn tar tá sá ra is, ezért ugyan -
ezen fej lesz té si cik lus ban új alap kép zé si és tar ta lé kos kép -
zé si rend szert fo gunk ki ala kí ta ni.

Ma gyar or szág sa já tos hely ze te és a nem zet kö zi pél dák
egy aránt azt a kö vet kez te tést erõ sí tik, mely sze rint a hon -
véd ség át ala kí tá sá val pár hu za mo san szük sé ges lét re hoz ni
egy új fegy ve res erõt, amely nem tar to zik a ha tá ra in kon kí -
vül vég re haj tan dó szö vet sé ge si kö te le zett sé gek kö ré be,
ugyan ak kor szá mos olyan fel ada tot vál lal föl, amely most a
Ma gyar Hon véd ség ha tás kör ében van és olya no kat is, ame -
lye ket most nem tu dunk meg fe le lõ mó don ke zel ni, mert
nem tar to zik egyet len ál la mi in téz mény ha tás kö ré be sem.

Van nak, akik a sor kö te le zett ség azon na li fel szá mo lá sát
sze ret nék el ér ni. Ez most sem mi kép pen nem le het sé ges.
Úgy vé lem, a jö võ be ni új fegy ve res erõ, a Nem zet õr ség
meg ala kí tá sa kor min den kép pen ve gyes rend sze rû (ön kén -
tes és so ro zott) ál lo mán  nyal ren del kez ne. Nem tar tom he -
lyes nek most jó sol gat ni, hogy mi kor érünk el ab ba a stá -
di um ba, ami kor le mond ha tunk a so ro zás rend sze ré rõl.

Ma gyar or szág nem mond hat le an nak le he tõ sé gé rõl,
hogy szük ség hely zet ben moz gó sít sa a had ra fog ha tó,
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harc ké pes, fi a tal fér fi la kos sá got. Eh hez azon ban fenn
kell tar ta ni egy olyan in téz ményt, ame lyik nem csu pán
a so ro zást és a fegy ver be ál lí tást ké pes meg va ló sí ta ni,
ha nem az egy mást kö ve tõ kor osz tály ok ki kép zé sét is.
Tu dom, so kak ban – rész ben ért he tõ – el len ér zé sek
mun kál nak a so ro zás sal és a ka to nai ki kép zés sel kap -
cso lat ban. Nem úgy kép zel jük el azon ban a jö võt, mint
ami lyen az el len ér zé sek nek táp ta lajt adó múlt volt. Nem
fo gad hat juk el a rossz mód sze rek to vább élé sét. Ba bits -
csal együtt vall juk: 

„S mi le het ma na gyobb bûn és ve szély, mint az a sö tét
meg nyug vás a rossz ban, amely ka já nul és csüg ge te gen is -
mé tel ge ti: ez min dig így volt és min dig is így lesz!”.

A had ra fog ha tó fér fi la kos ság ki kép zé se azon ban nem
cél, ha nem csak egy fel adat, a Nem zet õr ség re tes tá lan dó
más fel ada tok kö zött. A mi leg fon to sabb fel ada tunk most
el sõ ként a cé lok meg fo gal ma zá sa, ame lyek okán a Nem -
zet õr sé get élet re hív juk.

A hon vé de lem az egész nem zet ügye, ezért nem szo rít -
ko zik a hon vé del mi po li ti ka sem a ka to na ság ra, il let ve a
hon vé del mi kép zés re, ki kép zés re. A hon vé de lem sa já tos
inf rast ruk tú rát kí ván. Az ál lam, a Kor mány min den dön té -
sé ben je len van a hon vé del mi as pek tus, mert ki ha tás sal
van a vé de lem re az ok ta tá si rend szer épp úgy, mint az út -
há ló zat vagy a vas út ál la po ta. 

Ide tar to zó kér dés a ho ni ha di ipar hely ze te is. Ter mé -
sze te sen nem vár ha tó el – nem is gon do lunk ar ra –, hogy
har ci re pü lõ gé pe ket, harc ko csi kat, ne tán ra ké tá kat gyárt -
sunk. Ezen esz kö zök be szer zé se kor a leg ked ve zõbb pro -
jek tek hez kí vá nunk csat la koz ni. El vár ha tó azon ban, hogy
azok ban az ipar ágak ban, ame lyek a ka to nai gyár tás mel -
lett a ci vil pi ac ra is ered mé nye sen ter mel nek, fenn tart suk
a szük ség le tek nek meg fe le lõ ka pa ci tá so kat, kü lö nö sen a
ha gyo má nyo san ma gas szín vo na lat kép vi se lõ ex port ké pes
ága za tok ban.
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Tö re ked ni kell ar ra, hogy a Ma gyar Hon véd ség – és
ál ta lá ban a ma gyar ál lam és szer ve ze te i nek – igé nye it
ma gyar ter mé kek kel elé gít sük ki. Ez nem csu pán a ka -
to nai ér te lem ben vett biz ton sá got nö ve li, ha nem fon tos
ré szét ké pe zi a mun ka erõ fog lal koz ta tá sá nak, a ma gyar
csa lá dok meg él he té sé nek. Nem utol só szem pont ként
pe dig te gyük hoz zá, hogy az adó zó pol gár az egész or -
szá got is épí ti. Az em be rek és a csa lá dok lét biz ton sá ga
itt köz vet le nül kap cso ló dik ös  sze a nem zet egé szé nek
biz ton sá gá val. 

Ugyan csak a biz ton ság és vé de lem po li ti kai alap el vek -
ben fo gal maz tuk meg a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po -
li ti ká já nak fõ cél ja it. Ezek:

– sza va tol ja az or szág füg get len sé gét, szu ve rén ál la mi -
sá gát és te rü le ti ép sé gét;

– meg fe le lõ kö rül mé nye ket te remt sen az Al kot mány -
ban le fek te tett el vek ér vény re ju tá sá hoz, elõ se gít se a
jog ál la mi ság ér vé nye sü lé sét, a de mok ra ti kus in téz -
mé nyek és a pi ac gaz da ság za var ta lan mû kö dé sét,
hoz zá já rul jon az or szág bel sõ sta bi li tá sá hoz;

– elõ moz dít sa a Ma gyar Köz tár sa ság ban az ál lam pol gá -
ri, az em be ri, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gi jo gok tel jes ér vé nye sü lé sét;

– meg fe le lõ fel té te le ket biz to sít son a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén élõk élet-, va gyon- és szo ci á lis biz ton -
sá gá nak ér vé nye sü lé sé hez, a nem ze ti va gyon meg -
õr zé sé hez;

– hoz zá já rul jon az Észak-at lan ti Szer zõ dés ben fog lal tak
meg va ló su lá sá hoz, szö vet sé ge sei biz ton sá gá hoz;

– elõ se gít se a nem zet kö zi bé ke fenn ma ra dá sát, az euro-
atlanti tér ség, Eu ró pa és szû kebb ré gi ó ja biz ton sá gá -
nak, sta bi li tá sá nak erõ sí té sét;

– hoz zá já rul jon a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi gaz -
da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis és egyéb kap cso la tai,
együtt mû kö dé se fel tét ele i nek biz to sí tá sá hoz.
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A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi po li ti ká ja a szö vet -
ség, az együtt mû kö dés, a vis  sza tar tás és a vé de lem egy sé -
gén és egy más ra épü lé sén ala pul.

A Ma gyar Köz tár sa ság a hon vé del met az ál lam pol gár ok
kö zös fe le lõs ség vál la lá sán ala pu ló nem ze ti ügy nek te kin ti. A
hon vé de lem rend sze re az Észak-at lan ti Szer zõ dés bõl fa ka dó
jo gok és kö te le zett sé gek egy sé gé re, az or szág és a Szö vet ség
vé del mi igé nye it tu da to san el fo ga dó pol gá rok ön be csü lé sé -
re és fe le lõs sé gé re, a fegy ve res erõk és a vé de lem anya gi
szük ség le te it ki elé gí te ni ké pes gaz da ság ra, a vé de lem re fel -
ké szült ál lam szer ve zet re, a vé de lem ka to nai fel ada ta it el lát ni
ké pes fegy ve res erõk re, a fegy ve res erõk de mok ra ti kus és
pol gá ri irá nyí tá sá ra és el len õr zé sé re, a la kos ság és az anya gi
ja vak meg óvá sát szol gá ló pol gá ri vé de lem re, va la mint a ma -
gyar tár sa da lom leg szé le sebb ré te ge i nek tá mo ga tá sá ra épül. 

A Ma gyar Köz tár sa ság egyet len ál la mot sem te kint el len -
sé gé nek, a nem zet kö zi po li ti ka va la men  nyi sze rep lõ jét –
akik a nem zet kö zi jog alap el ve it be tart ják – part ne re ként
ke ze li. A vi tás kér dé se ket a nem zet kö zi jog gal össz hang ban,
az eu ró pai gya kor la tot fi gye lem be vé ve kí ván ja ren dez ni.

Sok kal in kább fe nye get nek ben nün ket ka taszt ró fák a
ter mé szet vad ki szá mít ha tat lan sá ga és az em be ri go nosz -
ság na gyon is ki szá mít ha tó sá ga foly tán. A ter mé szet erõi
év rõl év re meg mu tat ják, hogy tisz tel nünk kell sze szé lye it,
pél da rá a Ti sza 2 éve is mét lõ dõ pél dát lan ára dá sa. Az em -
be ri go nosz ság mér he tet len mély sé ge i bõl is íze lí tõt ka -
punk idõ rõl idõ re. 

Új ke le tû mû szó val proliferációnak ne vez zük az il le gá -
lis fegy ver ke res ke de lem el bur ján zá sát, az atom esz kö zök
nem zet kö zi leg til tott ter je dé sét, a ká bí tó szer-ter me lés és
-csempészet min den kép ze le tet fe lül mú ló mé re te it. Saj nos
nem ke rült el ben nün ket a leg al ja sabb cse le ke det sem,
ami nek rész ben tranzitországa va gyunk, más részt el szen -
ved jük em ber nyo mo rí tó ha tá sát. Ez nem más, mint az em -
ber csem pé szet és a le ány- és gyer mek ke res ke de lem. 
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Mind ezek el len csak kö zös fel lé pés sel tu dunk ered mé -
nye sen vé de kez ni. A Ma gyar Köz tár sa ság to vább ra is ak tív
sze re pet vál lal az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te, az Eu ró -
pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet, az Eu ró pa Ta -
nács, a Gaz da sá gi Együtt mû kö dés és Fej lesz tés Szer ve ze te,
va la mint a nem zet kö zi fegy ver zet-el len õr zé si és non-pro-
liferációs rend sze rek te vé keny sé gé ben. E szer ve ze tek és
együtt mû kö dé si for mák a ma gyar biz ton ság po li ti kai cé lok
ér vé nye sí té sé nek fon tos ke re té ül szol gál nak.

Az eu ró pai in teg rá ció – az Eu ró pai Uni ó ba tö mö rült
országcsoport – tör té ne te so rán meg te rem tet te tag ál la -
mai biz ton sá gá nak gaz da sá gi és po li ti kai alap ja it. Az Eu -
ró pai Uni ó val fo lya mat ban lé võ tár gya lá sok alap ján re á -
lis cél ki tû zés, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság – nem ze ti ér -
de kei szem elõtt tar tá sá val – né hány éven be lül az Eu ró -
pai Unió tel jes jo gú tag já vá vál jon, és részt ve gyen az
Unió kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká já nak ala kí tá sá ban
és vég re haj tá sá ban.

A ma gyar biz ton ság po li ti ká nak és in téz mény rend sze ré -
nek úgy kell mû köd nie, hogy ké pes le gyen idõ ben fel is -
mer ni, fo lya ma to san és meg bíz ha tó an ér té kel ni az or szág
biz ton sá gát ve szé lyez te tõ té nye zõ ket, en nek alap ján idõ -
ben meg hoz ni a ve szély hely ze tek meg elõ zé sé hez, il let ve
el há rí tá sá hoz szük sé ges dön té se ket, és vég re haj ta ni az
ezek bõl fa ka dó in téz ke dé se ket.

A Ma gyar Köz tár sa ság 5 tit kos szol gá la tot tart fenn és
mû köd tet. Ezek kö zül 2 ka to nai, ame lye ket a hon vé del mi
mi nisz ter alá ren delt sé gé be utal a tör vény. Ezek:

– a Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal és 
– a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal.
A to váb bi 3 pol gá ri tit kos szol gá lat, ame lye ket je len leg

De me ter Er vin tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyít és fel ügyel:
– a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal,
– az In for má ci ós Hi va tal és
– a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat. 
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Az 1995. évi CXXV. tör vény 2 meg ha tá ro zó alap elv ér -
vé nye sí té sé vel sza bá lyoz za a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
te vé keny sé gét.

Az ál la mok ér de ke, hogy a nem zet biz ton sá gá nak vé -
del me és más nem ze tek szán dé ka i nak meg is me ré se cél já -
ból igény be ve gye a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok sa já tos,
más szer ve ze tek ál tal nem he lyet te sít he tõ le he tõ sé ge it. Ez
ar ra kö te le zi az ál la mot, hogy az or szág szu ve re ni tá sa, po -
li ti kai, gaz da sá gi és hon vé del mi ér de ke i re te kin tet tel nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat hoz zon lét re és mû köd tes sen.

Az alap ve tõ en tit kos és sa já tos esz kö zö ket fel hasz ná ló
te vé keny ség meg fe le lõ jo gi sza bá lyo zást igé nyel azért,
hogy sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött ne je lent hes sen ve -
szély for rást a de mok ra ti kus jog rend re.

A szol gá la tok súly pon ti fel ada tai:
A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok el sõ ren dû fel -

ada ta, hogy ké pe sek le gye nek idõ ben fel is mer ni, fo lya -
ma to san és meg bíz ha tó an ér té kel ni a kül sõ és bel sõ biz -
ton sá gi koc ká za ti té nye zõ ket, a re gi o ná lis fej le mé nyek -
ben rej lõ, va la mint a de mok rá ci át fe nye ge tõ ve szé lye ket.
Ja vas la to kat kell ten ni ük a kor mány nak a ve szély hely ze -
tek meg elõ zé sé hez, il let ve el há rí tá sá hoz szük sé ges dön -
té sek meg ho za tal ára, más fe lõl sa já tos esz kö ze ik kel ha té -
kony vá laszt kell ad ni uk a prob lé mák ra.

A szol gá la tok erõ it je len tõs mér ték ben le kö ti a kör nye -
zõ or szá gok gaz da sá gi prob lé má i ból is adó dó il le gá lis
mig rá ció el len õr zé se, to váb bá az el len ér de kelt tit kos szol -
gá lat ok egy re ak tí vabb in for má ció gyûj tõ te vé keny sé gé nek
fel de rí té se. Fon tos fel ada tot je lent a nem zet kö zi szer ve zett
bû nö zõi cso por tok te vé keny sé gé nek el len õr zé se, a nem -
zet gaz da sá got ve szé lyez te tõ lé pé se ik kor lá to zá sa, az il le -
gá lis ká bí tó szer- és fegy ver ke res ke del mi ak ci ók ra vo nat -
ko zó ada tok be szer zé se. Új je len ség a nuk le á ris fegy ve rek
il le gá lis adás-vé te le és – az in for ma ti ka fej lõ dé se kö vet kez -
té ben egy re bõ vü lõ – szá mí tó gé pes bû nö zés. Fo lya ma tos
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tech ni kai fej lesz tést igé nyel a te le kom mu ni ká ció és a mo -
bil táv köz lés nap ja ink ban ta pasz tal ha tó rob ba nás sze rû fej -
lõ dé se, mely a klas  szi kus bû nö zõi mód sze rek hez kap cso -
lód va je le nik meg a vi lág mé re tû bû nö zés ben.

A NA TO-tag ság ból és az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la -
ko zás ból adó dó an erõ tel je sebb hang súlyt kap nak a tá -
gabb ér te lem ben vett biz ton sá gi fel ada tok, így a kor -
mány za ti in téz mé nyek, ki emelt ipa ri ob jek tu mok, és az
ott dol go zó ti tok hor do zó sze mé lyek nem zet biz ton sá gi
vé del me, va la mint a kom mu ni ká ci ós ös  sze köt te té si rend -
sze rek za var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sa.

Mind ezek bõl ér zé kel he tõ, hogy a biz ton ság egy rend kí -
vül ös  sze tett feladategyüttes ered mé nye ként va ló sít ha tó
meg, de az is, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság po li ti -
kai cél ki tû zé se it csak sta bil és fej lett pi ac gaz da ság ra épít ve
va ló sít hat ja meg. A nem zet gaz da ság nak ké pes nek kell len -
nie ar ra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság- és vé de -
lem po li ti kai cél ki tû zé sei el éré sé hez szük sé ges gaz da sá gi
ala po kat meg te remt se.

Ami kor a gaz da ság ról szó lunk, az alatt ért jük a gaz da -
ság biz ton sá got is, ami nagy részt a vi lág gaz da ság sta bi li tá -
sá nak a függ vé nye, de még in kább gon do lunk ar ra, hogy
a ma gyar csa lá dok, a la kos ság dön tõ több sé gét ki te võ
szor gos pol gá rok jó lét ben, eg zisz ten ci á lis biz ton ság ban
tud has sák ma gu kat.

(Lakiteleki Nép fõ is ko la, 2000. 06. 01.)
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Bé ke fenn tar tó ka to nák fel ké szü lé sén



GON DO LAT ÉB RESZ TÕ 
A NA TO-TAG SÁG NEM ZET KÖ ZI

SZE MI NÁ RI U MON

Höl gye im és Ura im! Tisz telt Je len lé võk!
A Ma gyar Köz tár sa ság a rend szer vál to zást kö ve tõ évek ben
ki épí tet te a de mok ra ti kus jog ál la mot és a pi ac gaz da sá got.
Az át me net nem volt zök ke nõ men tes. Az egész ség te len
gaz da sá gi szer ke zet át ala kí tá sa ma gá val hoz ta az inf lá ció
és a mun ka nél kü li ség ug rás sze rû nö ve ke dé sét. Ma gyar or -
szág el vesz tet te ha gyo má nyos pi a ca it, és idõ kel lett, amíg
be ta go zó dott a fej lett nyu gat gaz da sá gi vér ke rin gé sé be. 

A meg vál to zott vi szo nyok át ala kí tot ták Ma gyar or szág
biz ton ság po li ti kai kör nye ze tét is. Az An tall-kor mány kez -
de mé nye zé sé re lét re jött a vi seg rá di or szá gok együtt mû kö -
dé se, ami a NATO-hoz va ló csat la ko zá sunk után sem
vesz tet te el je len tõ sé gét, sõt, bi zo nyos te rü le te ken az
együtt mû kö dés nél kü löz he tet len né vált a kö zös ér de kek
men tén. Ilyen te rü let – amit a kö zös múlt, va la mint Len -
gyel or szág gal és Cseh or szág gal együtt el nyert NA TO tag -
sá gunk is erõ sít – a vé del mi ipar. A szö vet sé gi rend sze ren
be lül al kal maz kod nunk kell a NA TO-kom pa ti bi lis ha di -
tech ni ká hoz, ame lyek rend sze re sí té se, üze mel te té se és
kar ban tar tá sa gaz da sá gos nak ígér ke zik a vi seg rá di or szá -
gok kal va ló együtt mû kö dés ré vén. 

A ma gyar kor mány azon dol go zik, hogy nyi tott gaz da -
ság po li ti ká já val elõ se gít se és tá mo gas sa a vál lal ko zá sok, a
gaz dál ko dó szer ve ze tek együtt mû kö dé sét. Ez fo ko zot tan
ér vé nyes a ha di ipar te rü le té re. 

A Nem zet biz ton sá gi Ka bi net kon cep ció ki dol go zá sát
kér te a ha di ipar kö vet ke zõ 15 év ben vég re haj tan dó fej lesz -
té sé rõl, le he tõ sé ge i rõl, kü lö nös te kin tet tel a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um vár ha tó be szer zé se i re.

58 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Az elõ ter jesz tés be mu tat ja a biz ton ság po li ti kai ke re te ket,
a ha di ipar hely ze tét, a hon- és rend vé del mi szer vek vár ha -
tó ha zai be szer zé se it, meg ha tá roz za a ha di ipar hos  szú tá vú
fej lesz té sé nek le he tõ sé ge it, cél ja it, és ja vas la tot tesz – a
Kor mány ál tal kö zép táv ra már el fo ga dott – esz köz rend szer
to vább fej lesz té sé re, né hány ak tu á lis ál la mi in téz ke dés re.

Saj ná la tos tény, hogy a ma gyar ha di ipar 10 év vel ez elõt -
ti pi a ca it el vesz tet te, ter me lé se és a fog lal koz ta tás a ti ze dé -
re csök kent, a vál la la tok nál fel szá mo lá si el já rás zaj lott le. A
ha zai ha di tech ni kai be szer zés mind ös  sze évi 4–6, az ex -
port 2–3 mil li árd fo rin tot tesz ki, a mû sza ki fej lesz té sek
ered mé nyei kor lá to zott mér ték ben hasz no sul nak; mind ez
a tõ ke hi án  nyal pá ro sul va a mû sza ki szín vo nal, va la mint a
ha zai el lá tá si- és az ex port ké pes ség rom lá sát okoz za.

A NA TO-tag ság ból fa ka dó biz ton sá gi elõ nyök a nem ze -
ti ka to nai ké pes ség fenn tar tá sá nak és a kö zös vé del mi ké -
pes sé gek hez va ló hoz zá já ru lás kö te le zett sé gé vel jár nak
együtt. Ezért kö te les sé günk és ér de künk, hogy a hon- és
rend vé del mi szer vek ha di tech ni kai el lá tá sát ja vít suk, a ha -
di ipart kor sze rû sít ve ak tí van be kap cso lód junk az eu ró pai
vé del mi ipar ös  sze han golt fej lesz té sét cél zó prog ra mok ba.

A hon vé del mi költ ség ve tés – ezen be lül a ha di tech ni kai
fej lesz tés ará nyá nak – el ha tá ro zott nö ve lé se le he tõ vé te szi,
hogy a hon- és rend vé del mi szer vek az ed di gi 15–20-szal
szem ben kö zép tá von évi 35–40, hos  szabb tá von 70–80
mil li árd fo rin tot for dít sa nak be szer zés re. A ha zai be szer zé -
sek ön ma guk ban a jö ve del me zõ gaz dál ko dást nem ala -
poz zák meg, ami ugyan csak azt tá maszt ja alá, hogy a ha -
di ipar szá má ra az egyet len ki tö ré si út a sze lek tív fej lesz tés
és az ex port fo ko zá sa, együtt mû kö dés a NA TO- és az EU-
tagországok vál la la ta i val.

Ed di gi ta pasz ta la ta ink azt mu tat ják, hogy part ne re ink el -
sõ sor ban ter mé ke i ket akar ják szá munk ra ér té ke sí te ni, vá -
sár lá si, il let ve ipa ri együtt mû kö dé si szán dé kot vagy er re
vo nat ko zó ér de mi ja vas la tot még nem kap tunk.
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Va la men  nyi csat la ko zott or szág ha di ipa ra el sõ sor ban a
NA TO-or szá gok tõ ke erõs ha di ipa ri vál la la ta i val kí ván gyár -
tá si, fej lesz té si együtt mû kö dést ki ala kí ta ni. Kü lö nö sen a 3
NA TO-tag or szág ese té ben az is fi gye lem be ve en dõ, hogy
a NATO-n és a Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti Cso por ton be -
lül is je len tõs erõ fe szí té sek foly nak kö zös, több or szág
rész vé te lé vel fo lyó prog ra mok be in dí tá sá ra, és ezen or szá -
gok el sõ sor ban eb ben az irány ban pró bál nak elõ re lép ni.
Tény, hogy – te kin tet tel a nagy ság rend del erõ sebb ha di -
ipa ruk ra – a töb bi ek ve lünk szem ben ezen a te rü le ten
elõny ben van nak. 

Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó: mind a 4 vi seg rá di or -
szág fel is mer te az együtt mû kö dés szük sé ges sé gét, és meg -
tör tén tek a kez dõ lé pé sek is en nek fej lesz té se ér de ké ben.

Ugyan ak kor nyil ván va ló vá vált, hogy en nek ki ala kí tá sa
egy bi zo nyos idõt igény lõ fel adat, mi vel a konk rét cé lok
igen sok eset ben el tér nek egy más tól, és bi zo nyos te rü le te -
ken a nem ze ti ipa ri ér de kek is je len tõs sze re pet ját sza nak,
amely ese ten ként gá tol ja az együtt mû kö dést.

A ne héz sé gek el le né re foly tat ni kí ván juk az együtt mû -
kö dés erõ sí té sét. En nek ér de ké ben szé le sít jük a tár gya lá -
sok ke re te it, a be vont szak te rü le tek kö rét, és fel hasz nál juk
más szer ve ze tek – NA TO, Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti Cso -
port – nyúj tot ta le he tõ sé ge ket is.

Höl gye im és Ura im!
A NA TO mi nõ sí tett ten de re in va ló ma gyar vál la la ti rész -

vé tel elõ se gí té se ér de ké ben a kor mány ha tá ro zat tal lét re -
ho zott Biz ton sá gi Be ru há zá si Bi zott ság (BBB) – a HM Be -
szer zé si Hi va ta la út ján – pá lyá za tot írt ki „Mi nõ sí tett NA TO
Be szál lí tó” cím el nye ré sé re. A pá lyá za ton in du ló gaz dál ko -
dó szer ve ze tek szá má ra le he tõ ség nyí lik az ipar biz ton sá gi
el len õr zé sen tör té nõ rész vé tel re, és en nek ered mé nye kép -
pen az úgy ne ve zett Te lep hely Biz ton sá gi Ta nú sít vány
meg szer zé sé re, amely a NA TO mi nõ sí tett ten de re ken va ló
rész vé tel elõ fel té te le.
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A pá lyá za ti anya got meg vá sá ro ló 229 cég kö zül ez idá -
ig 191 cég nyúj tot ta be pá lyá za tát. Ezek a pá lyá za ti anya -
gok elõ ször üz le ti-szak mai elõ mi nõ sí té sen es nek át, amit
az il le té kes szak tár cák vé gez nek el. Az elõ mi nõ sí té sen meg -
fe lelt gaz dál ko dó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a Biz ton sá -
gi Be ru há zá si Bi zott ság kez de mé nye zi az ipar biz ton sá gi el -
len õr zé sek le foly ta tá sát a Fel ügye let nél.

Az el len õr zé si fo lya ma to kat kö ve tõ en a Fel ügye let „NA TO
Tit kos” szin tû Te lep hely Biz ton sá gi Ta nú sít ványt ál lít ki.
Ed dig 41 cég nek lett el ren del ve az el len õr zé se.

Höl gye im és Ura im!
Ez a sze mi ná ri um is iga zol ja, hogy az együtt mû kö dé si

kész ség mind an  nyi uk ban meg van. Re mé lem, az itt el hang -
zó elõ adá sok és a hát tér be szél ge té sek se gí tik majd, hogy
ez az együtt mû kö dés kor má nya ink, had se re ge ink és a ha -
di ipa ri gaz da sá gi tár sa sá gok szint jén egy aránt fej lõd jön. 

Kí vá nok Önök nek a kö zös mun ká hoz sok si kert, olyan
ered mé nye ket, ame lyek erõ sí tik vé del mi ké pes sé ge in ket,
és egy ben a ha di ipa ri vál lal ko zá sok fej lõ dé sét, meg erõ sö -
dé sét is se gí tik.  

(NA TO nem zet kö zi sze mi ná ri um, 2001. 02. 27.)
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NATO-konferencia



BIZ TON SÁG BAN AKA RUNK ÉL NI!
Ma gyar or szág pol gá rai is biz ton ság ban akar nak él ni. A
Kor mány kö te les sé ge és fe le lõs sé ge, hogy ezt a biz ton sá -
got meg te remt se. De mok rá ci á ban a biz ton ság meg te rem -
té sé nek is jo gi hát te ret kell ad ni. En nek alap ját ké pe zi az
Al kot mány és mind azok a tör vé nyek, ame lyek a biz ton -
ság sza va to lá sá ra lét re ho zott in téz mé nyek mû kö dé sét te -
szik jog sze rû vé. Ezek kö zé tar to zik a hon vé del mi tör vény
és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mû kö dé sét sza bá lyo zó
tör vény is.

Van nak egyéb do ku men tu mok, ame lyek ugyan csak
ha zánk biz ton sá gá nak alap kö vét je len tik. Ilyen az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott ha tá ro zat Ma gyar or szág biz -
ton ság- és vé de lem po li ti ká já ról. Ez az a do ku men tum,
ame lyik hos  szú táv ra mu tat irányt biz ton ság po li ti kai gon -
dol ko dá sunk hoz.

A je len leg ki ala kult, új tí pu sú biz ton ság po li ti kai ki hí vá -
sok tet ték szük sé ges sé, hogy a Kor mány sür gõs ség gel al -
kos sa meg a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti biz ton sá gi stra -
té gi á ját. Ez ma gá ba fog lal ja ha zánk geo po li ti kai kör nye ze -
tét, adott sá ga it, az ál ta lunk val lott ér té ke in ket és ér de ke -
in ket. Meg fo gal maz za azo kat a ki hí vá so kat, ame lyek kel
szá mol nunk kell, és fel kell ké szül nünk az azok ra adan dó
vá la szok ra. Eze ket cím sza vak ban em lí tem, me lyek kel
nem zet biz ton sá gi kér dés ként is fog lal koz nunk kell. Ilye -
nek: a tö meg pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé se, a ter ro riz mus,
pénz ügyi vál ság, in for ma ti kai–in for má ci ós ki hí vá sok, re gi -
o ná lis ki hí vá sok, a poszt-szov jet tér ség ki hí vá sai, a Bal kán
ki hí vá sai, a mig rá ció, a ha tá ron tú li ma gya rok hely ze te és
a pi ac biz ton ság. 

Van nak bel sõ ki hí vá sok is, ame lye ket ugyan csak szám -
ba kell ven nünk. Ilye nek: a szer ve zett bû nö zés, a ká bí tó -
szer ter je dé se, a fe ke te gaz da ság, a kor rup ció és a de mog -
rá fi ai ki hí vá sok. 
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A nem ze ti biz ton sá gi stra té gia kö zép tá vú do ku men tum,
ame lyet 4–6 éven ként cél sze rû fe lül vizs gál ni. Ez ké pe zi az
alap ját az ál do za ti stra té gi ák nak, olya nok nak, mint a nem -
ze ti ka to nai stra té gia vagy mint a – min ket leg in kább érin -
tõ és ér dek lõ – nem zet biz ton sá gi stra té gia, amely bõl le ve -
zet ve prak ti ku san hasz nál ha tó szak mai do ku men tu mot
kell ké szít sünk, amely alap ját fog ja ké pez ni a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok mun ká já nak. 

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak egy aránt meg kell
fe lel ni ük az úgy mond ha gyo má nyos fel ada tok el vég zé sé -
nek, a nem ze ti biz ton sá gi stra té gi á ban fel vá zolt új tí pu sú
ki hí vá sok nak, és a ma gunk ál tal meg fo gal ma zan dó spe ci -
á lis ki hí vá sok nak is.

Úgy tû nik, olyan vi lág kö szön tött ránk, ami még na -
gyobb fel ada to kat ró a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra. En -
nek nem örü lünk, még ak kor sem, ha ez biz to sí té kot nyújt
ar ra, hogy Önök nek hos  szú tá von lesz mun ká juk. A ma -
gyar tár sa da lom meg be csü li az Önök mun ká ját, és a Kor -
mány ezt ki fe je zés re jut tat ja az Önök el is me ré sé ben.

(NBH ál lo mány gyû lé se, 2001. 10. 29.)
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A NEM ZET ÕR SÉG 
LÉT RE HO ZÁ SÁ NAK 

PO LI TI KAI SZÁN DÉ KAI ÉS OKAI

„Amíg nem va ló sul meg az ál ta lá nos le sze re lés, 

min dig bûn nek fog szá mí ta ni, 

ha az em be re ket fel ment jük az olyas faj ta ki kép zés alól, 

amely tisz tes sé ges esélyt ad szá muk ra, 

hogy túl él jék a há bo rút.” 

(Eisenhower)

Na gyon kö szö nöm a szer ve zõk nek és a kon fe ren cia ki ta -
lá ló i nak, hogy is mé tel ten le he tõ sé get ad nak ar ra, hogy a
ka to na szak ma iránt ér dek lõ dõk, az ezért ten ni aka ró sze -
mé lyek ös  sze jö het tek, és együtt gon dol kod ha tunk ar ról,
mi ként, mi mó don for mál juk jö võ be ni biz ton ság po li ti kán -
kat, és ho gyan ala kít suk ki a nem zet õr ség in téz mé nyét. Di -
csé ret il le ti a kon fe ren cia szer ve zõ it, el sõ sor ban azért, mert
a Nem zet õr ség in téz mé nyé nek lét re ho zá sán fá ra do zik, és
ezt fon tos cél nak tar tom. Azért is kü lö nö sen fon tos szá -
mom ra e té ma, mert ha tá ro za ti ja vas la tot nyúj tot tam be ez
elõtt fél év vel a Nem zet õr ség lét re ho zá sá ra vo nat ko zó lag. 

Nagy örö möm re szol gált, hogy a Hon vé del mi Bi zott ság
ja vas la to mat egy han gú lag el fo gad ta, és ál ta lá nos vi tá ra al -
kal mas nak ta lál ta. Bí zom ben ne, hogy szep tem ber tõl az
Or szág gyû lés na pi rend re tû zi – s le foly tat va a rész le tes vi -
tát –, és azt kö ve tõ en meg kez dõd het a Nem zet õr ség in téz -
mé nyé nek tény le ges lét re ho zá sa 

Na gyon gyak ran el fe lejt jük – hi szen min den na pi gon do -
lat tá vált, hogy sza ba don gon dol kod ha tunk ar ról –, ho -
gyan sze ret nénk biz ton sá gun kat, biz ton ság po li ti kán kat
ala kí ta ni, mi lyen ma gyar hon véd sé get sze ret nénk, mi lyen -
né sze ret nék for mál ni a sor ka to nai szol gá la tot, és akár egy
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új in téz ményt lét re hoz ni: a Nem zet õr ség in téz mé nyét.
Ilyen kor min dig eszem be jut nak De ák Fe renc sza vai, aki
azt mond ta: „amit ha ta lom és erõ el vesz, azt az idõ, ked -
ve zõ sze ren cse is mét vis  sza hoz hat”. Azt hi szem, tel jes mér -
ték ben helyt ál ló ez a meg ál la pí tá sa. De nem csak az idõ és
a ked ve zõ sze ren cse hoz ta vis  sza azt a le he tõ sé get, hogy
önál ló an gon dol kod ha tunk ar ról, hogy meg re for mál juk or -
szá gunk biz ton sá gát, ha nem az em be rek aka rat ere je és
sza bad ság sze re te te is. 

Azt a meg tisz te lõ fel ké rést kap tam, hogy a nem zet õr ség
lét re ho zá sá nak po li ti kai szán dé ka i ról és oka i ról be szél jek
Önök nek. Tisz tá ban va gyok ve le, hogy egy po li ti kus tól azt
vár ják el a ka to nák, mond ja meg, hogy a po li ti ka mit akar,
és mit sze ret ne lét re hoz ni. Er re azt tud nám mon da ni, hogy
– mint egy jó ud var ló nak, egy jó le ány ké rõ nek, így – a po -
li ti kus szán dé kai is tisz tes sé ge sek. Hig  gyék el, sem mi fé le
rossz szán dék nem ve zé rel min ket, ha nem csak és ki zá ró -
lag az or szág biz ton sá gát sze ret nénk Önök kel együtt mû -
köd ve – a hon vé del mi tár cán be lül a nem zet õr ség szer ve -
ze té nek ki épí té sé vel – fo koz ni. Úgy is fo gal maz hat nék,
hogy ha tisz tes sé ge sek és ha ko mo lyak a po li ti ka szán dé -
kai – ami kor a Nem zet õr ség lét re ho zá sá ról be szél nek – ak -
kor egye nes, egy ér tel mû és tisz ta szán dé kok ról van szó.
Nem csak azért mon dom mind ezt, mert a po li ti ku sok fe le -
lõs sé gét jól jel lem zi az ál ta lam igen tet szõ óko ri bölcs,
Kleubulosz gon do lat kö re, aki azt mond ta: „Cé lod va la mi
ne mes le gyen!”. Hi szem, hogy aki par la men ti kép vi se lõ le -
het tör té nel mi idõ szak ok ban, an nak fe le lõs sé ge és kö te les -
sé ge, hogy azon mun kál kod jék, hogy te vé keny sé ge mind -
an  nyi unk szá má ra ked ve zõ le gyen.  

An  nyi ban po li ti kai kér dés ez, s an  nyi ban po li ti kai szán -
dék ról le het be szél ni, hogy a po li ti ka, a köz biz ton sá gá nak
ér de ké ben az ál lam pol gár a köz ha ta lom gya kor ló i tól vár ja
el, hogy kül sõ tá ma dá sok tól meg véd je az adott nem ze tet.
Ne künk ugyan nincs el len ség ké pünk, de so ha sem le het
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tud ni, má sok sze mé ben csak sze re tet re mél tó édes test vé rek
ma ra dunk-e, il let ve va gyunk-e. A tör té ne lem iga zol ja, hogy
jó oda fi gyel ni eset le ges el len fe le ink re, mert õk az el sõk,
akik ész re ve szik hi bá in kat. Hadd idéz zek is mét egy óko ri
böl cset, Senecát, aki azt mond ta: „Nincs, aki ne len ne elég
erõs ah hoz, hogy árt son!”. Ezért ami kor biz ton ság po li ti ká ról
be szé lünk, ez alap ve tõ ki in du ló pont kell le gyen. So ha ne
fe led jük azt a szem pon tot, hogy a ma gyar tár sa da lom csak
és ki zá ró lag biz ton ság ban és bé ké ben tud gya ra pod ni.  

Az a nagy kér dés, hogy a biz ton sá got ho gyan, mi mó -
don tud juk ha té ko nyab ban ga ran tál ni, mi lyen szer ve ze tet,
mi lyen fegy ve res tes tü le tet ala kít sunk ki en nek ér de ké ben.
A NATO-n kí vül a ma gyar hon véd ség hez ko moly re mé -
nye ket fû zünk. 

Itt me rül fel jo go san a kér dés mind an  nyi unk ban: Ele -
gen dõ lesz-e egy jö võ be ni, úgy mond pro fi hon véd ség – a
ma ga kb. 35 ezer fõs ál lo má nyá val – a biz ton sá got ga ran -
tál ni? Tud juk, hogy a ma gyar hon véd ség át ala kí tá sá nak, re -
form já nak, cél ki tû zé sei kö zött sze re pel 2010-re a pro fes  szi -
o ná lis ma gyar hon véd ség lét re ho zá sa. Ezt a célt ma gunk
elé tûz tük, a po li ti ka így dön tött, a par la men ti kép vi se lõk
ezt nagy több ség gel meg sza vaz ták. Bár van nak olya nok,
akik azt mond ják, hogy a 35 ezer fõs ma gyar hon véd ség is
sok, van nak, akik úgy vé le ked nek, ez ép pen elég. Vé le -
mé nyem sze rint vi szont ez ke vés! Ha a vi lág leg erõ sebb
ka to nai szö vet sé gé nek tag ja i ként ott va gyunk, meg kell
ma rad jon a fe le lõs sé günk, hogy sa ját biz ton sá gun kat sa ját
erõnk kel is alá tá mas  szuk. Nem mond ha tunk le a ma gyar
fi a tal fér fi em be rek ka to nai alap ki kép zé sé rõl, hogy az alap-
fegy ver for ga tást meg ta nul ják, el sa já tít sák. Töb bek kö zött
ezt a célt is szol gál ná a nem zet õr ség lét re ho zá sa. 

Nem sza kít hat juk el a ma gyar hon véd sé get, a ka to ná kat
a ma gyar tár sa da lom tól, pe dig egy pro fes  szi o ná lis had se -
reg mû kö dé sé nél ez a ve szély egy ér tel mû en fenn áll.
Eisenhower tá bor nok gon do la ta it üze nem azok nak, akik
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csak és ki zá ró lag a pro fes  szi o ná lis had se reg ben gon dol -
kod nak Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban: 

„Amíg nem va ló sul meg az ál ta lá nos le sze re lés, min dig
bûn nek fog szá mí ta ni, ha az em be re ket fel ment jük az
olyas faj ta ki kép zés alól, amely tisz tes sé ges esélyt ad szá -
muk ra, hogy túl él jék a há bo rút”. 

Azt hi szem, ezek a sza vak min dig, min den kor helyt ál ló -
ak, hi szen az ál ta lá nos le sze re lés rõl nem na gyon be szél he -
tünk je len hely zet ben sem. 

Na gyon fon tos lé pés nek tar tom ezen túl me nõ en a nem -
zet õr ség lét re ho zá sá val kap cso la to san, hogy je len tõs mér -
ték ben se gít het a ka to nai pá lya ál ta lá nos tár sa dal mi el fo -
ga dott sá gá nak, presz tí zsé nek nö ve lé sé ben, ami re igen csak
nagy szük ség len ne. Hadd szól jak ar ról, mit lát hat tunk itt
az el múlt 10–15 év ben a Ma gyar Hon véd ség te rü le tén. A
tör té ne ti vis  sza te kin tés is in do kol ja mind azt, hogy lét re
kell hoz nunk a nem zet õr séget. A szov jet csa pa tok ki vo nu -
lá sát kö ve tõ en óri á si mér té kû át ala ku lá son kel lett ke resz -
tül men nie a Ma gyar Hon véd ség nek. A szem lé let vál tás
azon ban min dig ne héz kes nem csak a hon véd ség nél, ha -
nem a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál és bár mely más
fon tos szer ve zet nél is. Ha ki ala kul egy el len ség kép, azt kö -
ve tõ en tör tén nek po li ti kai vál to zá sok, ame lyek ezt az el -
len ség ké pet tel jes mér ték ben szer te fosz lat ják, majd az egy -
ko ri el len ség bõl elõbb part ner, az tán pe dig szö vet sé ge s
lesz. Az el múlt 10 év leg na gyobb ered mé nye, hogy si ke -
rült ezt a szem lé let vál tást ke resz tül vin nünk. 

Az elõ zõ kor má nyok idõ sza ká ban a Ma gyar Hon véd ség
igen ne héz kö rül mé nyek kö zött mû köd he tett, gya kor la ti lag
fo lya ma tos költ ség ve té si csök ke nést lát hat tunk: lak ta nyák
be zá rá sát, fo lya ma tos diszlokálásokat ér zé kel het tünk, ame -
lyek bi zony ta lan sá got vál tot tak ki a Ma gyar Hon véd ség ál -
lo má nyá ban, ezért ezen most már vál toz tat ni kel le ne. Nem
sza bad el fe lej te nünk, hogy a ma gyar ka to ná kat – akik fel es -
küsz nek a ma gyar ha za vé del mé re, és éle tü ket is fel ál doz -
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zák egy eset le ges há bo rú ese tén – meg kell be csül nünk!
Nem le het fo lya ma tos bi zony ta lan ál la pot ban tar ta ni õket,
nem le het azt ten ni, hogy ha el he lyez ked nek a ka to nák egy-
egy te le pü lé sen, a csa lád juk be il lesz ke dik, meg kez di a
mun kát, gyer me ke ik is ko lá ba jár nak, majd pe dig egy-két év
múl va is mé tel ten köl töz ni ük kell, mert az ala ku lat ép pen
meg szû nik, vagy a lak ta nyát be zár ják. En nek az idõ szak nak
most már vé ge kell hogy le gyen! Hos  szú táv ra kell most már
gon dol kod nunk! Ezt cé loz za töb bek kö zött a 10 év re ki tû -
zött had erõ re form-fo lya mat is, amely nek a vé gén – re mé lem
– a Ma gyar Hon véd ség olyan ál la pot ba ke rül, amely mél tó
lesz ma gá hoz és a ma gyar tár sa da lom hoz egy aránt. 

Iga zá ból 1998-tól – ami kor a pol gá ri kor mány meg ala -
kult, s a Hon vé del mi Bi zott ság al el nö ke ként kezd het tem
meg a po li ti kai mun kát – szem be sül tünk azok kal a ne héz -
sé gek kel, ame lye ket iga zá ból csak ba rá tok, is me rõ sök, ro -
ko nok jel zé sei ál tal ér zé kel het tünk a ma gyar ka to na csa lá -
d okon ke resz tül, hogy mi lyen is va ló já ban a Ma gyar Hon -
véd ség hely ze te. Pon to sab ban az 1999-es ko szo vói vál ság -
ke ze lé si idõ szak volt az, ami kor leg in kább fel szín re ke rül -
tek azok a ne héz sé gek, ame lyek kel a Ma gyar Hon véd ség -
ben szol gá la tot tel je sí tõk nek szem be kel lett néz ni ük. 

A Kor mány dön tött: át kell vi lá gí ta ni, és egy stra té gi ai
fe lül vizs gá la tot kell vég re haj ta ni a Ma gyar Hon véd sé gen
be lül, mert vél he tõ leg azok a bi zo nyos had erõ re for mok,
ame lyek az el múlt idõ szak ok ban zaj lot tak, nem fel tét le nül
re form fo lya ma to kat ta kar tak. Ezek nek kö szön he tõ en nem
iga zán erõ sö dött a Ma gyar Hon véd ség, ha nem in kább fel -
él te tar ta lé ka it. Az esz kö zök je len tõs ré sze amor ti zá ló dott,
me lyek meg men té sé re ko moly ener gi á kat kell for dí ta ni.
Le he tõ ség sze rint el sõd le ge sen a ka to nák szol gá la ti élet- és
mun ka kö rül mé nye it kell ja ví ta ni és az anya gi el is mert sé get
nö vel ni an nak szel le mé ben, hogy el kell is mer ni a ma gyar
ka to na azon mun ká ját, szol gá la tát, te vé keny sé gét, amit az
ál lam ér de ké ben foly tat. 
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A had erõ re form fo lya ma ta 3 sza kasz ra bont ja a hon -
véd ség fej lesz té sét. Je len vol tam azon a Kor mány ülé sen,
ami kor Mi nisz ter el nök Úr ki emel ten fon tos nak tar tot ta a
ka to nai élet pá lya-rend szer meg al ko tá sát, az az vi lá go san
egy ér tel mû vé kel le ne ten ni a ma gyar ka to nák nak, hogy
bi zo nyos idõ el tel té vel mi re szá mít hat nak, mi lyen elõ me -
ne tel re, mi lyen be osz tás ra, mi lyen rend fo ko zat ra, mi lyen
jö ve de lem re. Ezt most meg tet tük a köz tiszt vi se lõi szfé rá -
ban, meg tet tük a nem zet biz ton sá gi te rü le ten is, il let ve a
BM ál lo má nyá ba tar to zó te rü le te ken is, te hát a hszt oda
vo nat ko zó ré sze i ben, a ka to nai vo nat ko zás ban pe dig úgy
tu dom, a mi nisz té ri um szep tem ber re el ké szí ti az el gon do -
lá sát, ami hez nagy re mé nye ket fû zök és a ka to nák is – így
min den kép pen ren dez he tõ a ka to nai hi va tás el is me ré se
és mél tó meg be csü lé se. 

Emel lett ki emel ten fon tos nak tar tom a tech ni kai fej lesz -
té se ket is. A pol gá ri kor mány az el múlt idõ szak ban je len -
tõs pénz ös  sze get szán a hon vé del mi tár ca költ ség ve tés é -
ben a tech ni kai kor sze rû sí té sek re is. Öröm te li, hogy a Ma -
gyar Hon véd ség költ ség ve té se je len tõs mér ték ben nö vek -
võ ten den ci át mu tat. Per sze so kan mond ták, hogy er re a
te rü let re a vi lág pén ze sem len ne ele gen dõ, de azért ez
nem így van. Ha és  sze rû en és cél sze rû en tör té nik ezek nek
a pén zek nek a fel hasz ná lá sa, ak kor igen is itt is le het ko -
moly ered mé nye ket fel mu tat ni. A tech ni kai fej lesz té se ken
be lül az irá nyí tá si-ve ze té si rend sze rek kor sze rû sí té se, ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se a leg fon to sabb, és per sze a kom -
mu ni ká ci ós rend sze rek job bí tá sa, hi szen NA TO-szö vet sé gi
rend szer ben kell gon dol kod nunk. 

A má so dik nak a ka to nák egyé ni fel sze re lé sét, fegy ver -
ze té nek kor sze rû sí té sét tar tom fon tos nak, s egy ben a ha -
té kony ki kép zést. Meg kell val la nunk õszin tén, hogy van
ja ví ta ni va lónk e té ren is. Egy mo bil, kor sze rû had se re get
sze ret nénk fel épí te ni, had ra fog ha tó ál la pot ban, mert tud -
juk, je len leg mi lyen ál la pot ban van nak a gép jár mû ve ink.
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A mi nisz té ri um ból majd tá jé koz tat ják Önö ket, hogy elõbb-
utóbb be in dul a gép jár mû park cse ré jé re irá nyu ló ten der –
ez igen je len tõs fo lya mat len ne. 

Ki emel ten fon tos úgy szin tén a lé gi erõ fej lesz té se. Rend -
sze re sen szó esik a több funk ci ó jú va dász re pü lõ gé pek bér lé -
si-vá sár lá si konst ruk ci ó já ról. Bí zom ben ne, hogy a nem zet -
biz ton sá gi ka bi net – a hon vé del mi mi nisz té ri um elõ ter jesz té -
sé re – olyan aján lást fog majd meg fo gal maz ni a Kor mány
szá má ra – a Kor mány pe dig en nek szel le mé ben elõ ter jesz -
tést ké szít a Par la ment elé –, amely nek ér tel mé ben az a bölcs
dön tés szü le tik, hogy a Ma gyar Hon véd ség lé gi ere je je len tõs
mér ték ben erõ söd ni fog. A ma gam ré szé rõl min dig csak
amel lett ér vel tem, hogy olyan esz kö zök re cél sze rû át tér ni,
ame lyek ha té ko nyak, ha le het, vi szony lag kor sze rûb bek a je -
len le gi rend szer tõl és NATO-konform esz kö zök nek mi nõ sül -
nek. Min den kép pen fon tos, hogy a tech ni kai fej lesz té sek al -
kal má val er re is sor ke rül ne, mi vel nem jó, ha húz zuk az
idõt, mert mi nél to vább nyújt juk, húz zuk ezt a tész tát is, et -
tõl böl cseb bek és oko sab bak nem le szünk. Per sze jól meg
kell fon tol ni, gon dol ni min dent, de a vég te len sé gig sem ér -
de mes vár ni. Ezek nek a tech ni kai kor sze rû sí té sek nek, il let ve
a fej lesz té sek nek az üte me zé se 2010-re a NA TO ál ta lá nos
mo der ni zá ci ós mu ta tói sze rint Ma gyar or szág vo nat ko zá sá -
ban 2010-re lesz a leg ked ve zõbb. Nem olyan ré gen sze ren -
csém volt át néz ni a len gyel had erõ fej lesz té sé rõl szó ló té zi -
se ket: ott igen ko moly ered mé nye ket fûz nek a je len le gi had -
erõ re form hoz. 2006-ig sze ret nék a NA TO nyu gat-eu ró pai át -
la gos szín vo na lát olyan mó don el ér ni, hogy ez a mo der ni zá -
ci ós mu ta tó – a leg mo der nebb fegy ve rek vo nat ko zá sá ban –
a 20%-os arányt el ér je, ami je len pil la nat ban 7%. 

Egy más fél éves hatpárti egyez te té sek foly tak a had -
erõ re form ér de ké ben, amely rõl a do ku men tu mot 5 párt
alá is ír ta. Az SZDSZ-nek más gon do la tai tá mad tak, ezért
nem tá mo gat ták mind ezt. A lé nyeg, hogy a Par la ment ben
több sé get él vez a had erõ re form, s – kez de mé nye zé sünk -
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re – a Nem zet õr ség lét re ho zá sá nak gon do la ta már ben ne
fog lal ta tik – egy fél mon dat ere jé ig – leg alább is a fel tét e -
le i nek a meg te rem té se. Bí zom ben ne, hogy ez a gon do -
lat to vább fog fut ni. 

A nem zet õr ség leg fon to sabb fel ada ta, hogy a ka to nai
alap kép zést vég hez vi gye. Vé le mé nyem sze rint a mi ni má lis
fegy ver for ga tást cél sze rû el sa já tí ta ni min den egész sé ges
ma gyar fi a tal nak. Ezen kí vül a tar ta lé kos kép zést – bár a kö -
zel múlt ban el fo gad tunk egy tör vény cso ma got a Par la ment -
ben, amely már ön kén tes ala pon a ma gyar hon véd ség hez
utal ja a tar ta lé kos kép zést – a jö võ ben a nem zet õr ség fel -
ada tá ul szán nám. Na gyon fon tos nak tar tom, ha a kü lön bö -
zõ – a hon vé de lem szá má ra is fon tos – tech ni kai spor to kat
(ej tõ er nyõ sök, cél lö võk, rá dió ama tõ rök, vi tor lá zó- és sár -
kány re pü lõk) be fo gad ná a nem zet õr ség, mert mind egyik -
nek van ka to nai-szak mai je len tõ sé ge. Így gya kor la ti lag az
MHSZ egy ko ri fel adat kör ét a nem zet õr ség – sok más fel -
adat mel lett – el lát hat na in téz mé nyes for má ban. 

Meg kell hogy mond jam, elég so kan for dul nak hoz zám
még most is rá dió ama tõr-klu bok, vi tor lá zó re pü lõk, ej tõ er -
nyõs klu bok, hogy igen ne héz kö rül mé nyek kö zött tud nak
csak hó dol ni – a jó ér te lem ben vett – szen ve dé lyük nek.
Ezt azon po li ti ku sok nak kel le ne fel vál lal ni uk, akik biz ton -
ság po li ti ká val fog lal koz nak. Min den kép pen cél sze rû len ne
– ha er re ilyen tár sa dal mi igény van, ak kor in téz mé nyes
for má ban – a nem zet õr ség ke re te in be lül le he tõ sé get kell
ad ni azok nak az em be rek nek, akik meg szál lott ként, fa na -
ti kus ként ûzik eze ket a spor to kat. 

Vé ge ze tül a ka taszt ró fa vé de lem ben va ló sze rep vál la lás -
ról kell szól jak, ame lyet lát ha tunk nem zet kö zi pél dák so -
rán is. A nem ze ti gár dis ták – Ame ri ká ban és bár hol más -
hol, ahol lé te zik ilyen in téz mény – a ka taszt ró fa súj tot ta
idõ szak ok ban helyt áll nak, dol goz nak és se gí tik a hely re -
ál lí tást, il let ve a meg elõ zést is. A nem zet õr ség mû kö dé sé -
nek el gon do lá sá ban na gyon fon tos a hon vé del mi tu dat
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ala kí tá sa a tár sa da lom mal va ló együtt mû kö dés vo nat ko zá -
sá ban. Az len ne az egyik fõ cél, hogy mi u tán meg kez di a
mû kö dé sét, a fegy ve res erõk be és tes tü le tek be va ló je -
lent ke zés nél fel té te lül szab nánk, hogy csak az a fér fi le het
ka to na, ha tár õr, pénz ügy õr, aki ele get tett an nak a mi ni -
má lis alap kép zés nek, ame lyet a nem zet õr ség biz to sít szá -
má ra. Hogy men  nyi len ne az alap kép zés idõ tar ta ma, er rõl
le het ér te kez ni. So kan azt mond ják, a je len le gi sor ka to nai
szol gá la ti idõ – ame lyet 2002. ja nu ár 1-tõl 6 hó nap ra csök -
ken tünk – ke vés. Ezen le het vi tat koz ni, de egy biz tos: a
sem mi tõl ez is jó val több, s ha ezt ha té ko nyan hasz nál juk
ki, kor sze rû ki kép zést vég zünk, ak kor igen is van je len tõ -
sé ge. Én 18 hó na pot vol tam ka to na, eb bõl az el sõ 6 hó -
na pot ki kép zés sel töl töt tük, mert tar ta lé kos tan fo lyam ra
vit tek. Ab ban az el sõ 6 hó nap ban sa já tí tot tuk el e leg lé -
nye ge sebb tu dást. A tör té nel mi té nyek, a nem zet kö zi ta -
pasz ta la tok szin tén azt mu tat ják, hogy pél dá ul a ha di ten -
ge ré szet nél hos  szabb idõ re len ne szük ség a fi a tal em be rek
ki kép zé sé re. Saj nos sem ha di ten ge ré szet tel, sem flot til lá -
val nem ren del ke zünk, ezért a ha di ten ge ré szet hez nem
kell sor ka to ná kat be vo nul tat nunk. A légierõhöz és a szá -
raz föl di erõk höz azon ban kell, ott vi szont már dön tõ en
szer zõ dé ses, hi va tá sos ka to nák lát ják el a leg fon to sabb
fel ada to kat, míg a hát tér fel ada to kat és a ki egé szí tõ mun -
ká kat a sor ka to nák vé ge zik. Sze rin tünk, ha kel lõ ak ti vi tás -
sal, cél tu da tos ság gal pá ro sul ez a ki kép zé si idõ szak, ak -
kor ez alatt a 6 hó nap alatt is ko moly ered mé nyek ér he -
tõk el. A nem zet õr ség vo nat ko zá sá ban to vább le het ezt
csök ken te ni, hi szen tel jes mér ték ben alap ki kép zés rõl van
szó. A nem zet kö zi pél dák ra is utal va, az Ame ri kai Nem ze -
ti Gár dá nál is fél mil li ós nem ze ti gár da mû kö dik. In for má -
ci óm sze rint nyolc he tes kép zé sen es nek át a nem ze ti gár -
dis ták, ha egy-egy kül föl di be ve tés re men nek, ahol helyt
kell áll ni uk – Ko szo vó tól kezd ve a Sí nai-fél szi ge ten át,
ahol én ma gam is lát tam eze ket a ka to ná kat. 
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Em lít he tem még a bri tek pél dá ját vagy Svéd or szá got,
ahol ho ni gár da, ter ri to ri á lis had se reg mû kö dik. Ezek nek
már van egy ki ala kult nem zet kö zi gya kor la ta. Ha ezt az in -
téz ményt lét re akar juk hoz ni, ki kell ala kít sunk egy tény -
le ges mû kö dõ, ösz tön zõ rend szert, amely ben ked vez -
mény cso ma gok tól kezd ve egyéb, más olyan fon tos ösz -
tön zõ ele mek sze re pel nek, ame lyek kel szí ve sen vál lal ja a
fi a tal em bert azt, hogy a nem zet õr ség in téz mé nyé ben szol -
gál. Az USA-ban lé te zik pél dá ul, hogy ÁFA-mentes bol tok -
ban vá sá rol hat nak, uta zá si ked vez mé nye ket kap nak stb.
Ezek az ösztönzõrendszerek fon to sak, igaz, nem ezek a
leg meg ha tá ro zóbb té nye zõk, de ezek is fon to sak. Von zó -
vá kell ten nünk ezt az in téz ményt is, mint ahogy' az egész
Ma gyar Hon véd sé get, il let ve a ka to nai pá lyát!

Úgy tu dom, van nak ki sebb prob lé mák a szer zõ dé ses ál -
lo mány fel töl té sé vel anya gi vo nat ko zás ban is. Re mé nye ink
sze rint az élet pá lya-rend szer és a jobb anya gi el is me rés
ezen a te rü le ten is ko moly le he tõ sé ge ket je lent majd. 

Nem vé let len, hogy szá mos nem zet kö zi pél da bi zo nyít -
ja a nem zet õr ség vagy más eh hez ha son ló in téz mény lét -
jo go sult sá gát, de em lé kez zünk csak a ma gyar tör té ne lem
egyes idõ sza ka i ra! El nök Úr már be szélt ar ról, hogy a ma -
gyar tör té ne lem fo lya mán már két szer is tör tén tek pró bál -
ko zá sok, hogy nem zet õr sé get hoz za nak lét re: 1848-ban és
1956-ban for ra dal mi idõ szak ok vol tak. Most har mad szor
in dul nánk ne ki en nek a mun ká nak, vi szont most nincs for -
ra dal mi hely zet és ko mo lyabb tár sa dal mi fe szült ség sincs,
ami meg aka dá lyoz hat ná en nek az in téz mény nek a lét re ho -
zá sát. Je len leg egy bé ké sebb idõ sza kot élünk, azon ban fo -
lya ma to san szem be kell néz ni a vi lág bé ke sze re tõ em be -
re i nek és erõ i nek, hogy va la men  nyi re fenn tart sák és sta bi -
li zál ják a hely ze tet. Ma gyar or szá gon rend, bé ke, nyu ga lom
és gya ra po dás van. Ked ve zõ ek a fel té te lek ah hoz, hogy
lét re hoz zunk egy ilyen in téz ményt, és mi vel ilyen szak mai
fó ru mok és mû he lyek is je len tõs mér ték ben hoz zá se gí tik a
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po li ti ka gya kor ló it ah hoz, hogy meg fon tol tan bölcs dön té -
se ket hoz za nak, így sok kal tar tó sabb is le het en nek az in -
téz mény nek a mû kö dé se, ép pen ezért fû zök e szá za di
hos  szú mû kö dé sé hez ko moly re mé nye ket. 

A mai ta nács ko zás cél ja ne mes, és azt kí vá nom mind any  -
nyi unk nak, hogy ez a cél vál jon va ló ra! A kö zel jö võ ben pe -
dig rak juk le a nem zet õr ség mû kö dé sé nek alap ja it! Re mé -
lem, el ér ke zett már az az idõ, ami kor nem egy faj ta egész sé -
ges gya nak vás sal te kin te nek a ka to nák egy-egy had erõ re -
form nak ne ve zett át ala kí tás ra, ha nem el kezd he tünk fel épí -
te ni va la mi hasz no sat, va la mi jót, amely. szo ro sabb ra fûz he -
ti a ma gyar tár sa da lom és a ma gyar hon véd ség kap cso la tát,
nö vel ve Ma gyar or szág vé del mi ké pes sé gét.

Mind an  nyi unk nak to váb bi jó mun kát és jó elõ adá so kat
kí vá nok!

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.
(Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 

– Nem zet õr ség kon fe ren cia, 2002. 04. 17.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal po li ti kai ál lam tit ká ra ként)
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Kis pes ti kez de tek
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TA LÁL KO ZÁS A KIS PES TI 
POL GÁ RI KLUB TAG JA I VAL

Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt El nök Úr! Ked ves kis pes ti
Pol gá rok! Kü lön sze re tet tel kö szön töm a szom szé dos ke -
rü le tek bõl ér ke zett ked ves Ven dé ge in ket!

Ré gi ha gyo mány foly ta tá sa ként szer vez tük e mai es tét.
A Kis pes ti Pol gá ri Klub, 6 éve ha von ta rend sze re sen tart ja
ren dez vé nye it, aho vá ne ves köz éle ti sze rep lõ ket, po li ti ku -
so kat, mû vé sze ket hí vunk meg, hogy a kis pes ti pol gá rok
el sõ kéz bõl, a leg hi va tot tabb sze mé lyek tõl ér te sül je nek az
õket érin tõ kér dé sek rõl. 

Úgy vé lem, na gyon fon tos Kis pest éle té ben en nek a
klub nak a mû kö dé se, az itt foly ta tott esz me cse rék ered mé -
nye ként ta lál tunk már meg ol dást szá mos köz ér de kû gond -
ra. Az ed di gi ta pasz ta lat azt mu tat ta, ezek az ös  sze jö ve te -
lek hasz no sak vol tak az itt meg je le nõ ven dé ge ink szá má -
ra is, mert az õszin te pol gá ri szó ki mon dás lég kör ében
szem be sül het tek sa ját szak te rü let ükön, az em be re ket mé -
lyen érin tõ gon dok kal.

Min dig is ar ra tö re ked tünk, hogy ez a klub szín te re le -
gyen a fo lya ma tos pár be széd nek a Fi desz és a pol gá rok
kö zött. Mi más len ne a cé lunk, mint tud ni az em be rek el -
kép ze lé sét szû kebb pát ri ánk, Kis pest és az or szág ügye i -
rõl, hogy úgy iga zít suk po li ti kán kat, hogy a pol gá rok kal
együtt meg va ló sít has suk azo kat.

Pol gá ri Klu bunk ren dez vé nyei so rá ban kü lön le ges al ka -
lom a mai. Nem csak azért, mert a kor mány ko a lí ció két
párt ja a Fidesz–Magyar Pol gá ri Párt, va la mint az MDF el nö -
ke van je len, ha nem ki vált képp' azért, mert ket te jük együt -
tes meg je le né se szim bo li zál ja a két párt kö zöt ti ös  sze fo gást.

Ez al ka lom mal kény te len va gyok he lyes bí te ni az elõ zõ
mon da to mat. Nem ki zá ró lag, sõt, el sõ sor ban nem a két el -
nök je len lé te jel ké pe zi azt az ös  sze fo gást, amit ki fe je zés re
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aka runk jut tat ni, ha nem az Önök je len lé te, Höl gye im és
Ura im. Hi szen, mi más ról is szól na a mi po li ti kánk, mint
ar ról, hogy a pol gá rok kal fo gunk ös  sze, amely ös  sze fo gás
ered mé nye ként kö zö sen ér het jük el cél ja in kat, mely nek
jel sza vai: 

De mok rá cia – Biz ton ság – Gya ra po dás.
Hos  szan so rol hat nám még az ér té ke in ket fém jel zõ ki fe -

je zé se ket, de most csak e há rom ról szó lok.
De mok rá cia: A de mok rá cia szá mom ra mai vi lá gunk -

ban el sõ sor ban azt je len ti, hogy le he tõ sé gek nyíl nak az
em be rek elõtt, hogy ki bon ta koz tat has sák te het sé gü ket,
szor gal mu kat, aka ra tu kat sa ját ma guk, csa lád juk, szû kebb
ha zá juk, és az egész nem zet ér de ké ben. Ezek a le he tõ sé -
gek ma egy re in kább fel tá rul nak, meg nyíl nak min den ki
elõtt, akik ta nul ni, vál lal koz ni, dol goz ni, bár mi lyen ér te -
lem ben vé ve ér té ket kí ván nak lét re hoz ni. Jól pél dáz zák
mind ezt, ami rõl elõt tem már rész le te i ben szól tak: a di á -
kok ta nu lá si fel tét ele i nek meg ala po zá sa, a Szé che nyi -terv
vál lal ko zást ser ken tõ el in dí tá sa, a csa lá dok gyer mek vál la -
lá sát bá to rí tó in téz ke dé sek, és a szá munk ra alap ve tõ er -
köl csi kö te les ség bõl ho zott in téz ke dés so ro zat a nyug dí ja -
sok hely ze té nek ja ví tá sá ra.

De mok ra ti kus ér ték ren dünk szi lárd sá gát bi zo nyí tot tuk
az ál tal is, hogy – el len tét ben a min ket meg elõ zõ kor -
mány zat tö rek vé se i vel és cse le ke de te i vel – nem csak, hogy
hagy tuk, de bá to rí tot tuk az al ko tó mun kál ko dás ra, ér vé -
nye sü lés re, tisz tes gya ra po dás ra po li ti kai el len fe le ink elv -
ba rá ta it és tá mo ga tó it is, mert tud juk, hogy ez a kis or szág
csak a leg szé le sebb kö rû nem ze ti ös  sze fo gás sal emel ked -
het fel és jut hat Eu ró pa sze ren csé sebb, gaz da gabb nyu ga -
ti fe lé be tar to zó or szá ga i nak kö zös sé gé be. 

Ez zel az utób bi gon do lat tal függ ös  sze biz ton sá gunk is.
1999. már ci us 12-tõl ha zánk a NA TO tel jes jo gú tag já vá
vált. Ma is biz ton ság po li ti kánk el sõ szá mú pri o ri tá sa az
észak-at lan ti kap cso la ta ink erõ sí té se és bõ ví té se. Ma Ma -
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gyar or szág szá raz föl di szi get ként ré sze se az Észak-atlanti
Szö vet ség nek, de bí zunk ab ban, hogy – be lát ha tó idõn be -
lül – né hány szom szé dunk is – ele get té ve a fel vé te li kö -
ve tel mé nyek nek – tag já vá vá lik a szö vet sé gi rend szer nek.
Bár a NA TO alap ve tõ biz to sí té kát je len ti ha zánk biz ton sá -
gá nak, nem mond ha tunk le ar ról, hogy fo ko za to san fej -
lesszük a Ma gyar Hon véd ség vé del mi ké pes sé ge it. Er re
kö te lez szö vet sé ge se ink nek tett fel aján lá sunk, de leg in -
kább nem ze ti ön be csü lé sünk. A ma gyar em be rek a tör té -
ne lem so rán szám ta lan szor bi zony sá gát ad ták, hogy ké -
szek és ké pe sek akár vé rük hul la tá sa árán is meg vé de ni
õse ik föld jét, amit örö kül hagy tak ránk. 

Új tí pu sú ki hí vá sok ad nak most fel ada tot szá munk ra,
hogy biz ton ság po li ti kán kat új ra gon dol juk, és meg ta lál juk
a he lyes vá la szo kat a re á lis ve szé lyek el há rí tá sá ra. Ma
nem fe nye get min ket ka to na i lag egyet len or szág sem, és
sem mi lyen más for má ban sem. Ma gyar or szág biz ton ság -
ban van. Gon dol nunk kell ugyan ak kor ar ra, hogy a glob-
a lizált vi lág ban meg je lent ve szé lyek ho gyan érint het nek
és érin te nek is min ket. A tö meg pusz tí tó fegy ve rek – és ál -
ta lá ban a fegy ve rek – il le gá lis ke res ke del me, a ká bí tó szer-
ke res ke de lem, a mig rá ció, a kü lön bö zõ in ten zi tá sú me ne -
kült hul lá mok, az em ber csem pé szet – ha nem is cél or -
szágként, de a ke le tet a nyu gat tal ös  sze kö tõ tran zit út vo -
nal ként – már ma is érint ben nün ket. A Kor mány ko moly
erõ fe szí té se ket tett, és ha té kony in téz ke dé se ket ho zott
ezek nek a ki hí vá sok nak a ke ze lé sé re.

Ami kor biz ton ság po li ti ká ról be szé lünk, el sõ sor ban ha -
zánk nak a kül vi lág gal szem be ni biz ton sá gát ért jük alat ta,
de tá gabb ér te lem ben min den kép pen itt tart juk szá mon a
köz biz ton sá got, a gaz da ság biz ton sá got és a – je len le gi
szak te rü le tem hez tar to zó, szû kebb ér te lem ben vett – nem -
zet biz ton sá got. Ezek kö zül a biz ton sá gi té nye zõk kö zül
hadd szól jak az Önö ket min den nap ja ik ban is köz vet le nül
érin tõ köz biz ton ság ról. Nem ven ném a bá tor sá got, hogy
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át ve gyem il le ték te le nül az itt most je len nem lé võ Pin tér
Sán dor bel ügy mi nisz ter úr kom pe ten ci á ját, de úgy vé lem –
az egy re ja vu ló sta tisz ti kai mu ta tók tól füg get le nül –, min -
den meg lé võ gond el le né re ál lít hat juk, hogy a ko ráb bi idõ -
szak ok hoz ké pest erõ sö dött a köz biz ton ság. Ez vi tat ha tat -
la nul nagy részt a kor mány ér de me, de el is me rés il le ti a
rend õr sé get, és min den egyes pol gár tár sun kat, akik az el -
múlt évek ben ezért bár mit is tet tek sa ját kör nye ze tük ben.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy a de mok rá cia ki tel je se dé sé nek
a meg nyil vá nu lá sa az, ami kor a pol gá rok te võ le ge sen
részt vál lal nak kör nye ze tük biz ton sá ga nö ve lé sé ben. Tu -
dom azt is, hogy ezt azok a pol gá rok te szik meg, te he tik
meg, akik nek van er re for dít ha tó ener gi á juk, ide jük, és
egyéb for rás is ren del ke zé sük re áll, olyan is, ami pénz be
ke rül. Úgy lá tom, a pol gá ri kor mány mû kö dé se alatt egy -
re töb ben ju tot tak el ab ba a kí vá na tos hely zet be, hogy
részt vál lal hat tak eb bõl a mun ká ból, mert gya ra pod tak. 

Van egy ré gi an gol mon dás, amely úgy szól: Gaz dag az
az or szág, amely nek a pol gá rai gaz da gok. Még so kat kell
dol goz zunk a gaz dag ság el éré sért, de gya ra pod tunk itt, Kis -
pes ten is – tisz tes pol gá ri mó don. A pol gá ri kor mány egyik
leg fon to sabb cél ki tû zé sei kö zé tar to zik, hogy meg te remt se a
fel té te le ket a pol gá rok gya ra po dá sá hoz, és itt sze ret nék
hang sú lyoz ni va la mit, ne hogy fél re ér tés tör tén jen. Ami kor
gya ra po dás ról be szé lünk, nem ki zá ró la go san, sõt, nem is el -
sõ sor ban a pénz rõl be szé lünk. A gaz da sá gi gya ra po dás
rend kí vül fon tos, mert kell hogy érez zék az em be rek, hogy
mun ká juk és szor gal muk ered mé nye ként egy re job ban él -
het nek. Ami kor azon ban – leg alább is a ma gam ré szé rõl – a
gya ra po dás szót hasz ná lom, azt sze ret ném, ha min den ki ve -
lem együtt be le ér te né azt, hogy lét szám ban is gya ra pod junk.
A sta tisz ti kák azt mu tat ják, hogy a ma gyar né pes ség fogy és
öre ge dik, ezért min den kép pen meg kell for dí ta ni ezt a fo lya -
ma tot. Gya ra pod nunk kell, hogy le gye nek utó da ink, akik
meg õr zik ezt az or szá got, amit most mi épí tünk ne kik! 
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A gya ra po dás alatt a szel le mi ek ben va ló gya ra po dást is
ér tem. Azt, hogy mi nél töb ben mi nél ma ga sabb is ko lá kat
jár ja nak ki di ák ként, és ta nul ja nak to vább fel nõtt ként –
mint a jó pap – éle tük vé gé ig. Ter mé sze ti kin csek ben sze -
gény a mi ha zánk. Szok ták mon da ni: a leg na gyobb tõ -
kénk a szür ke ál lo mány, ami a fe jek ben rej lik – ezt kell hát
gya ra pí ta nunk! 

Gya ra pí ta nunk kell az er köl csi és ér zel mi tõ kén ket is,
ame lyet a rend szer vál tás elõt ti év ti ze dek le gyen gí tet tek,
mint va la mi lyen kó rós be teg ség a tes ti erõt. Éle de zik
már, gya ra po dik ez az er köl csi tõ ke is – a pol gá ri erõk
ál tal –, ame lyek ma guk ban hord ják eze ket az ér té ke ket.
Emel jük hát fel, mu tas suk meg az egész or szág szá má ra,
hogy von zó és kö ve ten dõ pél da le gyen mind az, ami
Önök ben rej lik.

Vé gül szól nom kell Kis pest rõl. Bol dog va gyok, hogy a
kis pes ti ek bi zal ma egy re na gyobb mér ték ben for dul a pol -
gá ri kor mány és a ke rü let fideszes ve ze té se fe lé. Meg kell
vall jam – min den ered mé nyünk el le né re –, amit itt Kis pes -
ten el ér tünk, nem va gyok elé ge dett. Lá tom ma gam elõtt azt
a sok fel ada tot, mun kát, amit még el kell vé gez nünk, hogy
Kis pest olyan ná vál jon, olyan ná fej lõd jön, ami lyen nek
Önök ve lünk együtt meg ál mod ták, olyan ná, ami lyen nek azt
az itt élõk lát ni sze ret nék.

Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt El nök Úr!
A Kis pes ti Pol gá ri Klub ne vé ben – mint há zi gaz da –

megköszönöm, hogy meg tisz tel tek min ket.
Ked ves kis pes ti Pol gár tár sa im! Tisz telt Kö zön ség!
Kö szö nöm mind an  nyi uk nak, hogy el jöt tek, hogy meg -

hall gat tak min ket – tá mo ga tá suk kal új erõt és len dü le tet
ad nak mun kánk hoz, kö zös mun kánk hoz Kis pes tért, Bu da -
pest ért, az egész or szá gért.

(Kis pes ti Vi ga dó 

– Kis pes ti Pol gá ri Klub est je, 

2001. 11. 15.)
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Kispesti Polgári Klub (1998)



A Millennium éve
„A szív a ben sõ mé lyet kö ves se,

a ba rát ság az em be rit kö ves se,

a be széd a va lót kö ves se,

az ura lom a ren det kö ves se,

a szol gá lat a le he tõt kö ves se,

a tett a kel lõ idõt kö ves se.”

(Lao-Ce: Tao te King – Az Út és Erény köny ve)
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MIL LEN NI U MI ZÁSZ LÓ ÁT ADÁ SA 
DEREKEGYHÁZÁN

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! Derekegyház de rék Pol gá rai!
Önök mél tó ak er re a meg szó lí tás ra, ki ér de mel ték már

õse ik ál tal, akik az Ár pád-kor ban „de rék” temp lo mot épí -
tet tek, kõ temp lo mot, mert ez a köz ség volt a kör nyék tem-
p lo mos fa lu ja. Ezer év vel ez elõtt Szent Ist ván ki rá lyunk el -
ren del te, hogy min den 10 fa lu épít sen kö zö sen egy temp -
lo mot, amely be a ke resz tény val lás gyakoroltassék, és a
va sár na pi kö zös imád ko zás ide jé re csak a tü zet õr zõk ma -
rad has sa nak ott hon.

A 2000. esz ten dõ ün nep az egész ke resz tény vi lág ban,
ket tõs ün nep azon ban ne künk ma gya rok nak. Mi nem csak
Jé zus Krisz tus szü le té sé nek e szép ke rek év for du ló ját, ha -
nem ál lam ala pí tá sunk 1000. évét is ün ne pel jük.

A ke resz tény ség fel vé te le ma ga volt az ál lam ala pí tás, ami
meg kez dõ dött már Gé za fe je de lem ural ko dá sa ide jén, hisz'
õ ke resz tel tet te meg ma gyar hon ba be te le pí tett né met pa -
pok kal há za né pét és fi át Vaj kot is, aki a ke reszt ség ben kap -
ta az Ist ván ne vet. A mil len ni u mon a pá pa ál tal adott szent
ko ro na be te tõ zé se volt a ke resz tény ség fel vé tel ének, ami ki -
járt egy ke resz tény nem zet ke resz tény ural ko dó já nak. 

A ma gyar ság nak nem je len tett sem mi fé le tö rést a ke -
resz tény ség fel vé te le, aho gyan Deér Jó zsef pro fes  szor ír ta
volt: „a ma gyar nem ze tet nem kel lett a ke resz tény hit re
erõ szak kal kény sze rí te ni, mert ké szen állt be fo ga dá sá ra”. 

Va ló ban. A ma gyar ság hoz ta ma gá val a Kár pát-me den -
cé be az õsi hi tet, ami alig kü lön bö zött az új, ke resz tény -
nek ne ve zett val lás tól. A ki rály, Szent Ist ván a vi lá gon
egye dül ál ló an Má ri á nak aján lot ta or szá gát. Ró ma ezt el fo -
gad ta. A ma gya rok pe dig tud ták, hogy nincs kü lönb ség Má -
ria, a fiú Is ten any ja és a ma gya rok Nagy as  szo nya, a Bol   -
dog as  szony kö zött. 
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Mé lyen, õs idõk óta hor doz ta a hi tet a ma gyar ság, ami
ezer éve meg erõ sít te tett, és ezt nem ren dít het te meg sem -
mi: az év szá zad ok so rán idõ rõl idõ re a né pün ket súj tó
pusz tí tó tá ma dá sok, tra gé di ák sem. Még a tö rök idõk ben
sem ad ta fel az õsi val lást a ma gyar, ami kor a tõ lünk dél -
re fek võ né pek sor ra tér tek át a mu zul mán hit re, a ma gyar -
ság ak kor sem. 

Az Önök te le pü lé se sok te kin tet ben ma gán hor doz za
a tör té ne lem le nyo ma tát. Át szen ved ték a tö rök idõ ket is,
hi szen Derekegyháza a hó dolt ság te rü le tén fe küdt, és
lám, az egy ház õr zõ je ma radt 150 éven át. Tal pon ma radt
ez a nép és Derekegyház szû kebb pát ri á ja is, szin te cso -
dá val ha tá ros mó don a ta tár já rást kö ve tõ en, ké sõbb a
Habs burg el nyo ma tás kor épp úgy, mint a kom mu niz mus
40 évig tar tó egy ház el le nes kor sza ka alatt. So kan pusz tul -
tak az or szá gért, a ha zá ért, hi tün kért, sza bad sá gun kért.
Bár fo gyott a ma gyar, de meg nem al ku dott.

Te le pü lé sük tör té ne té re büsz kén te kint het nek vis  sza! 
Ber zse nyi Dá ni el ír ta egyik ver sé ben: „Nem so ka ság,

ha nem lé lek s sza bad nép tesz csu da dol go kat”.
Így tör tént itt is. Ap ró fal vak ban, ta nyá kon élt, dol go zott

Eu ró pa kö ze pén egy ki csiny nép, ame lyik ké pes volt ezer
éven át meg õriz ni ma gyar sá gát, õsi ér té ke it. Mi köz ben egy
ame ri kai szo ci o ló gus két ség beeset ten ki állt fel, mond ván: 

„A ha gyo má nyos ér ték rend pusz tu lá sa az egész vi lá got
meg fer tõz ték elé ge det len ség gel és ha rag gal”.

Ná lunk épp új ra éled nek a ré gi ér té kek, és az el nyo -
ma tás ban ma gunk ba foj tott ha rag bé ké sen száll el, mert
most a csen des épít ke zés, a nyu ga lom és a de rû idõ sza -
ka kö szön tött ránk. 

Eszem be jut Wass Al bert ki tû nõ er dé lyi szár ma zá sú
írónk egyik nagy sze rû köny ve, a Kard és ka sza. A nagy ívû
tör té nel mi re gény fel öle li épp azt az 1000 esz ten dõt, ame-
ly re most em lé ke zünk, ame lyet ok kal ün ne pe lünk, és il lõ -
en le he tünk büsz kék rá. Wass Al bert Buzát ne vû hõ se nem -
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zet sé get ala pít itt, ezen a tá jon. Ist ván ki rá lyunk ol da lán
har colt a bul gá rok és a be se nyõk el len. A gyõ zel met kö ve -
tõ bé ké sebb idõk ben föl det fog lalt, as  szonyt vett ma gá hoz,
gyer me ke ket nem zett és ne velt. Fi a it ek ként ok tat ta: kard -
dal kell ha zát fog lal ni, de meg tar ta ni ka szá val le het. 

Mi ma gya rok, Önök itt, Derekegyházán együtt ta nul tuk
meg Buzát lec ké jét. A hét köz nap ok szor gos mun ká já val
tar tot tuk meg ha zán kat, ma gyar sá gun kat.

A ter mé szet erõ i vel is ne héz meg bir kóz ni, de sok kal ne -
he zebb az em be rek ál tal oko zott hely ze tek ben helyt áll ni. 

Min den év szá zad ho zott nagy meg pró bál ta tá so kat: a
XX. szá zad azon ban min den korábbin túl tett. 

Az I. vi lág há bo rú ban nagy apá ink vé rez tek el, és el vesz -
tet tük or szá gunk több mint két har ma dát, a ma gya rok egy -
har ma da ide gen nem ze tek ural ma alá ke rült. 

A '30-as évek ben mil li ók ván do rol tak ki Ame ri ká ba, raj -
zot tak szét szer te a vi lág ba. 

A II. vi lág há bo rú apá in kat ti ze del te meg, mert azt tet -
ték, amit õse ik, ami re ne kik és ne künk is biz ta tást ad
Ba tsá nyi Já nos:

„A ha zá ért él ni, szen ved ni, s jót ten ni,
Ügye mel lett ön ként, s bát ran baj ra men ni,
Kárt, ve szélyt, rab sá got ér te fel sem ven ni,
S min den ál do zat ra min den kor kész len ni”.
A kom mu niz mus idõ sza ka ve sze del me sebb volt, mint a

há bo rúk vagy a gaz da sá gi vál ság. Ne he zebb vé de kez ni,
ami kor az em bert, egy né pet er köl cse i ben akar nak meg -
nyo mo rí ta ni. Át vé szel tük ezt az idõ sza kot is. Most már biz -
ton mond hat juk, túl él tük ezt a vész kor sza kot is.

E te le pü lés azon ban élt szép na po kat is. Ma bi za kod -
va néz het nek a jö võ be, amit Önök sa ját ma guk nak kö -
szön het nek. 

Tisz telt de re kegy há zi Pol gá rok!
Kü lö nös nép va gyunk mi itt, Eu ró pa kö ze pén. Sen ki vel

sem ro kon, fur csa nép ség má sok sze mé ben. Ös  sze tar to -
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zunk. Ös  sze köt ben nün ket cso dá la tos tör té nel münk, gyö -
nyö rû nyel vünk, hi tünk és ön be csü lé sünk. Ezer éves ál lam
nem sok van a föld ke rek sé gen! Ez az 1000 esz ten dõ bi zo -
nyít ja, hogy a ma gyar ság ban meg van az élet erõ, az örö kös
új ra kez dés ké pes sé ge. 

Az új év ez red kü szö bén vis  sza nyer ve sza bad sá gun kat
erõ sít sük meg lel kün ket, hogy esélyt nyer je nek gyer me ke -
ink, uno ká ink és to váb bi le szár ma zot ta ink, hogy leg alább
még 1000 évet meg ala poz zunk ne kik. 

A zász ló, amit ma gas ba emel nek, jel zi, hogy azt kell kö -
vet ni. Itt a zász ló. A mil len ni um, az el múlt ezer év em lé -
két di csõ í tõ zász ló. Egyik ol da lán a ko ro nás ma gyar cí mer -
rel, amely rõl tör té nel mün ket ol vas hat juk el, a má sik ol da -
la üres. Ar ra mi ír juk a tör té nel met, amit majd utó da ink
fog nak rá hí mez ni a ma guk szim bó lu ma i val. 

Itt ez a zász ló az Önö ké. Te kint se nek rá mind ég, kö ves -
sék, jus son eszük be, hogy ez a zász ló az Önök együ vé tar -
to zá sát je len ti. Se gít sék egy mást, épít se nek egy bol dog jö -
ven dõt! A pol gá ri kor mány az ál lam ere jé vel meg te rem ti a
fel té te le ket a bol do gu lás hoz. Él je nek ve le, és kí vá nom, le -
gyen ere jük, ki tar tá suk, szor gos ke zük és hi tük. Ve zé rel je
Önö ket ez a zász ló, amit ezen nel át adok.

(Derekegyháza, 2000. 07. 14.)

Ös  sze sen 15 te le pü lé sen hang zot tak el ha son ló be szé dek a mil len ni u -

mi zász ló át adá sa al kal má val – 2000-ben: Si ma sá gon (08. 12.), Tarjánban

(08. 18.), Szuhogyon, Taktaharkányban és Tiszazugon (08. 19.), Nagy vá -

zsony ban és Pilismaróton (08. 20.), Tak sony ban (09. 16.), Ágasegy-

házán (09. 30.), Me zõ ke resz te sen (10. 20.); 2001-ben pe dig: Zagy va szán -

tón (05. 27.), Sükösdön (07. 28.), Hol ló kõn (08. 11.) és Szen tén (08. 19.).
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Mil len ni u mi zász ló át adás
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Ün ne pi be szé dek
„Keressük az állandót, a maradandót, 

a szent célokért folytatott küzdelem 

megnyugtató igazságát!”
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VASVÁRI PÁL UTÓ DAI IS 
SZA BA DOK AKAR NAK LENNI…

Tisz telt ün nep lõ Közösség! Hölgyeim és Ura im!
1848. már ci us 14-én a pes ti if jú ság leg ja va törzs he lyü kön,
a Pil vax ká vé ház ban, lá zas vi ta köz ben ér té kel ték az eu ró -
pai ese mé nye ket, a Fran cia or szág ban, Né met or szág ban,
Olasz or szág ban és vé gül Bécs ben fel lob ba nó for ra dal ma -
kat. A fe u da liz mus más fél év ez re des mas  szív bás tyái om -
la doz tak. Ma gyar or szág a fel vi lá go so dás és a re form kor
hos  szan tar tó fej lõ dé si íve után ugyan csak vá lasz út elé ér -
ke zett. Elõ de ink re ket tõs fel adat várt: a pol gá ri tár sa da lom
meg te rem té se és az or szág füg get len sé gé nek ki ví vá sa. 

A Pil vax ká vé ház ban vi tat ko zó, ér ve lõ tár sa ság tól fél re hú -
zód va egy szeg let ben ült egy so vány ar cú, vé kony test al ka tú,
de lán go ló sze mû fi a tal em ber. Ver set írt egy lap ra. Mi u tán be -
fe jez te, a ta nács ko zó if jak kö zé lé pett, fel emel te ke zét és a hir -
te len be állt csönd ben fel ol vas ta imént írt köl te mé nyét, mely -
ben fel tet te azt a kér dést, amely re a vá lasz nem volt két sé ges:

„Ra bok le gyünk vagy sza ba dok?
Ez a kér dés, vá las  sza tok!”.
A ma gyar tör té ne lem so rán – amit egy faj ta né zõ pont ból

te kint he tünk a hon men tõ há bo rúk és a for ra dal mak tör té -
ne té nek is – min dig igen volt a vá lasz Pe tõ fi Sán dor már -
ci us 14-én fel tett kér dé sé re. Mind kö zött azon ban leg fé -
nye seb ben ra gyog a ma gyar nem zet em lé ke ze té ben 1848
már ci u sá nak és az azt kö ve tõ más fél év nek a tör té ne te. Az
1848–49-es for ra da lom és sza bad ság harc nem csak a ma -
gyar nem zet tör té ne té nek ki emel ke dõ idõ sza ka, ha nem a
vi lág tör té net lap ja i ra is arany be tûk kel vé sõ dött fel. Min den
sza bad sá got sze re tõ nem zet pél da ér té kû tett ként em lí ti, és
me rít be lõ le erõt sa ját sor sá nak ala kí tá sá hoz.

A Pil vax ban ös  sze gyûlt if jú ság el ha tá roz ta, hogy más nap
az ut cá ra vo nul és fel szó lít ja a pes ti pol gá ro kat – a kéz mû -
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ve se ket és a ke res ke dõ ket, a hi va tal no ko kat – és leg fõ képp
az egye te mi if jú sá got, hogy ve gyék ke zük be az or szág sor -
sát, és for ra dal mi úton vi gyék vég be azo kat a tár sa dal mi
vál to zá so kat, amit a re form or szág gyû lé sen – a fel vi lá go sult
ne mes ség élü kön Szé che nyi vel, Wes se lé nyi vel, Bat thyá ny -
val, Kos suth tal és Eöt vös sel – nem tud tak ke resz tül vin ni.
Azért már ci us 15-ére tûz ték ki a for ra da lom nap ját, mert
szá mí tot tak a Jó zsef-na pi or szá gos vá sár ra Pest re áru i kat
ho zó fa lu si ak ez re i re, mert a for ra da lom if jú sá ga zász la já ra
tûz te a job bágy fel sza ba dí tást is. 

1848. már ci us 15-e a ma gyar tör té ne lem egyik leg di -
csõbb nap já vá vált. Ezen a na pon ki nyil vá nít tat tak a 12
pont ban fog lalt kö ve te lé sek, me lyek kö zül azon nal ér vé -
nye sí tet ték a saj tó sza bad sá got, az ál tal, hogy ki nyom tat ták
és ter jesz tet ték a 12 pon tot és a Nem ze ti dalt. Leg fõbb
ered mé nye azon ban az lett, hogy len dü le tet adott az or -
szág gyû lés és V. Fer di nánd ki rály dön té se i hez. 

Pe tõ fi Sán dor még ugyan ezen az es tén a kö vet ke zõ ket
ír ta nap ló já ba: 

„Ez volt már ci us ti zen ötö di ke. Ered mé nyei olya nok, me -
lyek e na pot örök re ne ve ze tes sé te szik a ma gyar tör té ne -
lem be, te kint ve an nak, ami volt, kez det nek nagy sze rû, di -
csõ. Ne he zebb a gyer mek nek az el sõ lé pést meg ten nie,
mint mér föl de ket gya lo gol ni a meg lett embernek…”.

Ami kor Po zsony ba, a ma gyar or szág gyû lés vá ro sá ba
meg ér kez tek a pes ti for ra da lom hí rei, ott is fel gyor sul tak
az ese mé nyek. Az or szág gyû lés ki mond ta a köz te her vi se -
lést, a cen zú ra el tör lé sét, az úr bé ri ség, az úri szék meg szû -
né sét, a pa pi ti zed el tör lé sét, ha tá ro za tot a job bágy fel sza -
ba dí tás ról, és még so rol hat nánk. Az or szág gyû lés egyéb -
ként még a Bécs ben ki tört for ra da lom hí ré re kül dött sé get
me nesz tett a bi ro dal mi fõ vá ros ba, ahol a ki rály vé gül is
hoz zá já rult a fe le lõs ma gyar kor mány fel ál lí tá sá hoz. 

Ezt azért is fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy lássék,
Ma gyar or szá gon tör vé nye sen, a ki rály jó vá ha gyá sá val
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men tek vég be a vál to zá sok. A kor Eu ró pá já ban ná lunk zaj -
lott le az egyet len vér nél kü li for ra da lom. 

Ta lán azért is tör tént ez így, mert a for ra da lom ban –
ahogy' Kosáry Do mo kos, a ki tû nõ tör té nész ír ta –: „Ér tel -
mi sé gi ek és kü lö nö sen iro dal má rok, köl tõk vit ték a fõ sze -
re pet, mert hos  szú idõn át in kább csak át té te le sen, ke rü lõ
úton, szép iro dal mi for má ban le he tett új sze rû, for ra dal mi
jel le gû gon do la tok nak han got ad ni. Ez a nem túl né pes
cso port, aki ket már ci u si if jak nak szok tunk ne vez ni, va ló -
ban tör té nel mi je len tõ sé gû for ra dal mat kez de mé nye zett”.

Ezek az if jak örök re be ír ták ne vü ket a ma gyar tör té ne lem
lap ja i ra. Hadd ma rad jon fenn a ne vük: Bulyovszki Gyu la,
Degré Ala jos, Er dé lyi Já nos, Irá nyi Dá ni el, Iri nyi Jó zsef, Jó -
kai Mór, Pe tõ fi Sán dor, Vahot Im re, Vaj da Já nos, Vasvári Pál,
Vidats Jó zsef – hogy csak a leg ne ve seb be ket em lít sem. 

Ked ves tiszavasvári Pol gá rok!
A már ci u si if jak mind egyi ke örök re él em lé ke ze tünk -

ben, de ne künk, tiszavasváriaknak még is vá ro sunk név -
adó ja, vá ro sunk szü löt te, Vasvári Pál áll leg kö ze lebb a szí -
vünk höz, aki itt szü le tett Büdön 1826. jú li us 14-én. Szel le -
mi fej lõ dé sé nek kez de tei Haj dú bö ször mény be nyúl nak
vis  sza, ahon nét az út ja Nagy ká roly ba ve ze tett, a pi a ris ta
gim ná zi um ba. Ap ja a gö rög ka to li kus kö zös ség lel ki és
szel le mi ve ze tõ je mint „tisz te len dõ parochus és os ko la -
igaz ga tó”. Az õ szel le mi sé ge in dí tot ta el a tu dás sze re te té -
nek és a leg szebb vi lág meg te rem té sé nek út ján, amely nek
meg szál lott ja lett.

1843-tól a Pes ti Egye tem di ák ja ként tör té nel met, fi lo zó fi -
át és fi zi kát hall ga tott. Ott kez dett el tör té net írás sal fog lal -
koz ni. Egész élet re szó ló, nagy ívû ter vet fo gal ma zott meg,
ami kor 1847-ben Tör té ne ti Név tár cím mel meg kezd te a ma -
gyar tör té ne lem fon tos sze mé lye i nek élet raj zát fel dol goz ni. 

A for ra da lom és a sza bad ság harc azon ban más irányt
adott éle té nek, amely rö vi de sen tra gi kus vé get ért. A kor -
tár sai kö zött is ki emel ke dõ te het sé gû, éles eszû fi a tal em ber
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Kos suth tit ká ra lett a Pénz ügy mi nisz té ri um ban. Kö vet te õt
Deb re cen be, de ami kor a sza bad ság harc egy re na gyobb se -
re gek fel ál lí tá sát kö ve tel te, Kos suth meg bí zó le ve lé vel ma ga
is to bor zó kör út ra in dult és sza bad csa pa tot ál lí tott fel, mely -
nek pa rancs no ka ként Er dély be vo nult a lá za dó ro má nok
le tö ré sé re. Mint egy 500 fõ nyi egy sé gét Rá kó czi csa pat nak
ne vez te el, zász la ját Te le ki Blan ka és Leövey Klá ra hí mez -
te, egyik ol da lán „Óh, ha te él nél Rá kó czi!”, a má si kon „Ha -
zád nak ren dü let le nül!” fel irat ok kal. Tör té nész ként is ked -
venc kor sza ka Rá kó czi ko rá nak ku ta tá sa volt. 

Több si ke res ös  sze csa pás nyo mán a Sza mo son túl ra ûz -
te a ro mán fel ke lõ ket, de 1849 jú li u sá nak ele jén a Fun ti -
nella fenn sí kon a ro má nok be ke rí tet ték a csa pa tot. Vasváry
Pál és honvédei hõ si küz de lem mel tet tek kí sér le tet a ki tö -
rés re a gyû rû bõl, de a túl erõ vel szem ben ve re sé get szen -
ved tek. Õ ma ga is ott lel te ha lá lát éle té nek 23. évé ben. 

A ma gyar nem zet örök idõk re õr zi hõs fia em lé két –
leg in kább azon ban mi, tiszavasváriak ápol juk azt. A te le -
pü lés vá ros sá fej lõ dé se kor, a múlt szá zad kö ze pén (1952-
ben) vet te fel Vasvári Pál ne vét, ami re ma is mind an  nyi an
büsz kék va gyunk.

Ma gya rá zat tal tar to zom azok nak, akik nem tud ják, mi ért
fo gal maz tam úgy több ször, hogy mi, tiszavasváriak. Bár je -
len leg Bu da pes ten élek, de itt szü let tem, és gyer mek éve i -
met itt él tem csa lá dom mal Tiszavasváriban. Ro kon sá gom és
ré gi ba rá ta im, va la mint a sze re tett táj és a vá ros ide köt ma
is. Meg ta pasz tal tam, hogy az em ber nem tud el sza kad ni a
gyö ke re i tõl. Gyak ran gon do lok ar ra, hogy ez az én szû kebb
pát ri ám. Sze ret ném, ha az itt élõ em be rek bol do gu lá sá hoz
hoz zá já rul hat nék, ha a vá ros fej lõ dé sét se gít het ném. Nagy
öröm mel tölt el, hogy a kö zel múlt ban si ke rült el ér ni, hogy
az au tó pá lya itt épül jön meg Tiszavasvári men tén. Re mé -
lem, a jö võ ben sok mást is te he tek szü lõ vá ro so mért.

1848–49 egyi ke azon kor szak ok nak, ame lyek leg na -
gyobb ha tást gya ko rol tak rám, és amely ki ha tott po li ti kai
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pá lya fu tá som ala ku lá sá ra is. Kép vi se lõi mun kám so rán
leg in kább biz ton ság po li ti ká val fog lal ko zom, úgy is mint a
Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la to kat irá nyí tó ál lam tit -
kár, de még in kább mint a hon vé de lem ügyét ala kí tó
fideszes po li ti kus.

1848-ban Bat thyá ny La jos hív ta élet re a Nem zet õr sé get
az új ko ri el sõ önál ló ma gyar had se re get, amely a sza bad -
ság harc leg fé nye sebb gyõ zel me it arat ta.

A múlt év õszén be nyúj tot tam a Par la ment elé egy önál -
ló kép vi se lõi in dít ványt, amely ben ja vas lom az Or szág gyû -
lés nek, hoz zon ha tá ro za tot egy új fegy ve res erõ meg ala kí -
tá sá ra – tör té nel mi ha gyo má nya ink nyo mán – Nem zet õr -
ség meg ne ve zés sel. A Ma gyar Hon véd ség mel lett szük sé -
ges nek vé lem egy olyan fegy ve res szer ve zet fel ál lí tá sát,
ame lyik a szö vet sé ge si kö te le zett sé gek tõl men te sen ki zá -
ró lag Ma gyar or szág vé del mé re len ne fel ké szít ve. A vé de -
lem fo gal mát azon ban ki ter jesz tem a ka taszt ró fa vé de lem -
re, a ter mé sze ti csa pá sok el le ni vé de lem re is.

Be val lom, Tiszavasvárira is gon dol tam, ami kor be nyúj tot -
tam ezt az or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot. A biz ton ság
meg te rem té se kö zös fe le lõs sé günk. Ne ad ja az Is ten, hogy
szük ség le gyen spe ci á lis men tõ egy sé gek be ve té sé re szû kebb
pát ri ánk ban. Nem fe led kez he tünk meg azon ban ar ról, hogy a
vá ros ban mû kö dik az or szág egyik leg na gyobb ve gyi üze me,
és ar ról sem, hogy itt a Ti sza a ker tek alatt. Ked ves fo lyónk
saj nos mos ta ná ban gyak ran int ben nün ket ar ra, hogy kész nek
kell len nünk az ár el le ni vé de ke zés re, mert a ter mé szet erõ i -
vel szem ben az em ber idõn ként ki szol gál ta tott ma rad. 

Höl gye im és Ura im! 
Ezer esz ten dõ sok más mél tó és di csõ örök sé ge mel lett

már ci us 15., 1848–49 szel le mi sé ge az az örök ség, amely
ma is ele ve nen él ben nünk, és amely nek bir to ká ban biz -
ton tud hat juk, hol a he lyünk a vi lág ban. 

Az 1840-es évek ele jén járt Pest-Bu dán An der sen, a hí -
res dán me se köl tõ, aki nap ló já ban töb bek kö zött ezt ír ta: 
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„A ne mes ség szé les lá tó kö rû kép vi se lõi: Szé che nyi, De -
ák, Kla u zál, Bezerédi, Köl csey a nyu ga ti ta pasz ta la tok és
esz mék fe lé ta po ga tóz nak”. 

Mi már biz to san tud juk, hogy a fej lett nyu gat hoz kö tõ -
dünk – fé lig már oda is tar to zunk. Két nap ja múlt, hogy 2
év vel ez elõtt, 1999. már ci us 12-én a ma gyar kor mány kép -
vi se lõi az Egye sült Ál la mok ban le tét be he lyez ték a NATO-
hoz csat la ko zá sunk do ku men tu ma it. E tör té nel mi ese -
ménnyel ért rév be a ma gyar ság nak az a ré gi tö rek vé se,
hogy be lép jen a biz ton sá got nyúj tó, a leg fej let tebb or szá -
go kat tö mö rí tõ ál la mok kö zös sé gé be. Elõt tünk áll azon ban
egy má sik nagy fel adat, az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko -
zá sunk, amely ál tal vég ér vé nye sen a Nyu gat ré szé vé vá -
lunk a gaz da sá gi fel zár kó zás ál tal is. 

Mi min dig is Eu ró pá ban él tünk, min dig is eu ró pai nép
vol tunk. Az 1848–49-es for ra da lom és sza bad ság harc nem -
ze dé ke sem akart mást, mint hogy nem zet ál lam ban, bé ké -
ben és biz ton ság ban él je nek, a tör vény elõtt egyenlõek le -
gye nek, jó lé tet biz to sít sa nak csa lád juk nak, gyer me ke ik -
nek. Ezt akar juk most mi is. Má ra meg ér tek a fel té te lek,
hogy a kö zös ér té kek alap ján tel jes jo gú tag ja le gyen ha -
zánk a fej lett nyu ga ti vi lág nak. Ne künk ada tott meg, hogy
meg va ló sít suk ele ink ál ma it.  

Ked ves Tiszavasváriak! 
Mi itt Vasvári Pál és kor tár sai utó dai va gyunk. Büsz kék

va gyunk er re, és mél tók aka runk len ni nagy elõ de ink hez,
akik ezt a ha zát örö kül hagy ták ne künk. Ápol juk em lé kü -
ket, mert tud juk, hogy múl tunk ban gyö ke re zik a jö võnk.
Te kin te tün ket elõ re vet ve egy biz ton sá go sabb, szebb és
jobb jö võt épít sünk gyer me ke ink nek. Tiszavasvári la kói
most ne héz na po kat él nek, de le vo nul az ár, és még erõ -
sebb gá ta kat épí tünk, hogy az itt élõk nek sem mi tõl – még
a Ti szá tól – se kell jen fél ni ük.

1848 azért le he tett má ig fe led he tet len ese mé nyek hor -
do zó ja a ma gyar tör té ne lem ben, mert az or szág min den la -
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ko sa – ró mai és gö rög ka to li ku sok, pro tes tán sok, ne me sek
és köz em be rek, gaz da gok és sze gé nyek – egy aránt meg -
mu tat ták a vi lág nak, hogy egy em ber ként akar ják a pol gá -
ri át ala ku lást és a sza bad sá got. A nem ze ti ös  sze fo gás nagy
pil la na ta te szi örök ké va ló vá azt a már ci ust. 

Most is mét nagy szük ség van az ös  sze fo gás ra. Nem ze ti
cél ja ink va ló ra vál tá sa is csak így tel je sül het, de itt, a Ti sza
men tén min den ki ér zi, tud ja, hogy az ös  sze fo gás na pi
szük ség let, és ez a nép is mét be bi zo nyít ja, hogy kö zös
aka rat tal még az ele mek fö lött is úr rá le het.

Az ün nep emel ke dett han gu la tot kí ván, de a min den -
nap ok va ló sá gát az ün nep sem fe led te ti. Kí vá nom Önök -
nek, hogy el gon do lá sa ik, vá gya ik tel je sül je nek, hogy bé -
ké ben, biz ton ság ban és jó lét ben ne vel jék fel gyer me ke i -
ket. Le gye nek büsz kék nem ze ti tör té nel münk re, sa ját
múlt juk ra, s mind ar ra, amit ép pen most ér tek el! 

Nyújt sa nak Önök nek erõt, bá tor sá got és a jö võ be ve tett
bi zal mat Pe tõ fi Sán dor so rai:

„Emel je ez föl lel ke in ket,
Hogy mi va gyunk a lám pa fény,
Mely ami dõn a töb bi al szik,
Ég a sö tét ség éj je lén.
Ha a mi fé nyünk nem lo bog na
A vég he tet len éjen át,
Azt gon dol hat nák fönn az ég ben,
Hogy ele nyé szett a vi lág”.

(Tiszavasvári, 2001. 03. 15.)
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„LE GYEN BÉ KE, EGYET ÉR TÉS 
ÉS SZA BAD SÁG!”

Tisz telt Tordasiak!
„A nem zet nek le het el nyo mást tûr nie, de jo gai meg va ló sí tá -
sá nak re mé nye iránt sem mi kö rül mé nyek közt nem sza bad
két ség be es nie, s azért mert va la mely jo gát nyom ban nem
ké pes meg va ló sí ta ni, nem sza bad ar ról ön ként, örök idõk re
le mon da ni!” – Kos suth La jos örök ér vé nyû sza vai ezek.

A ma gyar tör té ne lem Kár pát-me den cei 1100 éve te le
volt har cok kal, ame lyek idõ rõl idõ re hoz tak fé nyes gyõ -
zel me ket, ame lyek meg erõ sí tet ték az or szá got, és hoz tak
olyan bu ká so kat, ame lyek meg szi lár dí tot ták a lel ke ket. 

Mi, ma gya rok meg ta nul tuk, hogy a bu kást nem az el -
nyo mók kal, a hó dí tók kal szem be ni ve re ség, nem egy
csa ta, egy há bo rú vagy egy for ra da lom el vesz té se je len ti,
ha nem a le mon dás, a vég le ges be le tö rõ dés egy rossz,
igaz ság ta lan hely zet be. 

Ked ves Tordasiak! Ma em lé kez ni jöt tünk a 159 év vel
ez elõt ti már ci u si na pok ra. A nem zet ta va szá nak, a nem -
zet ön tu dat ra éb re dé sé nek fe lejt he tet len idõ szak ára.

Tud juk, hogy a kö zös em lé ke zet az egyik leg fõbb for -
rá sa a nem ze ti ér zés nek, amely ös  sze tar to zá sunk ki fe je zõ -
dé se. Ha ös  sze tar to zunk, ak kor fe le lõ sek is va gyunk egy -
má sért! Tör té nel mi ko rok vál toz nak, de van nak örök ér -
vé nyû em be ri ér té kek: ilyen a fe le lõs ség ér zés is. Ma is van
fe le lõs sé günk! Gon dos kod ni sze ret te ink rõl, óv ni, vé del -
mez ni azo kat, akik hoz zánk tar toz nak: szü le in ket, gyer -
me ke in ket, ha zán kat, nem ze tün ket ha tá ron in nen és túl.
Ez a fe le lõs ség ér zés mû kö dött a Bat thyá ny -kor mány ban.

Va jon mû kö dik-e ez a mai ha ta lom bir to ko sa i ban, va jon
ér zik-e fe le lõs sé gü ket a nem ze tért?

Mit szól ná nak Bat thyá ny ék, Kossuthék, ha lát nák a mai
ma gyar po li ti kát, ha lát nák, hogy ha zug ság gal fél re ve zet -
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ték a ma gyar né pet, hogy a sza bad ság harc hár mas jel sza -
vá val – bé ke, egyet ér tés, sza bad ság  – ko moly gon dok
van nak, hogy ta lán so ha nem volt ilyen szem ben ál lás –
már-már gyû lö let ma gyar és ma gyar kö zött. Pe dig, ha va -
la mi erõt adott 1848-ban a ma gyar ság nak, az az ös  sze fo -
gás, az egy ség volt.

Tud juk, hogy a ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc
volt a kor for ra dal mai kö zül az egyet len, ame lyet nem
mar can gol tak szét bel sõ el len té tek – nem úgy, mint a fran -
cia és a né met for ra dal mat.

Ta lán ezért tar tott – a ma ga más fél évé vel – a leg hosz  -
szabb ide ig, pe dig a kor két leg erõ sebb had se re ge – az
oszt rák és az orosz túl erõ – küz dött el le ne. 

Ked ves Tordasiak! A már ci u si if jak fel is mer ték az ak ko -
ri Ma gyar or szág gond ja it, és részt is vet tek azok meg ol dá -
sá ban, ép pen úgy, ahogy' Kolping is fo gal ma zott: 

„Uram, add, hogy fel is mer jük ko runk prob lé má it, s
hogy te vé ke nyen részt ve gyünk meg ol dá suk ban!”. 

Az ak ko ri if jú ság hi te, meg gyõ zõ dé se, igaz ság sze re te te
el len áll ha tat la nul, ele men tá ris erõ vel sö pört vé gig Bu da -
pest ut cá in. 

Tet te ik kel bi zo nyí tot ták a ké sõb bi Wass Albert-i gon do la -
tot: „ma ga tok sor sát ma ga tok ban hor doz zá tok, ma gya rok”.

Gyak ran mond ják: „Igen, mert a tör té nel mi pil la nat tet te
õket nag  gyá”. Ez azon ban csak rész ben igaz, mert ah hoz,
hogy mind eh hez a me rész ség, a bá tor ság és ké pes ség is
meg le gyen, ah hoz olyan szel le mi ség, ne vel te tés, gon dol ko -
dás mód és erõs lé lek, lel ki erõ kel lett, ami lyen a már ci u si if -
jak ban – Pe tõ fi Sán dor ban, Jó kai Mór ban, Vasváry Pál ban és
a töb bi ek ben – már ele ve ott szun  nyadt. 

Hi á ba a tör té nel mi hely zet, ha kis hi tû, jö võ jük ben nem
bí zó, ha zá ju kat nem sze re tõ, a „Ta nul junk meg ki csik len -
ni!” szem lé let ural ko dik el a fi a ta lok kö ré ben! 

Ma nincs olyan hely zet, hogy a Habs bur gok vagy az
orosz cár fe nye get né Ma gyar or szá got, a ma gyar né pet. 
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Ma is van nak azon ban ve szé lyek, ame lyek fel is mer he tõ sé -
gé nek ne héz sé gei mi att ta lán még ko mo lyab bak, mint 1848–
49-ben. Ma a globalizmus tér hó dí tó lep le alatt be ér ke zõ koz -
mo po li ta szem lé let és ma gyar or szá gi ter jesz tõi, ha szon él ve zõi
je len te nek ve szélyt nem ze ti ha gyo má nya ink ra, kul tú ránk ra és
fi a tal ja ink gon dol ko dás mód já ra, ér ték rend jé re. 

Mind ez öli a hi tet, a lel ket, az igaz ság ba ve tett bi zal mat,
és sú lyos ér ték vál sá got je lent. Ép pen ezért ne fe led jük Szé -
che nyi Ist ván gon do la tát: 

„Csak ad dig él egy nem zet, míg van ha gyo má nya!”!
Sok szor az az em ber ér zé se, hogy eköz ben át ír ják még

a tör té nel mün ket is, ami bi zony ko moly ve szélyt rejt ma -
gá ban – ahogy' Sü tõ And rás ír ta: „a ha va si em ber ak kor ér -
zi vég ve szély ben ma gát, ha ak ko ra hó vi har van, ha a sa ját
láb nyo mát sem lát ja, ha vis  sza néz”.

Tisz telt Ün nep lõk! 
1848. iga zi kö zös sé gi ün nep, a kö zös igaz sá gunk ról

szól, amit ma nap ság oly' so kan hi á nyo lunk.
Ál lunk a kö rü löt tünk ka var gó zûr za var ban, és ha lá bun -

kat nem is tud juk meg vet ni, leg alább te kin te tün ket sze ret -
nénk szi lárd pont ra sze gez ni.

Ke res sük az ál lan dót, a ma ra dan dót, a szent cé lo kért
foly ta tott küz de lem meg nyug ta tó igaz sá gát! 

Olya nok va gyunk, mint a fo gyat ko zó szer ze tes rend ben
a ba rát: ku tat juk a rend õsi re gu lá ját, hi szen csak az ah hoz
va ló hû ség ad hat éle tünk nek ér tel met. 

Tisz telt Ün nep lõk! Ked ves Ba rá ta im!
Ezért is jó em lé kez ni 1848–49 nagy ma gyar ja i ra, a sza -

bad ság harc hõ se i re és már tír ja i ra. Te gyük ezt az idõk vé ge -
ze té ig, és ad juk át gyer me ke ink nek, uno ká ink nak '48–'49
ne mes gon do la tát, ne vel jük õket jó ha za fi vá! Erõ sít sük Ben -
nük Pe tõ fi sza va it: 

„Ma gyar va gyok. Leg szebb or szág hazám…”!
(Tordas, Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház,

2007. 03. 15.)
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EM LÉ KEZ NI KÖ TE LES SÉG
„Amit ha ta lom és erõ el vesz, 

azt az idõ és a ked ve zõ sze ren cse 

is mét vis  sza hoz hat.”

(De ák Fe renc)

Meg gyõ zõ dé sem, hogy itt és most ér vé nye sek De ák Fe renc
idé zett sza vai, hi szen az itt ál ló Nagy-Magyarország-emlék-
mû 1934 óta nyo mon kö vet he tõ sor sa is bi zo nyít ja szá -
munk ra, hogy a ma gyar nép, az itt élõ nagy ka ni zsai pol gá -
rok ren dít he tet len sza bad ság sze re te te, ki tar tá sa, bá tor sá ga
túl él te a Rá ko si-rend szer okoz ta ká ro kat, a kom mu nis ta
dik ta tú ra pusz tí tá sa it, amely ezt az em lék mû vet is rom ba
dön töt te. Azt a nem ze ti gyászt meg örö kí tõ, a ma gyar ság ál -
tal év szá zad okon át a ha zá ért ho zott vér ál do za to kat ki fe je -
zõ em lék mû vet, ame lyet ma a Nagy ka ni zsai Ön kor mány zat
ha tá ro za ta alap ján fel ava tunk vagy in kább új ra ava tunk.

Mit je lent ez a mai em lék mû ava tás? – te he tik és te szik is
majd so kan fel a kér dést az el kö vet ke zõ na pok ban.

Sze rin tem azt, hogy az ed di gi hos  szú, gát lá sos hall ga -
tás he lyett em lé ke zünk. Em lé kez ni pe dig an  nyit je lent,
nem fe lej te ni és nem hall gat ni, mert a szí vün ket bán tó fáj -
dal mak ról va ló hall ga tás nö vel he ti a gyû lö let, az in du lat
ere jét is, és a hos  szú hall ga tás alatt fel ne ve lõd het nek
olyan fi a tal nem ze dé kek is – mint a szo ci a liz mus idõ sza -
ká ban saj nos gyak ran elõ for dult –, hogy kö zép is ko lás di -
á kok azt sem tud ták, a szé ke lyek mi lyen nyel ven be szél -
nek. És sok di ák nak fel sem tûnt, hogy egyes tör té ne lem -
ta ná rok mi ért fo gal maz tak úgy, hogy Má tyás ki rály Ro má -
ni á ban szü le tett, vagy hogy az 1848-as ma gyar or szág gyû -
lé se ket Szlo vá kia fõ vá ro sá ban, Po zsony ban – vagy ami
még sa já to sabb –, Bratislavában tar tot ták.

Te hát em lé ke zünk – em lé kez nünk pe dig – nem csak
em be ri és nem ze ti jo gunk nál fog va sza bad, ha nem –
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kötelességünk is. Nem csak azért, mert most, ami kor a
ma gyar mil len ni u mot, az ál lam ala pí tás 1 000. év for du ló -
ját ün ne pel jük itt, a Kár pát-me den cé ben, vis  sza kell te -
kin te nünk a nem zet sors for dí tó idõ sza ka i ra is – hi szen
1 000 éves ál lam nem sok van a föld ke rek sé gen, fõ leg
olyan nem, ame lyik en  nyi pusz tí tást túl élt vol na –, ha -
nem azért is, mert ma Ma gyar or szá gon sza ba don, ide -
gen el nyo mók kény sze rû ide o ló gi ai rá ha tá sa nél kül,
önál ló an, jó zan nem ze ti ön tu dat tal ér té kel het jük múl -
tun kat, tör té nel mün ket. 

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! 
A tör té ne lem vi ha rai több ször pró bá ra tet ték a ma gyar -

sá got, több ször úgy tûnt, hogy el vész ha zánk – de új ra és
új ra fel tud tunk áll ni. A sza bad ság esz mé nye és a füg get -
len ség vá gya oly' erõs volt 1 000 éven át a nem zet ben,
hogy bár volt idõ, ami kor szin te ki ir tot ták a né pet, és meg -
szûnt lé tez ni a ma gyar ál lam, de hi tét nem ve szí tet te el, ha -
nem új já é ledt a ma gyar nem zet.

Nem vé let le nül ol vas ha tó az ere de ti em lék mû 4 ol da lán
nem ze tünk 4 nagy gyá szá nak hely szí nei: Mu hi, Moh ács,
Arad, Tri a non! Ez utób bi ról, a bé ke dik tá tum mal kap cso la -
to san hadd idéz zek fel egy fran cia ön kri ti kus új ság írót, He -
ni Pozzit a '20-as évek bõl: „Va la men  nyi le gyõ zött kö zül
egyet sem súj tot tunk olyan ke mé nyen, mint Ma gyar or szá -
got, az igaz ság ne vé ben a szó szo ros ér tel mé ben fel né -
gyel ték, ki vég zés re ítél ték”.

És mit mon dott a kor olasz mi nisz ter el nö ke, Nit ti: „Ma -
gyar or szág nak egy más után négy ször nyû csa pást kel lett
el szen ved nie: a há bo rút – a Bé ke szer zõ dést – a bol se vik
for ra dal mat és a ro mán meg szál lást, és mi u tán te rü le té nek
két har ma dát el vet ték, a ki fosz tott or szá got 3 mil li árd
arany már ka jó vá té tel ki fi ze té sé re kö te lez ték”. 

Nit ti sze rint: „Ma gyar or szág meg cson kí tá sa an  nyi ra becs -
te len, hogy sen ki sem vál lal ja ér te a fe le lõs sé get, min den ki
sze mér me sen hall gat. Nincs olyan an gol, fran cia vagy
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olasz, aki el fo gad ná ha zá ja szá má ra azo kat a fel té te le ket,
ame lye ket Ma gyar or szág ra kényszerítettek”.

Tisz telt Ün nep lõk! 
Mu hi, Moh ács, Arad, Tri a non, négy szer ve szett el ha -

zánk, de min dig új já é ledt. Ma is van jö võnk.
Kos suth sza vai jut nak eszem be, aki egy he lyütt ezt ír ta:

„Nem zet nek le het el nyo mást tûr nie, de jo gai va ló sí tá sá nak
re mé nye iránt sem mi kö rül mé nyek közt nem sza bad két -
ség be es nie, s azért, mert va la mely jo gát nyom ban nem
ké pes meg va ló sí ta ni, nem sza bad ar ról ön ként örök idõk -
re le mon da ni”.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! 
Az el múlt 80 év alatt vol tak idõk, ami kor ta lán túl so kat

be szél tek Tri a non ról, és ez zel ne he zí tet ték az igaz ság ér vé -
nye sü lé sét. Vol tak olyan idõ szak ok, ami kor ti los volt er rõl
be szél ni, sõt, bûn tu da tot táp lál tak a ma gyar ság ban, ami kor
a tör té nel mi Ma gyar or szág el vesz té se ke rült szó ba. Ma de -
mok rá ci á ban élünk, szö vet sé ge sei va gyunk a vi lág leg erõ -
sebb or szág-cso port já nak, a NATO-nak. Re á lis esé lyünk
van, hogy a kö zel jö võ ben az Eu ró pai Unió tag jai so rá ba ke -
rül jünk. Nem nosz tal gi á val és ir re den ta áb rán dok kal for du -
lunk Tri a non fe lé, ha nem a jö võt a ma gyar ság egé szé nek
szebb és jobb jö võ jét kép zel jük ma gunk elé, és ezért mun -
kál ko dunk. His  szük, hogy a né pek sza bad aka ra tá ból a
nem ze ti sé gek ön ren del ke zés ének biz to sí tá sá val, egy új, a
nem ze ti mel lett eu ró pai iden ti tás sal a jö võ ben szim bo li kus -
sá vál hat nak a most egy más tól el vá lasz tó ha tá rok, és új ból
egye sül het a ma gyar nem zet az uni ó ban eg  gyé vá ló or szá -
gok kö zös sé gé ben. Mert mi ma gya rok nem az ál la mok al -
kot ta EU-ban gon dol ko dunk csu pán, ha nem a kö zös sé gek,
a nem ze ti kö zös sé gek EU-jában gon dol ko dunk.

Tisz telt Ün nep lõ Kö zös ség! 
NA TO-csat la ko zá sunk olyan biz ton sá gi ga ran ci á kat nyújt

szá munk ra, amit év szá zad ok óta nem él vez he tett az or szág.
Szom szé da ink – akik nyer te sei vol tak a tri a no ni bé ke dik tá -
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tum nak – re mél jük, fel is me rik a szom szé da ik kal – köz tük ter -
mé sze te sen a ve lünk va ló együtt mû kö dés fon tos sá gát –, hogy
az eu ró pai né pek kö zös sé gé be tar to zás fel té te le a ki sebb sé -
gek – az ott élõ ma gyar ki sebb ség – élet le he tõ sé ge i nek és jo -
ga i nak a biz to sí tá sa. Lá tunk ez irá nyú po zi tív lé pé se ket, de a
vis  sza hú zó, né hol gör csös iden ti tás ke re sés bõl fa ka dó, gya -
nak vó, uszí tó na ci o na liz mus ta la ján moz gó, szél sõ sé ges po li -
ti kai erõk meg úju ló el len tá ma dá sa i nak ere jét is. Pél da er re a
ro má ni ai gör csös el len ál lás a stá tus tör vén  nyel kap cso la to san,
vagy a szlo vá ki ai köz igaz ga tá si tér kép át raj zo lá sa. 

Mi, ma gya rok az el múlt 80 év ben le von tuk Tri a non ta -
nul sá ga it: vall juk, hogy a kö zös Eu ró pa mind an  nyi unk jó -
lét ének ví zi ó ját ve tí ti elõ re – tar toz zon bár mely nem ze ti -
ség hez. Lép jünk elõ re a jó zan ész sze rint, és Tri a non nagy
nem zet kö zi té ve dé sét úgy küsz öböl jük ki, hogy az igaz ság
ne egy újabb há bo rú és ne egy újabb igaz ság ta lan bé ke út -
ján ér vé nye sül jön! 

Höl gye im és Ura im! 
A Tri a no ni em lék mû és a raj ta lé võ fel irat azt je len ti: él -

ni fog a nem zet – a mil len ni u mi év re utal va – még leg -
alább ezer évig, itt, a Kár pát-me den cé ben a meg gyá szolt
nagy Ma gyar or szág egész te rü le tén. Azt je len ti ez az em -
lék mû ava tás, hogy ré sze se le he tek azon esz me to vább vi -
te lé nek, hogy a ma gyar ság jö võ jé nek biz to sí té ka mind any  -
nyi unk ban je len van, ezért együtt kell ten nünk a jö võn -
kért: ös  sze fo gás sal és cse lek võ tenniakarással. Tri a non szá -
munk ra nem csu pán a gyász szim bó lu ma. Erõt is ad, hogy
fel épít sünk egy olyan or szá got, amely vé det té vá lik min -
den to váb bi nem ze ti tra gé di á val szem ben. Olyan or szá got
aka runk épí te ni, ahol sen ki nek se kell jen fél nie Mu hi,
Moh ács, Arad és Tri a non ir tó za tá tól. Olyan or szá got aka -
runk épí te ni, amely egye sít he ti a nem ze tet, amely há bo rú
nél kül biz to sít ja a Kár pát-me den ce ma gyar jai szá má ra a
nem ze ti iden ti tás és a mind an  nyi unk szá má ra ki já ró nyu -
gat-eu ró pai jó lét le he tõ sé ge it.
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Ked ves nagy ka ni zsai Pol gá rok! 
A Kor mány ne vé ben kö szö ne tet mon dok Önök nek,

hogy fel ka rol ták és meg va ló sí tot ták kul tu rá lis örök sé günk
e ra gyo gó em lé két, amit ele ink itt, Ka ni zsán ál lí tot tak a
nem zet em lé ke ze té nek meg tar tá sá ra. Azért is ne ve zem
kul tu rá lis örök ség nek, mert egy em lék mû ma ga a kul tú ra.
Mind ad dig, amíg örö mün ket, di csõ sé gün ket, fáj dal mun kat
és gyá szun kat mû al ko tás ok ban, em lék mû vek ben tud juk
ki fe jez ni, ad dig az egész vi lág elõtt kul tú rán kat hir det jük.
Ez az em lék mû is a ma gyar kul tú ra em lék mû ve, hi szen
ezer éves tör té ne tünk ma ga a ma gyar kul tú ra. 

Ked ves Ba rá ta im! 
Õriz zék meg ezt a me men tót, min den ma gya rok em lék -

mû vét Nagy ka ni zsa vá ro sá nak, az egész ma gyar ság nak, és
em lé kez tes se Önö ket, mind an  nyi un kat ar ra, hogy a ha za -
fi úi sze re tet és oda adás a nem zet meg tar tó ere je. Önök er -
rõl bi zony sá got tet tek, ami ért a pol gá ri kor mány há lá val
gon dol Nagy ka ni zsa né pé re.

(Nagy ka ni zsa,

Nagy-Magyarország-emlékmû új ra ava tá sa, 

2001. 08. 12.)
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A KE RESZ TÉNY SÉG ÉS 
A HA ZA FI SÁG DI A DA LA 

550 éve szól a ha rang 
a nán dor fe hér vá ri hõ sök em lé ké re!

„Hal dok ló atyá tok tet tei és pél dá ja 

le gye nek szí ve i tek ben gyü möl csö zõk!

Is ten fé lel me és a ha za sze re tet az, 

amit ma ra dan dó örök sé gül szál lí tok rá tok.”

(Hu nya di Já nos ha lá los ágyán 

Lász ló és Má tyás fi a i nak mon dott utol só sza vai)

Ked ves Ba rá ta im! Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Ün ne pel ni jöt tünk ma ös  sze: még pe dig egy vi lág ra szó ló
gyõ zel met. Az em ber fe let ti bá tor ság gyõ zel mét, a hit, a nem -
ze ti ös  sze fo gás, a ma gyar ság, a ke resz tény ség gyõ zel mét,
amit 550 év vel ez elõtt õse ink Nán dor fe hér vár nál arat tak.

Nem so ká ra meg szó lal nak itt, mö göt tünk a Bu da vá ri
Nagyboldogasszony temp lom – vagy ahogy' a köz nyelv -
ben töb ben hasz nál ják, a Má tyás temp lom – ha rang jai,
mely rõl két sze re sen is eszünk be jut nak a Nán dor fe hér vá ri
hõ sök és az ál ta luk ki ví vott di a dal.

Ked ves Ba rá ta im!
1453-ban a tö rök se reg el fog lal ta Kons tan ti ná polyt – az

ak ko ri vi lág leg na gyobb vá ro sát és a leg erõ sebb vá rát –,
majd a bal ká ni né pe ket, a Szerb ki rály sá got hó dí tot ta meg.

A vi lág ak ko ri leg erõ sebb had se re ge – II. Mo ha med
(Mehmed) szul tán ve ze té sé vel – ezt kö ve tõ en Ma gyar or -
szág és Eu ró pa el len vo nult.

1456 jú li u sá ban 60–70 ezer fõs jól kép zett se re gé vel és leg -
alább en  nyi kí sé rõ csa pa tá val Nán dor fe hér vár alá ér ke zett.

Ve lük szem ben Hu nya di Já nos só go ra, Szil ágyi Mi hály
vár ka pi tány 6–7 000 ka to ná val vet te fel a har cot, akik hez ki -
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csit ké sõbb csat la koz tak Hu nya di Já nos kor mány zó 12 000
fõs se re ge és Kapisztrán Szent Já nos majd nem 20 000 fõt
szám lá ló ke resz te sei is.

Ha ak kor meg kér dez tünk vol na bár kit, mit jó sol na ilyen
erõ vi szony ok lát tán, bi zo nyá ra min den ki a tö rök túl erõ
gyõ zel mét jö ven döl te vol na. Hogy még is ha tal mas ma gyar
gyõ ze lem szü le tett, és a vert tö rök se reg Szó fi á ig meg sem
állt, az Hu nya di Já nos nak, Kapisztrán Szent Já nos nak, Szil á -
gyi Mi hály nak, Dugovics Ti tusz nak és sok név te len hõs
helyt ál lá sá nak, bá tor sá gá nak kö szön he tõ.

Fraknói Vil mos – a ki vá ló XIX. szá za di tör té nész – Hu -
nya di Já nos ál lam fér fi úi nagy sá gát két do log ban ös  szeg zi:
a kor mány zás ban szi go rú igaz ság sze re tet és az al kal mas
sze mé lyek ki vá lasz tá sá nak ké pes sé ge, amely pó tol ta ná la,
ami ne vel te té sé ben hi ány zott. 

Gon dol junk be le, ked ves Ba rá ta im: Hu nya di Já nos ek -
kor 68 éves volt, ló ra ült, fegy vert fo gott, és ke mé nyen
har colt a tö rök el len!

Kapisztrán Szent Já nos – „az olasz ma gyar”, akit III.
Callixtus pá pa kül dött Ma gyar or szág ra – 70 éves volt, és
óri á si hit tel, lel ke se dés sel buz dí tot ta helyt ál lás ra ka to ná -
in kat. Õ ad ta a di a dal nél kü löz he tet len ele mét: a lel ki -
erõt. Tud juk, hogy egy csa tá ban ez a dön tõ té nye zõ, hi -
szen sok szor a túl erõ és a ha di tech ni kai fö lény is le gyõz -
he tõ ál ta la. 

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Ma az em lé ke zés és a fõ haj tás nap ján egy re csak sor jáz -

nak ben nünk a kér dé sek: Ké pe sek len nénk-e ha son ló di -
a dal ra nem csak fi zi ka i lag, ha nem szel le mi ség ben, hit ben,
lel ki erõ ben? Van nak-e ma Dugovics Ti tu szok? Nán dor fe -
hér vár hõ sei pél da kép ként él nek-e fi a tal ja ink fe jé ben?
A Ma gyar Hon véd ség je len le gi ál la po tá ban, mo ra li tá sá -
ban helyt tud ná nak-e áll ni? Mit szól na Hu nya di Já nos, ha
lát ná, hogy a ma gyar ka to nák lak ta nyá it ci vil biz ton sá gi õr -
zõ-vé dõ kft. em be rei vi gyáz zák? El in dul na-e Kapisztrán
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Szent Já nos a mai Ma gyar or szá gon ha zá ju kat vé de ni aka ró
ke resz te se ket to bo roz ni? Va jon jön né nek-e baj ese tén? Ma -
radt-e an  nyi ha za sze re tet ben nünk, hogy éle tünk fel ál do -
zá sá val is vé del mez nénk ha zán kat? Csak ve szély ese tén
va gyunk ké pe sek nem ze ti egy sé get lét re hoz ni? Vagy már
ak kor sem? Sok-sok kér dés, ame lyek fel me rül nek ben -
nünk ez ün nep kap csán. 

Ked ves Ba rá ta im!
Ma azon ban em lé kez ni jöt tünk. Tud juk, a nem ze ti ér zés

egyik leg fõbb for rá sa: a kö zös em lé ke zet. A nem ze ti ér zés
pe dig az a tu dat, hogy ös  sze tar to zunk. Ha ös  sze tar to zunk,
fe le lõ sek va gyunk egy má sért. Tör té nel mi ko rok vál toz nak,
de van nak örök ér vé nyû em be ri ér té kek – ilyen a fe le lõs -
ség ér zés is. Ak kor is volt – ma is van fe le lõs sé günk. El sõ -
sor ban gon dos kod ni azok ról, akik hoz zánk tar toz nak: szü -
le ink rõl, gyer me ke ink rõl, csa lá dunk ról – nem el fe lejt kez ve
ha zánk, nem ze tünk vé del me zé sé rõl sem!

Ez a fe le lõs ség ér zés mun kált az ak ko ri hõ sök ben: Hu -
nya di Já nos ban, Szil ágyi Mi hály ban, Dugovics Ti tusz ban,
Kapisztrán Szent Já nos ban és a töb bi név te le nek ben.
Mind ez azon ban ke vés ám a gyõ ze lem hez! Ne fe lejt sük: Is -
ten ál dá sa is raj tuk volt! Õk még tud ták a jel szót: „Ha a Jó -
is ten ve lünk – ki el le nünk?”. 

Va jon is me rik-e ezt a mai ma gyar po li ti kai ve ze tõk vagy
az eu ró pai al kot mány meg fo gal ma zói? Tud ják-e, hogy Is -
ten nel szem ben – Õt meg ta gad va – nem hogy or szá got, de
még egy vis kót sem le het épí te ni! Tud ja-e a Ma gyar Köz -
tár sa ság Mi nisz ter el nö ke mind ezt, ami kor ar ról be szél,
hogy Ma gyar or szág már nem Má ria or szá ga?

Ked ves Ba rá ta im!
Mi e lõtt el he lyez zük a di csõ ség ko szo rú ját Hu nya di Já -

nos szob ra elõtt – meg em lé kez ve a 3 043 vár vé dõ és a
24 000 tö rök ál do zat ról is –, hadd idéz zem fel Hu nya di
Já nos ha lá los ágyán Lász ló és Má tyás fi a i nak mon dott
utol só sza va it:
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„Hal dok ló atyá tok tet tei és pél dá ja 
le gye nek szí ve i tek ben gyü möl csö zõk!
Is ten fé lel me és a ha za sze re tet az, 
amit ma ra dan dó örök sé gül szál lí tok rá tok”.
Ne fe led jük: a ha rang ér tük szól, akik 550 év vel ez elõtt

hõ si es el len ál lá suk kal 70 év ha la dé kot vív tak ki Ma gyar or -
szág nak és Eu ró pá nak a ter jesz ke dõ osz mán bi ro da lom -
mal szem ben!

Adóz zunk fõ haj tás sal a ne ves és név te len hõ sök nek,
akik a ma gya rok mel lett szlá vok, né met aj kú ak és más
nem ze tek gyer me ke i ként egy kö zös, el szánt aka rat ként
vit ték vég hez tör té nel münk leg na gyobb ma gyar hon vé dõ
gyõ zel mét. 

So ha ne fe led jük em lé kü ket! 
Min dig jus son eszünk be a dé li ha rang szó nál: 1456. jú li -

us 22-én a ke resz tény ség és a ha za fi ság di a dal mas ko dott!
(Bu dai Vár – Szent Ist ván-szo bor, 2006. 07. 22.)
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A SÁTORVERÉS HELYSZÍNÉN
„Isten csodája, hogy áll még hazánk!”

(Petõfi Sándor)

Tisztelt Ünneplõ Közönség! Kedves Barátaim!
Maroknyi nép vagyunk Európában. De vagyunk és nem
voltunk, ahogy' Petõfi írta – Illyés Gyula meg így fogalma-
zott: „ezer esztendõket még a népek is csak csodák révén
élhetnek”. A költõi túlzás sem rontja le az alapkérdés
igazságát. Több mint ezer esztendeje lakjuk ezt a földet, s
tíz évszázada létezik a magyar állam.

Tisztelt népfõiskolai Gyülekezet!
Szent Ist ván nap ja leg ré gibb ün ne pünk. 1083-ban, ami -

kor a pá pa a ma gya rok kö zül el sõ ként a szen tek so rá ba
emel te, már tud ták a ma gya rok, és az egész ke resz tény vi -
lág is, hogy Ist ván ki rá lyunk tör té nel met írt élet mû vé vel, az -
zal, hogy be fe jez te az ál lam ala pí tást, ami ak kor azt je len tet -
te, hogy bár egy õsi ma gyar kul tú rá val ren del ke zõ, de még -
is csak pász tor ko dó no mád né pet le te le pí tet te és a Kár pát-
me den cét ál lan dó lak he lyül je löl te meg. Az ál lam ala pí tás
má sik meg ha tá ro zó moz za na ta a ke resz tény ség fel vé te le, és
ez zel Eu ró pa nyu ga ti fe lé ben ki ala kult ér té kek és nor mák
el fo ga dá sa; ma úgy mon da nánk, a nyu gat hoz va ló csat la ko -
zás és fel zár kó zás volt.

Ist ván ki rály ha ladt elõ re egyik ke zé ben kard dal, a má sik -
ban ke reszt tel. Eb ben az idõ ben a kard és a ke reszt szö vet -
sé ge sek vol tak. Ist ván po li ti kai, po li ti ku si je len tõ sé ge ab ban
áll, hogy fel is mer te a pil la na tot, ami kor sza kí ta nia kell a
meg szo kott, a ké nyel mes, de út ta lan ré gi vel, s vál lal nia kell
min den ös  sze üt kö zést a szo kat lan, a sok ké nyel met len ség gel
já ró, de vé gül is egye dül táv lat tal ren del ke zõ új ér de ké ben. 

Ist ván em be ri nagy sá gát az jel zi, hogy mi köz ben gi gá -
szi fel ada tát vé gez te, a sors nem volt ke gyes hoz zá. Ro ko -
na i nak nagy ré sze szem be for dult ve le, fi ai sor ra hal tak
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meg, s osz tály ré szé ül ju tott az élet ta lán leg ke gyet le nebb
kö te les sé ge: utol só fi át, trón já nak örö kö sét, ne ki, az apá -
nak kel lett el te met nie.

Az, hogy ma Ma gyar or szág lé te zik, hogy ezt az or szá got
me gyék há lóz zák be, hogy a te le pü lé se ken temp lo mok
emel ked nek, egy ként Ist ván ér de me. Ben ne, a va la ha élt
egyik leg je len tõ sebb ál lam fér fi ún kat, a sok ne héz kö rül -
mény kö zött is em ber fe let tit tel je sí tõ em bert tisz tel jük. 

Szent Ist ván erõs ál la mot épí tett, s vol tak tör té nel münk -
nek gyá szos kor sza kai, ami kor az ál lam meg rog  gyant, el -
gyen gült. Erõs ál lam ra van szük ség, ame lyik biz ton sá got,
ol tal mat nyújt a nem zet nek, a kí vül rõl jö võ ve szé lyek kel
szem ben, és biz ton sá got ad a tisz tes sé ges pol gá rok nak a
bû nö zõk kel szem ben. Erõs ál lam ra van szük ség, ame lyik
õr kö dik a tör vé nyes ség, a de mok rá cia, és a jog ál la mi ság fe -
lett. Az erõs ál lam nem je len ti és nem je lent he ti azt, hogy a
tisz tes sé ges, szor gos em be re ket kor lá toz za egye te mes em -
be ri és kol lek tív jo ga ik gya kor lá sá ban. Le gyen pél da Ist ván!
Ne ki kard volt az egyik ke zé ben és a ke reszt a má sik ban. 

A mai kor ra vo nat koz tat va: az ál lam és az ál lam ha tal mat
gya kor ló kor mány egyik ke zé ben le gyen a tör vény szi go ra, a
min den ki re egy for mán ér vé nyes tör vé nyes ség be tar ta tá sa, a
má sik ke zé ben pe dig le gyen az egyé ni és kö zös sé gi bol do gu -
lás fel tét ele it osz tó bõ ség ko sár. Eb ben a ko sár ban le gye nek
meg a fi zi kai jó lét ado má nyai épp úgy, mint az er köl csi, em -
be ri, kö zös sé gi ér té kek és él mé nyek, ame lyek köz ség gé, kö -
zös ség gé, is mét va ló di nem zet té ko vá szol ja az or szág la kó it.

Ked ves Ba rá ta im! 
A mai nap Szent Ist ván ün ne pe, az ál lam ala pí tás nap ja,

és egy ben az új ke nyér meg szen te lé sé nek ün ne pe is.
A ke nyér a ma gyar nyelv ben nem csak a szép ke rek, ró -

zsás bar ná ra sült hé jú, fosz lós ke nye ret je len ti, amely ha -
son la tos a Kár pát-me den cén el te rü lõ nagy Ma gyar or szág -
ra, ha nem je len ti ma gát az éle tet is. Je len ti ma gát a meg él -
he tést. Ami kor a ke nye ret az ara tás utá ni ün ne pen Szent
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Ist ván nap ján meg szeg jük, bõ sé get és jó lé tet kí vá nunk em -
ber tár sa ink nak, ha zánk nép ének.

A ma gyar nép hí res szer te a vi lág ban ven dég sze re te té rõl.
A ré gi idõk ben, ha ván dor tért be akár a leg sze gé nyebb ház -
ba, egy sze let ke nyér min dig ju tott az ér ke zõ nek. Mert a ke -
nyér je len ti a bé két és a ba rát sá got is. Mert ahol ke nyér rel
kí nál nak, ott biz ton ság ban tud hat ja ma gát az em ber.

A bú zát sok he lyütt az or szág ban élet nek ne ve zik. 
A leg szebb mes ter ség a vi lá gon a föld mû ve sé, mert éle -

tet hoz lét re. Ta vas  szal gon do san meg mû ve li a föl det, jó ta -
lajt ké szít, ami be el ve ti a ma got, fél éven át gon doz za, ápol -
ja a cse pe re dõ nö vényt, hogy új élet szü les sen be lõ le,
amely él te ti a ház kö rü li ál la tot és fõ leg ma gát az em bert.
Nem is mes ter ség a föld mû ve sé, in kább hi va tás, leg alább
olyan, mint a ta ní tóé, aki a gyer me ket ne ve li ha son ló an,
míg éret té nem vá lik. Vagy az or vo sé, aki ápol ja, gyó gyít ja
a be te get, hogy új erõ re kap jon. Mind ezt te szi a föld mû ves
is ré gi szép ma gyar szó val, ami kor még ne me sen csen gett
e szó, mind ezt te szi a pa raszt, ki jó táp lá lék kal, étel lel, ital -
lal, ke nyér rel, élet tel lát ja el a csa lád ját és az egész né pet.

Tisz telt Hall ga tó ság! Ked ves Ün nep lõk!
Szent évet írunk az idén. Ezen be lül ket tõs ün nep a mai

nap. Szent Ist ván nap ja és az új ke nyér ün ne pe. E ket tõ
össze tar to zik, és Ist ván ki rá lyunk nak kö szön het jük, hogy
ma itt ün ne pel he tünk. Ist ván erõs lel kû em ber volt. Meg vív -
ta har cát az en ge det len, vis  sza hú zó erõk kép vi se lõ i vel, ke -
le ti és dé li szom szé da ink kal, akik nem néz ték jó szem mel
az ál ta lunk vá lasz tott utat. Meg vív ta har cát sa ját lel ki is me re -
té vel is, és meg gyõ zõ dött ar ról, hogy he lye sen cse le ke dett.
Fi á nak, Im re her ceg nek írt in tel me i bõl tá rul az utó kor elé a
ha tal mas, bölcs, né pe ja vá ért mun kál ko dó ural ko dó.

Kö ves sük õt bát ran, ha lad junk pél dá ja sze rint a mi
utun kon! Eh hez kí vá nok önök nek hi tet, ki tar tást és szor -
gos mun kál ko dó éle tet.

(Lakitelek, 2000. 08. 20.)
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Kispesti augusztus 20-i ünnepség 



NEM ENGEDÜNK '48-BÓL 
– DE '56-BÓL SEM!

Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 
44. évfordulóján

„1956 a nem ze ti ön be csü lés for ra dal ma volt, meg mu tat ta, 

hogy aki tönk re akar ja ten ni nem ze ti ér zé se in ket, ha gyo má nya in kat,

aki le be csü li a ma gyar ság ön ér ze tét, az na gyon rossz úton jár!

1956-ban a ha za leg bát rabb jai vál lal ták a har cot a Gó li át tal szem ben.

Pél dát mu tat tak hõ si es ség bõl, baj tár si as ság ból, ha za sze re tet bõl 

és nem csak a töb bi ha son ló hely zet ben lé võ nem zet nek, 

ha nem az egész Vi lág nak, az utó kor nak.”

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! Ked ves kis pes ti Pol gá rok!
1990-ben, a rend szer vál to zást kö ve tõ en az el sõ sza ba don
vá lasz tott Par la ment tör vényt ho zott a ma gyar nem zet ál la -
mi ün ne pe i rõl. Ezek az ün ne pe ink hí ven fe je zik ki a ma -
gyar nép leg fon to sabb tör té nel mi sors for du ló it, de egy ben
sa já tos lel kü le tét is. Au gusz tus 20-a Szent Ist ván, az ál lam -
ala pí tó nagy ki rály nap ja. Idén ün ne pel jük a ma gyar ál la -
mi ság 1000. év for du ló ját. Szép ke rek szám, amely ün nep
egy be esik Jé zus Krisz tus szü le té sé nek 2000. év for du ló já -
val. A ju bi le um és a mil len ni um év for du ló ján a szent év -
ben a töb bi ün ne pünk höz is emel ke det tebb lé lek kel vi szo -
nyu lunk. An nál is in kább, mert a má sik két ál la mi ün ne -
pünk tör té nel mi mon da ni va ló ját te kint ve rend kí vül ha son -
la tos egy más hoz. 1848. már ci us 15-e és 1956. ok tó ber 23-a
a ma gyar nép két for ra dal má nak és sza bad ság har cá nak
kez dõ nap jai. 

1848. már ci us 15-én a ma gyar ság le ve tet te ma gá ról a kö -
zép kort, és meg te rem tet te a pol gá ri tár sa dal mat, a tör vény
elõt ti egyen lõ sé get min den ma gyar szá má ra, és fel vet te a
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har cot az ide gen ura lom, ak kor a Habs burg el nyo más el -
len. 1956. ok tó ber 23-án a kom mu nis ta ön kény ura lom és a
szov jet-orosz el nyo más el len lá zadt fel a ma gyar ság.

Lát szó lag – ak kor, ami kor volt – mind két for ra dal munk
és sza bad ság har cunk el ve szett. Mind ket tõ nek év ti ze dek
múl va érett be a gyü möl cse. 1848-é 1867-ben a ki egye zés -
sel, ami kor szentesültek az 1848. évi tör vé nyek és Ma gyar -
or szág tény le ge sen el nyer te a füg get len sé gét a du a lis ta
mo nar chi á ban. 1956. har cai 1990-ben a rend szer vál to zás -
sal nyer ték el ér tel mü ket, ami kor le ráz tuk ma gunk ról a
kom mu nis ta dik ta tú rát és az orosz igát.

Tisz telt Kis pes ti ek! Nagy öröm szá mom ra, hogy meg ta -
nul tunk vég re tisz ta lé lek kel ün ne pel ni. Hos  szú idõn ke -
resz tül a ránk kényszerített ün ne pek ke se rû ség gel vol tak
te lí tet tek. Ame lye ket pe dig ma gunk tól – min den kény szer
nél kül – ün ne pel tünk, va ló já ban in kább gyász ün ne pek
vol tak. Nem ze tünk tör té nel me mint min den más né pé, ve -
gyest tar tal maz di csõ sé ges gyõ zel me ket és fáj dal mas ku -
dar co kat. Mi haj al mo sak vol tunk – saj nos va gyunk is –
Mu hi ról, Moh ács ról, Arad ról és Tri a non ról em lé kez ni,
ami kor van nak gyõz tes for ra dal ma ink és vi lág ra szó ló
gyõ zel me ink, hogy csak egyet em lít sek: Hu nya di Já nos
nán dor fe hér vá ri di a da la em lé ké re szól a dé li ha rang szó
szer te a vi lág ban.

Ok tó ber 23-át most úgy ün ne pel het jük, mint 20. szá za -
di tör té nel münk ki emel ke dõ, di csõ sé ges nap ját, ami kor a
ma gyar nem zet ki nyil vá ní tot ta az em be ri jo gok és a nem -
ze ti füg get len ség irán ti el kö te le zett sé gét, az ah hoz va ló ra -
gasz ko dá sát min den ál do zat vál la lás sal együtt.

Kis pest Pol gá rai! Önök és az önök szü lei át él ték az
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc tör té ne lem for má ló
nap ja it. Át él ték az azt kö ve tõ ter ror éve it, és át él tük együtt
a kom mu niz mus kon szo li dá ci ó ját, a szo ci a liz mus sa já to san
ma gyar vál to za tát, az or szág gaz da sá gi és er köl csi sül  lye -
dé sét elõ idé zõ ká dá ri gu lyás-kom mu niz must.
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A rend szer vál to zás utá ni el sõ évek ben az An tall-kor -
mány zat a ke ser ves örök sé get óri á si erõ fe szí tés sel for mál -
ta át, hogy a pol gá ri de mok rá cia ki ala kul jon, és vis  sza for -
dít ha tat la nul meg erõ söd jék ha zánk ban. Ezt a tö rek vést a
Fi desz ál tal ve ze tett pol gá ri kor mány va ló sít ja meg most. 

Azo kat az ér té ke ket tûz tük zász lónk ra, ame lyek a ma -
gyar nép anya gi és er köl csi gya ra po dá sát vi szik elõ re,
ame lyek a gaz da sá gi fel emel ke dést és a csa lá dok bol do gu -
lá sát ered mé nye zik.

A pol gá ri de mok rá cia és a pi ac gaz da ság meg va ló sult az
el múlt év ti zed ben ha zánk ban. A vi lág né pei el is me rés sel
szól tak hoz zánk, amely nek el sõ meg ha tá ro zó meg nyil vá -
nu lá sa a NA TO szö vet sé gi rend sze ré hez va ló fel vé te lünk
volt. Ez zel nem csak a ka to nai ér te lem ben vett biz ton sá -
gunk szi lár dult meg, ha nem vis  sza von ha tat la nul csat la koz -
tunk a sza bad vi lág po li ti kai és er köl csi ér ték rend jé hez is.
Az Euro-Atlanti Szer ve ze tek hez va ló kö tõ dé sünk a zá lo ga
a gaz da sá gi sta bi li zá ci ó nak és az ed dig so ha nem ta pasz -
talt gaz da sá gi nö ve ke dés nek.

Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló fel vé te lünk ma már nem kér -
dé ses, csu pán a meg va ló su lás idõ pont ja ké pe zi po lé mia
tár gyát. Fel zár kó zá sunk az uni ós nor mák hoz a leg több te -
rü le ten már be fe je zõ dött. Elõ rébb va gyunk a fel ké szü lés -
ben, mint Spa nyol or szág, Por tu gá lia vagy akár Gö rög or -
szág volt fel vé te le idõ pont já ban.

Meg gyõ zõ dé sem, Ma gyar or szág ép pen most ala poz za
meg hos  szú év ti ze dek re – re mé nye im sze rint –, év szá za -
d ok ra a biz ton sá got, ami alatt ér tem az or szág kül sõ el len -
ség gel szem be ni vé del mét, a pol gá ri de mok rá cia szi lárd -
sá gát és im mu ni tá sát min den szél sõ sé ges irány zat tal
szem ben, tá mad jon jobb ról vagy bal ról, és ér tem alat ta a
gaz da sá gi biz ton sá got is, ami azt je len ti, hogy min den itt
élõ pol gár, tisz tes sé ges dol go zó em ber egy re nö vek võ jó -
lét ben él he ti le éle tét. Be le ér tem a biz ton ság fo gal má ba
azt is, hogy a csa lá dok – me lyek tár sa dal munk alap ját ké -
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pe zik – szi lárd jö võ kép pel ren del kez nek, amely ál tal ve -
zérel ve bát ran vál lal hat nak gyer me ke ket. Mert a nem zet
biz ton sá ga, jö võnk va ló di zá lo ga a sok-sok gyer mek lesz,
akik fel vér tez ve tu dás sal, er köl csi és anya gi ja vak kal to -
vább épí tik ha zán kat, amit ele ink örö kül hagy tak ne künk.

Ün ne pe in ken vé gig fut gon do la tunk ban a ma gyar tör té -
ne lem, an nak ös  szes szép sé gé vel és fáj dal mas tra gé di á i val
együtt. Ezen az ün ne pen, ok tó ber 23-án ar ra gon do lunk,
hogy büsz kén vál lal juk elõ de ink tet te it, és a há la ér ze té vel
haj tunk fe jet em lé kük elõtt. 

Én azon ban most azt a gon do la to mat sze ret ném meg -
osz ta ni Önök kel – és re mé lem, ez így is lesz –, hogy ha -
son ló ün nep nem szü le tik a jö võ szá za dok ban. Ab ban bí -
zom – és hi szem, hogy az ös  sze fo gás ere jé vel el is ér het -
jük –, hogy Ma gyar or szá gon nem kell so ha töb bet nép el -
nyo mó dik ta tú ra el len for ra da lom mal ki vív ni a sza bad sá -
got, és so ha töb bé nem kell sú lyos vér ál do zat tal har col -
nunk ha zánk sza bad sá gá ért ide gen el nyo mó ura lom el len.

Olyan jö võt kép ze lek el és kí vá nok mind an  nyi unk nak,
amely ben múl tunk nem ze ti ér té ke it meg tart va, az eu ró pai
né pek kö zös sé gé be in teg rá lód va, sza bad és szu ve rén or -
szág ban, ba rát sá gos né pek kel kö rül vé ve, jó lét ben ne vel -
het jük gyer me ke in ket. Ezért a jö võ ért az el múlt ezer év -
ben, de kü lö nö sen e szá zad ban meg küz dött e nép. Ok tó -
ber 23-a ne kem töb bet je lent, mint pusz tán az ak ko ri ese -
mé nyek tör té nel mi leg hi te le sí tett is me re te. Ez a for ra da -
lom és sza bad ság harc az el múlt 1000 év meg pe csé te lé se,
ami kor a ma gyar nép vég ér vé nye sen hi tet tett õsi sza bad -
ság vá gya és a de mok ra ti kus ér ték rend mel lett.

Ked ves Kis pes ti ek! Au gusz tus 20-a a ma gyar ság leg ré -
geb bi ün ne pe. Szent Lász ló ki rá lyunk ide jén (1083-ban)
lett ün nep, ami kor Ist ván ki rá lyun kat a pá pa a szen tek so -
rá ba emel te. Több mint 900 éve tör tént ez. 

1956. ok tó ber 23-a leg fi a ta labb ün ne pünk. Itt, Kis pes ten
az ün nep al kal má ból azt kí vá nom Önök nek, hogy a le szár -
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ma zot ta ik ugyan itt Kis pes ten 900 év múl va úgy em lé kez -
ze nek meg ok tó ber 23-ról, mint az utol só ma gyar for ra da -
lom ról és sza bad ság harc ról. Te gyék mind ezt itt, egy szép
nagy pa lo tá ban – bár el kép zel ni sem tu dom, mi lyen épí té -
sze ti konst ruk ció pom pá já val övez ve, de azt igen, hogy –
ékes ma gyar nyel ven szól va!

(Kis pest, 2000. 10. 23.)
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„GLORIA VICTIS – 1956!”
Tisz telt Ün nep lõ Kö zös ség! Ked ves Kar ca gi ak!
„Ró lunk be szél nek min den nyel ven, si kong az éter és cso -
dál: Dá vid har col Gó li át el len”– így írt a köl tõ Job bágy Ká -
r oly 1956. no vem ber 2-án a ma gyar for ra da lom ról. Ha Nyu -
ga ton – azok ban az idõk ben – meg tud ták va la ki rõl, hogy
ma gyar, ámu lat tal kö szön töt ték: „Gloria Fifty Six!” – „Di csõ -
ség '56-nak!”.

Igen Tisz telt Ün nep lõk! Köl tõk itt hon és kül föld ön
szám ta lan vers ben örö kí tet ték meg a ma gyar ság hõ si es
bá tor sá gát, és vi lág szer te el is me rés övez te nem ze tünk sza -
bad ság vá gyát. Hogy mi ért ír ta Ca mus, hogy: „a ma gyar
vér oly' nagy ér té ke Eu ró pá nak és a sza bad ság nak, hogy
óv nunk kell min den csepp jét. A le gá zolt, bi lincs be vert
Ma gyar or szág töb bet tett a sza bad sá gért, mint bár mely
nép a világon…”.

Mert pon to san tud ta az egész vi lág, hogy a ma gyar ság
a vi lág tör té ne lem leg hõ si e sebb har cát vív ta meg '56-ban.

Mert a II. vi lág há bo rú alatt már a nagy ha tal mak el -
dön töt ték – a ma gyar nép meg kér de zé se nél kül –, hogy
Ma gyar or szág a Szov jet unió ér dek zó ná já ba ke rül, Ma -
gyar or szá got oda dob ták, mint ahogy a len gye le ket, cse -
he ket, szlo vá ko kat, ész te ket, let te ket, lit vá no kat. És
min den ki tûr te az el nyo mást, az em ber te len, ide gen dik -
ta tú ra bor zal ma it.

Ked ves Kar ca gi ak! Egyet len nem zet volt, aki el sõ ként,
bát ran fel egye ne se dett és ki mond ta, hogy elég volt!

Egy olyan or szág, ame lyet a XX. szá zad ban is több ször
ki fosz tot tak, meg aláz tak, tönk re tet tek, aki vel szem ben a
leg na gyobb igaz ság ta lan sá got kö vet ték el az I. vi lág há bo -
rú után Tri a non ban. 

Egy olyan or szág ban, ahol 1949-tõl 1953-ig 1 136 434
sze mély el len in dí tott el já rást az ÁVO és 516 708 em bert el
is ítél tek – köz tük sok bal ol da lit is.

124 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Ez a kor szak a ret te gés és a fé le lem bi ro dal ma volt.
1947-tõl Rá ko si, Gerõ és tár sa ik egy to ta li tá ri us rend szert
épí tet tek ki. ÁVO-val, ÁVH-val, be sú gók kal, szov jet tan -
kok kal. Ma gyar or szág 1956-ban egy meg szállt, lel ké ben
meg tört, meg fé lem lí tett or szág volt.

És még is volt bá tor sá ga, ere je, el szánt sá ga a nem zet nek,
hogy en nek a to tá lis rend szer nek ne ki men jen, hõ si e sen,
éle tét fel ál doz va küzd jön az igaz ság ta lan, em ber te len rend -
szer el len.

És mind ezt kül sõ se gít ség nél kül. Egye dül, ma gá ra hagy -
va küz döt te vé gig – ahogy' ezt a spa nyol köl tõ, Ramon Cue
Romano: Ma gad ra hagy tunk té ge det cí mû ver sé ben ír ta:

„Ki csi hugunk, te drá ga!
Ma gad ra hagy tunk Té ge det.
(…) – mi csak szó no kol tunk és vi tat koz tunk
De sen ki elõ re egy lé pést se tett,
(…) 
Sze münk lát tá ra ta pos tak a sár ba”.
Bár vol tak ígé re tek, biz ta tá sok, re mé nyek az USA ré szé rõl. 
Olasz or szág ban Ga ri bal di lé gi ót kezd tek szer vez ni. 
Franco tá bor nok ön kén te se ket kül dött, akik csak Mün-

che nig ju tot tak. A spa nyol vé del mi mi nisz ter fel aján lot -
ta a le mon dá sát, mert õ akar ta ve zet ni az ön kén te se ket.

Ked ves Ba rá ta im! Sok ezer ma gyar em ber har colt, ha -
tal mas bá tor ság gal, em ber fe let ti hõ si es ség gel, ren dít he tet -
len ha za sze re tet tel és sza bad ság vág  gyal – de nem jött a
kül sõ se gít ség.

Nem jött sen ki – csak az Odes  szai Ka to nai Kör zet bõl,
Konyev mar sall pa ran csá ra, 1 had osz tály, a már Ma -
gyar  or szá gon lé võ 200 000 szov jet ka to ná hoz, 4 600
harc ko csi val, hogy le ver je a for ra dal mat. (A mai ma gyar
harc ko csi ál lo mány ra nem té rek ki, mert ün nep ron tás
len ne.)

Nem fe le den dõ: Ro má nia ve ze té se fel aján lot ta, hogy
szí ve sen részt vesz a ka to nai in ter ven ci ó ban.
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Tisz telt Kar ca gi ak! 1956-nak sok ta nú sá ga van. Az egyik
– ta lán a leg fon to sabb –, hogy a ma gyar nép tar tó san nem
vi se li el a lel ké tõl, szel le mi sé gé tõl, szí vé tõl ide gen ha tal mi
rend sze re ket, és a kö zöm bös sé get, a be le tö rõ dést el uta sít -
ja. Ke re si az igaz sá got, és bát ran mer vál toz tat ni.

Ked ves Ün nep lõk! Ma sem sza bad, so ha nem sza bad
be le nyu god ni a rossz ba, az igaz ság ta lan ság ba. Ke resz -
tény de mok ra ta po li ti kus ként pe dig csak meg erõ sí te ni
sze ret ném azok hi tét, akik nek erõt adott a Jó is ten – szû -
kebb és tá gabb pát ri á juk ban –, hogy él jünk a vál toz ta tás
le he tõ sé gé vel. Ma ezt nem vér ál do zat ok kal kell el ér nünk
– ma te hát a vé le mény nyil vá ní tás sal, a nép sza va zás sal,
az iga zunk mel let ti ki ál lás sal te he tünk az igaz ság ta lan -
ság gal szem ben. 

'56 má sik nagy ta nú sá ga, hogy a nép aka ra ta szent és
sért he tet len, azt a ha ta lom nak kö te les sé ge tisz te let ben tar -
ta nia. '56-ban so kan – bal ol da li ak és jobb ol da li ak, szo ci ál -
de mok ra ták és ke resz tény de mok ra ták – ké pe sek vol tak a
nem ze ti ös  sze fo gás ban, a nem ze ti egy ség ben gon dol kod ni.
Ma is több ség ben van nak azok, akik ve lünk együtt vál to -
zást akar nak. Sok bal ol da li em ber is azt mond ja: elég volt
a ha zug sá gok ból, elég volt a szem fény vesz tõ trük kök bõl!
Mind ezek nek a Fõ vá ro si Nagy cir kusz ban és nem az Or -
szág gyû lés ben a he lyük.

Tisz telt Kar ca gi ak! 1956. ok tó ber 23-án a ma gyar nem -
ze ti ön ér zet, a nem zet tu dat leg ma ga sabb szin tû meg nyil vá -
nu lá sá nak le he tett ta nú ja az egész vi lág.

1956 a nem ze ti ön be csü lés for ra dal ma volt, meg mu tat -
ta, hogy aki tönk re akar ja ten ni nem ze ti ér zé se in ket, ha -
gyo má nya in kat, aki le be csü li a ma gyar ság ön ér ze tét, az
na gyon rossz úton jár! 1956-ban a ha za leg bát rabb jai vál -
lal ták a har cot a Gó li át tal szem ben. Pél dát mu tat tak hõ si -
es ség bõl, baj tár si as ság ból, ha za sze re tet bõl és nem csak a
töb bi ha son ló hely zet ben lé võ nem zet nek, ha nem az
egész Vi lág nak, az utó kor nak.
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Tisz te let és el is me rés az '56-os hõ sök nek, mert ki mer -
tek áll ni és har col ni a sza bad sá gért, a füg get len sé gért, a
ma gyar sá gun kért. Ahogy Bo ros Lász ló köl tõ ír ja:

„Most ta lán meg ér tik egye sek és so kak, 
Hogy ha kell, hát élet árán is, 
De a ma gyar min dig ma gyar ma rad!”.

(Kar cag, 2007. 10. 23.)
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Államtitkári kinevezés (2000. 05. 02.)



Válogatás 
országgyûlési 
felszólalásokból

„A politika az alkuk mûvészete

– nem azonos az önfeladással!”
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„TAR TO ZIK-E FE LE LÕS SÉG GEL 
A MI NISZ TER EL NÖK 

A NEM ZET ÖN BE CSÜ LÉ SÉ ÉRT?”

A/1598 azon na li kér dés

EL NÖK: (…) A Mi nisz ter el nök Úr ha laszt ha tat lan köz fel -
ada tai el lá tá sa mi att vá lasz adás ra Ko vács Lász ló kül ügy mi -
nisz tert je löl te ki. Meg kér de zem Simicskó Ist ván kép vi se lõ
urat, el fo gad ja-e vá lasz adó sze mé lyét.

DR. SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Kö szö nöm szé pen, El -
nök Úr, el fo ga dom, bár sze mé lye sen a Mi nisz ter el nök Úr -
nak szán tam ezt a kér dést. 

Re mé lem, hoz zá is el jut nak majd ezek az in for má ci ók.
EL NÖK: Ak kor Öné a szó.
DR. SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Tisz telt El nök Úr! Tisz -

telt Or szág gyû lés! Mi nisz ter el nök Úr! Az el sõ 2 per cem ben
egy tan me sét mon dok el Ön nek, szol gál jon ta nul sá gul az
Ön szá má ra is.

Egy szer volt, hol nem volt, volt egy szer egy csa lád. Ez a
csa lád ne héz kö rül mé nyek közt is tisz tes sé ge sen élt, dol go -
zott, gya ra po dott. Be fo ga dott min den kit, aki baj ba ju tott: be -
fo gad ta a há zá ba, a por tá já ra az el ûzöt te ket, a me ne kü lõ ket,
sõt, mun kát, ke nye ret és biz ton sá got adott ne kik.

Telt, múlt az idõ, és egy szer ezt a nagy csa lá dot ször -
nyû tra gé dia ér te. Szá mít ha tott vol na a be fo ga dot tak ra a
baj ban, akik a „jó tett he lyé be jót várj” elv he lyett azon ban
el árul ták, ki ra bol ták, ki fosz tot ták, meg erõ sza kol ták és el -
ûz ték há zá ból, ha zá já ból az ott hont adó csa lád ta go kat.

Tud juk, a ször nyû em lé kek se bei na gyon las san gyógy ul -
nak. Ek kor azon ban – évek múl tán – de cem ber 1-jén tör té -
nik va la mi: el jön a meg alá zott ma ra dék csa lád hoz az egy ko -
ri be fo ga dot tak csa lád fõ je, és ün ne pet tart. An nak a cson kí -
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tás nak, an nak a meg alá zás nak, an nak a ki fosz tás nak az ün -
nep nap ját, ame lyen tönk re tet ték és el ûz ték a va la ha ott hont
és biz ton sá got adó csa lá dot. De ez még nem min den, Mi -
nisz ter el nök Úr, er re az ün nep ség re az egy kor meg alá zott
csa lád új csa lád fõ je is el megy, és bol do gan együtt ün nep li a
rab lás és meg szé gye ní tés év for du ló ját.

Mi nisz ter el nök Úr, tar to zik-e Ön sze rint fe le lõs ség gel a
csa lád fõ a csa lád já ért? Vá rom vá la szát, és nem csak én, ha -
nem a meg cson kí tott csa lád is.

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zék so ra i ból, va la mint
a kar zat ról.) (…)

DR. SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Kö szö nöm szé pen, El -
nök Úr, a szót. Mi nisz ter el nök Úr, Kül ügy mi nisz ter Úr! Kö -
szön jük a tör té nel mi lec két; én más ként ta nul tam a tör té -
nel met ezek sze rint, mint Ön, de tisz táz zuk, hogy mi nek
az ün ne pe de cem ber 1-je Ro má ni á ban. Gon do lom,
Medgyessy Pé ter mi nisz ter el nök úr tud ja, hi szen õ ál lí tó lag
er dé lyi szár ma zá sú. Te hát: '18. de cem ber 1-jén – ki hasz -
nál va Ma gyar or szág gyen ge pil la na tát – az An tant se gít sé -
gé vel a ro má nok el sza kí tot ták Er délyt, 102 ezer km2 te rü -
let tel és 1,7 mil lió ma gyar ral együtt. Ki ra bol ták, ki fosz tot -
ták ezt kö ve tõ en Ma gyar or szá got, Bu da pes tet, vé gig gya -
láz va a ma gyar nõ ket, az as  szo nyo kat.

Mi, ma gya rok meg bo csá tot tunk, ho lott bo csá na tot so ha
sen ki nem kért tõ lünk. A mai na pig nem biz to sít ják a ki -
sebb sé gi és em be ri sza bad ság jo go kat, el nyom ják, as  szi mi -
lál ják és 'bozgor'-nak, ha zát lan nak csú fol ják az ott élõ ma -
gya ro kat. 

Mit te szünk mi ezért cse ré be? Nagy vo na lú an, úri em ber
mód já ra tá mo gat juk Ro má nia euro-atlanti in teg rá ci ó ját.
De az már még is csak minden nek a te te je, a ma gyar ság
ar cul csa pá sa, hogy a ro mán mi nisz ter el nök pro vo ka tí van
Bu da pes ten ün nep li a ma gyar ság meg alá zá sát, te szi min-
d ezt a ma gyar Mi nisz ter el nök tár sa sá gá ban (Az El nök a
csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le jár tát.), ro -

132 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



má nul be szél get ve, pezs gõz get ve. Ez bot rány, ez szé -
gyen, ezért ké rem, tol má csol ja a Mi nisz ter el nök Úr nak,
hogy szé gyell je ma gát! 

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i -
ban, va la mint a kar zat ról. – Köz be szó lás az MSZP pad so -
ra i ból: El ké pesz tõ!)

(2000. 09. 08.)
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A NEM ZET ÕR SÉG LÉT RE HO ZÁ SA
Or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat ál ta lá nos vi tá ja

SIMICSKÓ IST VÁN: (…) A (…) 61/2000. szá mú or szág -
gyû lé si ha tá ro zat a fel ada tok so rá ban szól a nem zet õr ség
lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gé rõl, fel ál lí tá sá nak elõ ké szü -
le te i rõl. A hon véd ség át ala kí tá sá ról szó ló or szág gyû lé si
ha tá ro zat vi lá gos sá te szi, hogy a had erõ tel jes meg újí tá sá -
hoz mint egy 10 év re van szük sé günk. A fon tos sá gi sor ren -
det is meg szab tuk. 

El sõ lé pés ként a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti át ala kí -
tá sát haj tot tuk vég re, ami hos  szabb tá von meg fe lel Ma -
gyar or szág azon igé nyé nek, hogy ha Ma gyar or szá got tá -
ma dás ér né, egy kis lét szá mú, ám ütõ ké pes, jól fel fegy ver -
zett és jól ki kép zett ál lo mán  nyal men jen a csa ta tér re. Ez a
szer ve ze ti ki ala kí tás il lesz ke dik a NA TO-tag or szág ok ka to -
nai szer ve ze te i hez. Az együtt mû kö dés mind Ma gyar or szág
vé del me ese té ben, mind a Ma gyar Hon véd ség kül föl di
mis  szi ók ban va ló rész vé te le ese tén biz to sí tott. 

A had erõ re form el sõ sza ka szá ban va ló sít juk meg a ka -
to nák élet- és mun ka kö rül mé nye i nek alap ve tõ ja ví tá sát. A
ka to nák jog ál lá sá ról szó ló, köz ked velt ne vén az új szol gá -
la ti tör vény már olyan kon dí ci ó kat biz to sít mind az elõ me -
ne tel ben, mind a jö ve de lem ben, ami von zó pá lyá vá te szi
a ka to nai hi va tást, ami tisz tes élet pá lyát és tisz tes sé ges
meg él he tést biz to sít a ka to nák és csa lád tag ja ik szá má ra.

A kis lét szá mú pro fes  szi o ná lis had se reg meg va ló sí tá sa a
cél a had erõ re form vé ge ze té vel. S ezen a pon ton fo gal ma -
zó dik meg a ma gyar em be rek ben, az egész ma gyar tár sa -
da lom ban azon hi á nyok so ra, ami rõl már em lí tést tet tem
ak kor, ami kor a nem zet õr ség szük sé ges sé gé rõl mint ál ta lá -
nos igény rõl be szél tem. 

Az el múlt év ti zed ben lét re jött egy nem kí vá na tos ten -
den cia. A had se reg lét szá má nak szû kí té sé vel nem volt
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meg old ha tó, hogy min den egész sé ges sor kö te les fi a tal em -
bert ki ké pez zen a had se reg. Ezért egy mo rá li san is el fo -
gad ha tat lan hely zet ala kult ki: so kan, akik te het ték, ki búj -
tak a ka to nai szol gá lat alól, és az ál lam sze met hunyt efe -
lett, hi szen az adott kor osz tá lyo kat egyéb ként sem lett vol -
na ké pes be hív ni a szû kü lõ ke re tû sor ka to nai szol gá lat ra.
Ezért is dön tött úgy az Or szág gyû lés, hogy – a tár sa dal mi
igaz sá gos sá got hely re ál lít ja –: 2002. ja nu ár 1-jé tõl a be vo -
nu ló fi a ta lok 6 hó na pot tölt se nek el ka to nai ki kép zés sel a
had se reg ben.

A pro fes  szi o ná lis had erõ vé tör té nõ át ala ku lás so rán
azon ban meg szûn nek a sor ka to nai be osz tá sok a Ma gyar
Hon véd ség ben, ez ál tal meg szû nik a had kö te le zett ség alap -
ján tör té nõ ka to nai ki kép zés is. Ma gyar or szá gon több mint
egy év ti ze de nem fo lyik tar ta lé kos ka to nai kép zés. Pa pí ron
több tíz ezer tar ta lé kos ál lít ha tó csa ta sor ba, de mint min den
más is, amit az em ber idõn ként nem gya ko rol, így a ka to -
nai is me re tek is meg kop nak, a kész sé gek el tom pul nak.
Vissza kell te hát ál lí ta nunk a tartalékosképzést; né ze tünk
sze rint ez ki zá ró lag ön kén tes ala pon va ló sul hat meg. 

Ma is szá mos olyan ön te vé keny, tech ni kai spor to kat
ûzõ klub mû kö dik az or szág ban, ame lyek te vé keny sé ge
szo ro san kö tõ dik vagy köt he tõ a hon vé de lem hez. Ilye nek
pél dá nak oká ért a vi tor lá zó re pü lõk, sár kány re pü lõk, ej tõ -
er nyõ sök, bú vá rok, rá dió ama tõ rök, cél lö võk, hos  szan so -
rol hat nánk még, és õk most sa ját erõ bõl, a leg ne me sebb
ér te lem ben vett meg szál lott ság ból kép zik ma gu kat e spor -
tok te rü le tén. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Se gít sük, ka rol juk fel õket,
ad junk le he tõ sé get szá muk ra is! Meg gyõ zõ dé sem, hogy az
ál lam egy ar ra adek vát in téz mé nye tá mo ga tást kell nyújt -
son ne kik is. 

Az el múlt évek saj nos nem szû köl köd tek ha zánk ban
sem sú lyos ele mi csa pá sok ban, gon dol junk csak az éven te
is mét lõ dõ ti szai ár vi zek re vagy né hány sze ren csé sebb ki -
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me ne te lû gáz ki tö rés re. A ka taszt ró fa el há rí tó szer ve zet jól
mû kö dik, a he lyén van, jól vég zi a mun ká ját, de ami kor ko -
moly baj van, azt is ér zé kel het tük, hogy a Ma gyar Hon véd -
ség je len tõs lét szá mú rész vé te le nél kü löz he tet len volt. Úgy
vé lem, más part ner or szá gok hoz ha son ló an a Ma gyar Hon -
véd sé get úgy kell fel sze rel nünk, ar ra kell ki ké pez nünk és
fenn tar ta nunk, ami re va ló: a ha za fegy ve res vé del mé re. Ka -
taszt ró fa hely ze tek ben és más, õket köz vet le nül érin tõ ve -
szé lyez te tett sé gek ese tén az em be rek szû kebb pát ri á juk ban
szí ve sen men nek a gát ra, ha a „gát” ki fe je zést itt most át vitt
ér te lem ben hasz ná lom, ak kor is. Az em be rek igény lik,
hogy kö zük le gyen szû kebb kör nye ze tük höz, csa lád juk,
ha zá juk vé del mé hez. Ér tel mes cé lo kat szí ve sen kö vet nek,
ér tel mes fel ada to kért szí ve sen vál lal nak ál do za tot. 

Tisz telt Or szág gyû lés! Ha úgy hoz ná a szük ség, a Ma -
gyar Hon véd ség, amely had ba vo nul, mi nõ sí tett idõ szak -
ban már a mai szûk lét szám ke re té vel sem tud ná fel vál lal -
ni a Kor mány, a köz igaz ga tá si in téz mé nyek, a hi dak, az
utak, a vas utak, a ve szé lyes üze mek fo ko zott õr zé sét és
vé dé sét, nem len ne ké pes a hát or szá gi ka to nai fel ada tok
tel je sí té sé re sem. Ezek rõl én rész le te i ben nem aka rok szól -
ni, hi szen en nek meg ter ve zé se, ki mun ká lá sa a szak em be -
rek, a ka to nák dol ga. 

2000. szep tem ber 8-án nyúj tot tam be a nem zet õr ség lét -
re ho zá sá ról szó ló or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot. Az óta
el telt több mint egy év. Ez az idõ szá mos kon fe ren ci á ra
adott le he tõ sé get, szak em be rek kel, a ha zá ju kért ten ni aka -
ró em be rek so ka sá gá val, ci vil szer ve ze tek kel, a hon véd ve -
zér kar ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i vel és nem utol só sor ban a par -
la men ti pár tok – köz tük ter mé sze te sen az el len zé ki pár tok
– tisz telt kép vi se lõ i vel is szá mos al ka lom mal kon zul tál tunk
a nem zet õr ség lét re ho zá sá nak kér dé sé rõl. Ala pos elõ ké szí -
tõ mun kát vé gez tünk. Már a múlt év ok tó be ré ben, ami kor
az Or szág gyû lés Hon vé del mi Bi zott sá ga, va la mint az Ön -
kor mány za ti és Ren dé sze ti Bi zott sá ga meg vi tat ta a ha tá ro -
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za ti ja vas la tot – egy ön te tû tá mo ga tá suk ról biz to sí tot ták azt.
Az óta meg bi zo nyo sod hat tunk ar ról, hogy a po li ti kai pár tok
ez zel a tá mo ga tá suk kal a köz aka ra tot tá mo gat ják. 

Az or szág szá mos nagy vá ro sá ban és kis te le pü lé sén jár -
va el mond ták az em be rek, he lyes lik a nem zet õr ség fel ál -
lí tá sát. Az egyik fa lu ban egy idõs em ber azt mond ta, ad -
dig nem sze ret ne meg hal ni, amíg meg nem va ló sul a
nem zet õr ség, mert szá má ra ez fog ja je len te ni 1848 és
1956 örök sé gé nek új já szü le té sét e ha zá ban. Ne kem óri á -
si erõt ad, hogy tu dom: nem csak ez az idõs em ber gon -
dol ko dik így er rõl.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Bo csás sák meg ne kem, ha azt
mon dom, hogy szá mom ra et tõl még is sok kal fon to sabb az,
amit fi a tal em be rek tõl hal lok a nem zet õr ség gel kap cso lat -
ban. Õk azt mond ják, öröm mel ven nék, ha 2–3 hó na pos
ki kép zés ke re tén be lül meg ta nul hat nák a fegy ver fo gá so -
kat, a fegy ver for ga tás alap is me re te it; szí ve sen vál lal ná nak
la kó hely ükön vagy ah hoz kö zel ön kén tes nem zet õri vagy
tar ta lé kos szol gá la tot is. Õk csu pán azt ké rik, ez a ki kép -
zés, ez a szol gá lat va ló ban tar tal mas, cél ra tö rõ le gyen, és
ne tör je ket té fel sõ fo kú ta nul má nyu kat vagy élet pá lyá juk
kez dõ sza ka szát. Azt mind an  nyi an lát juk, hogy ez köny  -
nyen meg old ha tó. 

A je len ha tá ro za ti ja vas lat – amen  nyi ben a tisz telt Ház
re mé nye ink sze rint el fo gad ja – a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um fel ada tá vá te szi, hogy dol goz za ki a nem zet õr ség lét -
re ho zá sá val kap cso la tos tör vényt, il let ve tör vény mó do sí -
tá so kat, ame lyek ben az Or szág gyû lés maj dan meg szab ja
a nem zet õr ség fel ada ta it, irá nyí tá si rend jét, szer ve ze tét
és a töb bi fegy ve res erõ höz va ló vi szo nyát. Ter mé sze te -
sen bi zo nyos rész let kér dé sek re (Az El nök a csen gõ meg -
ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le jár tát.) vo nat ko zó an is
van nak elõ ze tes el kép ze lé se ink. Ké rek még egy pi ci tü -
rel met, és azon nyom ban be fe je zem, kö szö net tel –
mind járt vé ge.
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Te hát a szak irá nyí tás ra né ze tem sze rint ki zá ró lag a
hon véd ve zér kar le het hi vat va, hi szen ne fe led jük, hogy
az ál ta lam ko ráb ban el mon dott, bár nem rész le te zett fel -
adat sor ból a leg fon to sabb a ha za vé del mé re irá nyu ló,
amit a Ma gyar Hon véd ség gel szo ros együtt mû kö dés ben, a
hon véd ve zér kar ve ze té se alatt kell meg ol da nia. 

És vé ge ze tül, tisz telt Kép vi se lõ tár sa im, a nem zet õr ség
lét re ho zá sa gon do la tá nak el in dí tá sa óta az együtt gon dol -
ko dás ré vén rend kí vül so kat gaz da go dott ez az esz me.
Mind vé gig azt ta pasz tal tam, hogy po li ti kus tár sa im – hang -
sú lyo zom: el len zé ki kép vi se lõ tár sa im is – a ka to nák és
más szak em be rek, a ci vil szer ve ze tek és az egy sze rû pol -
gá rok egyen ként is sok ban já rul tak ah hoz hoz zá, hogy má -
ra kör vo na la zó dott a nem zet õr ség meg ala kí tá sá nak a gon -
do la ta. Azért fej lõ dött ez a gon do lat ily rö vid idõ alatt
olyan so kat, mert min den ki tud ta és érez te, hogy
össznemzeti ügy rõl van szó, és min den hasz nál ha tó, job -
bí tó szán dé kú gon do lat meg hall ga tás ra ta lált – így lesz ez
a jö võ ben is. 

Ar ra ké rem Kép vi se lõ tár sa i mat, hogy itt, a Par la ment ben
is mond ják el né ze te i ket, ész re vé te le i ket, ja vas la ta i kat (Az El -
nök is mét csen get.), és mint ahogy ezt a bi zott sá gok ban is
tet ték, sza va za tuk kal já rul ja nak hoz zá ah hoz, hogy ha zánk
biz ton sá ga a nem zet õr ség fel ál lí tá sa ál tal to vább erõ söd jék.

Kö szö nöm szé pen meg tisz te lõ fi gyel mü ket, és kö szö -
nöm az El nök Úr nak a le he tõ sé get. (Taps a kor mány zó
pár tok pad so ra i ban.) (…)

EL NÖK: Két per ces hoz zá szó lás ra kö vet ke zik Simicskó
Ist ván kép vi se lõ úr.

SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Kö szö nöm szé pen, El nök Úr,
a szót. Nem akar tam, csak a vé gén hoz zá szól ni, de úgy ér -
zem, Bauer kép vi se lõ úr hoz zá szó lá sá ra min den kép pen cél -
sze rû re a gál nom, mi e lõtt ez a vi ta ki csit rossz irány ba el megy.

Na gyon nagy öröm mel hall gat tam több konst ruk tív hoz -
zá szó lást még el len zé ki pár tok so ra i ból is, és ki csit szo mo -
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rú va gyok, ami kor Bauer Ta más nak az elõb bi hoz zá szó lá -
sát kel lett vé gig hall gat nom, több szem pont ból, te kin tet tel
ar ra, hogy svind li nek és ön le lep le zés nek ne vez te a nem -
zet õr ség szent és ne mes ügyét. Én ezt na gyon szo mo rú an
ér zé kel tem és ta pasz tal tam. Sõt, még azt is mond ta – bár
nem cél sze rû meg is mé tel ni eze ket a sza va kat, de hogy
még is meg ma rad jon az utó kor szá má ra –, fe les le ges nek,
in do ko lat lan nak és pénz ki do bás nak ne vez te mind ezt a ne -
mes szán dé kot. Azt hi szem, Ma gyar or szág biz ton sá gá nak,
a ma gyar csa lá dok, a ma gyar em be rek, a ma gyar pol gá rok
biz ton sá gá nak az ügye sze rin tem nem fe les le ges, nem in -
do ko lat lan, és min den pénzt meg ér a ma gyar em be rek biz -
ton sá gá nak az ügye.

A má sik na gyon fon tos szem pont, ami még itt el hang -
zott, még pe dig a fe les le ges és in do ko lat lan pénz ki do bás -
sal és a ki kép zés sel kap cso lat ban is: az I. és a II. vi lág há -
bo rú elõtt is na gyon so kan gon dol kod tak így, ahogy Bauer
Ta más gon dol ko dott. Hadd mond jam el, hadd idéz zem
Bauer Ta más nak azt a ne ves ame ri kai tá bor no kot –
Eisenhowerról van szó –, aki, gon do lom, ha son ló kat hall -
gat va an nak ide jén más po li ti ku sok ré szé rõl, fo gal maz ta
meg azt a gon do la tot, ami azt hi szem, mind a mai na pig
pél da ér té kû le het a szá munk ra. Még pe dig azt mond ta,
hogy az ala pos tech ni kai, lé lek ta ni és fi zi kai fel ké szí tés
olyan fegy ver, ame lyet min den nem zet meg ad hat ka to ná i -
nak, mi e lõtt harc ba kül di õket. Mi vel azon ban a há bo rú
a de mok rá ci á kat min dig vá rat la nul éri, ezt a ki kép zést
nagy részt bé ké ben kell el vé gez ni. Amíg nem va ló sul meg
az ál ta lá nos le sze re lés, min dig bûn nek fog szá mí ta ni, ha az
em be re ket fel ment jük az olyas faj ta ki kép zés alól (Az El nök
a csen gõ meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ le tel tét.), amely
tisz tes sé ges esélyt ad szá muk ra, hogy túl él jék a há bo rút. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a kor mány párt ok so ra i ban.) (…)
EL NÖK: Tisz telt Or szág gyû lés! Mi u tán több fel szó la ló

nem je lent ke zett, meg kér de zem Simicskó Ist ván kép vi se lõ
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urat, kí ván-e vá la szol ni a vi tá ban el hang zot tak ra. (Si micskó
Ist ván: Igen.) Meg adom a szót.

SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Kö szö nöm szé pen a szót,
El nök Úr. Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Az zal kez de ném, szá -
mom ra óri á si él mény volt az – csak vé gig sza ladt az agya -
mon a gon do lat, hogy 11–12 év vel ez elõtt ugyan eb ben a
Ház ban foly ha tott vol na-e er rõl vi ta vagy más ilyen jel le gû
kér dés rõl –, hogy sa ját ma gunk dönt he tünk, sa ját ma gunk
vi tat koz ha tunk ar ról, mi lyen né for mál juk az or szág biz ton -
sá gát, és én ezt óri á si hor de re jû nek, je len tõ sé gû nek tar tom.
Ugyan ilyen fon tos do log le het az, hogy vi lá gos, tisz ta jö võ -
ké pet fes sünk föl a ma gyar tár sa da lom tag jai szá má ra, a
ma gyar ka to nák szá má ra, hi szen azt hi szem, a biz ton ság po -
li ti ka for má lá sa so rán ma ta lán ez a leg fon to sabb kér dés.

Ma, ami kor a XXI. szá zad kez de tén szem be sül nünk kell
új és új ki hí vá sok kal; ma, ami kor azt lát juk, hogy a ha gyo -
má nyos, úgy mond ka to nai el ret ten tõ erõ fenn tar tá sa mel -
lett a hát or szág biz ton sá gát is erõ sí te nünk kell – mind ez új
fel ada to kat ró mind an  nyi unk ra –, az em be rek jo go san vár -
ják el azt tõ lünk, hogy nö vel jük a biz ton sá gu kat, nö vel jük
a biz ton ság ér ze tü ket.

A Ma gyar Hon véd ség nek, amely pro fes  szi o ná lis jel le -
get ölt, ki, il let ve mi lyen szer ve zet ad, il let ve ad hat után -
pót lást, meg fe le lõ en kép zett tar ta lé kot? Ki se gít és se gít -
het a ka taszt ró fa vé de lem nek, a pol gár õr ség nek ár víz,
bel víz, ve gyi vagy bár mi lyen más ka taszt ró fa ese tén?
Hagy juk-e el sor vad ni a tech ni kai spor to kat ûzõ ci vil szer -
ve ze te ket, ame lyek ma is ko moly ka to nai je len tõ ség gel
és jel leg gel bír nak?

A pro fi Ma gyar Hon véd ség tár sa dal mi kap cso la ta szo ros
le het-e az em be rek kel, a ma gyar csa lá dok kal? Élõ kap cso -
lat lesz-e az, ha csak és ki zá ró lag az or szág ban pro fes  szi -
o ná lis had erõ mû kö dik? Emel he ti-e mind ez a ka to nai pá -
lya presz tí zsét ak kor, ha csak és ki zá ró lag pro fi had se reg
mû kö dik, ma ga sabb szint re, mint ame lyen most van? Ha
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ez a kap cso lat nem élõ, ha a ma gyar tár sa da lom mal a ma -
gyar em be rek kel nincs köz vet len kap cso lat ban, egy faj ta
kaszt jel le get ölt het a Ma gyar Hon véd ség.

Sze rin tem a pro fi had se reg ese tén sem mond ha tunk le
a hon vé de lem össz tár sa dal mi jel le gé rõl. Erõ sí te nünk kell a
nem zet ös  sze fo gá sát a hon vé de lem te rü le tén, és azt hi -
szem, a nem zet õr ség lét re ho zá sa ezt je len tõs mér ték ben
elõ se gí te né, hi szen gon dol junk csak be le, tisz telt Kép vi se -
lõ tár sa im, hogy a tör té ne lem fo lya mán szá mos eset ben,
ami kor a ma gyar em be rek – a ma gyar fér fi ak és akár nõk
is, akik er re egész ség ügyi leg al kal ma sak – meg te het ték
azt, hogy a sa ját fa lu ju kat, a sa ját há zu kat, a sa ját csa lád ju -
kat véd ték, sok kal ha té ko nyabb volt az a rend szer, és – lát -
hat juk szá mos NA TO-tag or szág ban mind ezt – ezért van
szük ség töb bek kö zött a nem zet õr ség hez ha son ló szer ve -
ze tek re és in téz mé nyek re.

Itt a vá lasz Iváncsik kép vi se lõ tár sam nak, hogy igen, az
egész sé ges és ar ra al kal mas nõk is részt ve het nek a nem -
zet õr ség in téz mé nyé ben és mû kö dé sé ben.

Azt hi szem, po li ti kus ként és biz ton ság po li ti ká val fog lal ko -
zó po li ti kus ként is a ma is jól lát ha tó jö võ be ni prob lé mák ra
és ki hí vá sok ra kell po li ti kai fe le lõs sé günk tõl ve zérel ve ke res -
nünk a vá laszt, együtt mû köd ve önök kel, és ezért szá mom ra
min den kép pen hasz nos és jó volt ez a mai vi ta is.

Én azt mon dom, a biz ton sá got a ma ga komp le xi tá sá ban
cél sze rû ér tel mez nünk.

A vi tát hall gat va öröm te li volt szá mom ra, hogy a nem -
zet õr ség lét re ho zá sá nak, lé té nek szük sé ges sé gé ben dön -
tõ en egyet ér tés mu tat ko zik, és ez a leg fon to sabb, Kép vi -
se lõ tár sa im. 

A lét re ho zá sá nak idõ pont já ban van nak vé le mény kü -
lönb sé gek, ami egyéb ként azt mu tat ja, hogy az én or -
szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tom sem mond ja ki, hogy
ek kor tól föl kell ál lí ta ni, hi szen el fo ga dom azo kat a mó -
do sí tó ja vas la to kat, ame lyek a lét re ho zás ról szól nak, de
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ezt idõ ben ki tol ják. Er rõl le het ér te kez ni, és le het vi tat -
koz ni, lesz majd al ka lom a rész le tes vi ta so rán ezt bõ veb -
ben ki fej te ni. 

Vé ge ze tül az zal zár nám, tisz telt Kép vi se lõ tár sa im, azt
hi szem, az em be rek, a ma gyar csa lá dok és az a sok-sok ci -
vil szer ve zet, akik na gyobb biz ton ság ban sze ret né nek él ni,
akar ják a nem zet õr sé get úgy szin tén, hi szen szá mos fó rum,
szá mos le vél, kon fe ren cia, ta nács ko zás és ér te ke zés mu tat -
ja mind ezt szá mom ra. A ka to nák – akik nek a biz ton sá gunk
a ke zük ben van – tá mo gat ják; mi, po li ti ku sok jó, ha meg -
érez zük mind ezt, és együtt te szünk a ma gyar em be rek biz -
ton sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben, a nyu godt gya ra po dá suk
ér de ké ben. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps.)
(2001. 11. 05.)

Országgyûlési határozati javaslat rész le tes vi tá ja

SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): a mó do sí tó ja vas la tok át te kin -
té se so rán iga zá ból el len ér vek nem fo gal ma zód tak meg,
ami az alap kér dést il le ti, hogy le gyen-e nem zet õr ség vagy
pe dig sem. (…) az el hang zott vé le mé nyek gya kor la ti lag
alá tá masz tot ták a nem zet õr ség lét jo go sult sá gát és en nek
szük sé ges sé gét.

Sze ret nék né hány gon do la tot ide idéz ni, még pe dig a
61/2000. or szág gyû lé si ha tá ro za tot, amely több mint
90%-kal ke rült el fo ga dás ra. Ez nem más ról szól, mint a
Ma gyar Hon véd ség hos  szú tá vú át ala kí tá sá ról. Tíz év
táv la tá ban ha tá roz hat juk meg, hogy mi lyen le gyen a
Ma gyar Hon véd ség. Ez egy óri á si, nagy lép té kû or szág -
gyû lé si ha tá ro zat, amit el fo gad tunk, a ko ráb bi idõ sza -
k ok ban nem na gyon volt er re pél da. Vi lá gos, tisz ta jö -
võ ké pet vá zol föl a biz ton ság po li ti ká nak ezen a te rü le -
tén, s eb ben a ha tá ro zat ban az áll, en nek az 5. g) pon-
t já ban: meg kell vizs gál ni a te rü let vé del mi erõk át ala kí -
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tá sá nak, a nem zet õr ség fo ko za tos lét re ho zá sá nak szer -
ve ze ti, anya gi, tech ni kai le he tõ sé ge it és fel tét ele it.

Én pon to san ezt mon dom – és ezt idéz te Mécs Im re kép -
vi se lõ tár sam is –, a te rü let vé de lem fon tos sá gát hang sú lyoz -
va: így van, és ez zel pár hu za mo san a nem zet õr ség fo ko za -
tos lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét is. Ezért mon dom azt,
hogy az or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tom pon to san, szer -
ve sen il lesz ke dik a had erõ re form vég re haj tá sá nak fo lya ma -
tá ba, és egy ér tel mû en konk re ti zál ni pró bál ja azo kat a szem -
pon to kat, cél ki tû zé se ket, ame lye ket ezen 90%-os több ség -
gel el fo ga dott or szág gyû lé si ha tá ro zat meg fo gal maz.

A ha tár idõk vo nat ko zá sá ban – ame lyek a mó do sí tó ja vas -
la tok ban és a kap cso ló dó mó do sí tók ban is tük rö zõd nek –
úgy lá tom, azo kat fo gom tud ni tá mo gat ni a jö võ ben is, ame -
lyek azt mond ják ki, hogy 2002. de cem ber 31-éig ké szül jön
el az a tör vény cso mag, amely a nem zet õr ség lét re ho zá sá nak
szem pont ja it tar tal maz za. Ez sze rin tem kel lõ idõt és le he tõ -
sé get ad majd a jö võ évi vá lasz tá sok után fel ál ló új ös  sze té -
te lû Par la ment nek, hogy ezt a kér dést vé gig tár gyal ja. 

Is mé tel ten sze ret ném hang sú lyoz ni – mint már az ele jén is
el mond tam –, hogy igen is én is fon tos nak tar tom – mi vel
össznemzeti ügy nek te kin tem a biz ton ság po li ti kát és a hon -
vé del met –, hogy eb ben majd va la men  nyi par la men ti párt
kép vi se lõ je ve gyen részt, és tár gyal ja meg ezt a kér dést, hi -
szen csak ak kor van en nek ér tel me, hogy ha meg van hoz zá a
par la men ti tá mo ga tás is. Fon tos a par la men ti tá mo ga tás, fon -
tos a po li ti kai tá mo ga tott sá ga egy ügy nek, de na gyon fon tos
a tár sa dal mi és a ka to na szak mai tá mo ga tott sá ga is. (…)

Kö szö nöm szé pen a tü rel met, El nök Úr. 
(Mécs Im re Simicskó Ist ván fe lé mu tat va: El nök Úr, ké -

rem, ad ja meg a szót!) 
EL NÖK: Ak kor már csak 3.
SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Há rom, kö szö nöm. Te hát

fon tos nak tar tom, hogy az el múlt egy év ben szak mai fó ru -
mo kon vi tat tuk meg eze ket a kér dé se ket olyan ka to nák -
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kal, nyug dí jas ka to nák kal, tar ta lé kos ka to nák kal, ci vi lek -
kel, akik érez nek ma guk ban fe le lõs sé get, és sze ret né nek
ezen a szak mai te rü le ten ten ni va la mit és se gí te ni az ügy -
nek. Azt kell mond jam, hogy a Ma gyar Had tu do má nyi Tár -
sa ság tól kezd ve a Ma gyar Tar ta lé kos Ka to nák Szö vet sé gé -
ig gya kor la ti lag min den hon nan po zi tív vis  sza jel zés jött, és
fon tos nak tart ják a nem zet õr ség lét re ho zá sát.

Te hát azt hi szem, a po li ti kai fe le lõs sé günk ab ban is meg
kell nyil vá nul jon, hogy ha van egy tár sa dal mi aka rat, van egy
igény, van egy biz ton ság po li ti kai hi ány a je len pil la nat ban,
és fõ leg ak kor, ami kor 10 év táv la tá ban gon dol ko dunk, és
azt mond juk, hogy ké rem szé pen, itt pro fi és ön kén tes hi va -
tá sos had se re ge lesz majd Ma gyar or szág nak, ak kor szük sé -
günk van ar ra, hogy az így ke let ke zõ hi ányt, ûrt és prob lé -
má kat – hi szen ez egy na gyon nagy ívû át ala kí tá sát je len ti a
hon vé de lem nek, a hon vé de lem rend sze ré nek – ke zel jük. Ha
egy ki csit is elõ re tu dunk gon dol kod ni a kol lek tív böl cses -
ség ere jé vel, ak kor pró bál juk meg az így ke let ke zõ prob lé -
má kat már ide jé ben ke zel ni, és azo kat a tár sa dal mi igé nye -
ket is ész re ven ni, ame lyek ezen a te rü le ten je lent kez nek. 

Ezért pró bá lom egy ki csit ta lán már „meg szál lott ként” is
és jó ér te lem ben vett fa na ti kus ként is vin ni ezt az ügyet,
mert úgy ér zem, a tár sa dal mi és a ka to na szak mai tá mo ga -
tott sá ga is meg van. 

Vé ge ze tül az zal sze ret ném zár ni – és ak kor nem is
élek vis  sza vagy élek a két szer öt per ces idõ ke ret tel az El -
nök Úr jó vol tá ból –, hogy ha vis  sza gon do lunk – Mécs
kép vi se lõ úr is a Hon vé del mi Bi zott ság el nö ke volt az
elõ zõ cik lus ban –, azt lát hat tuk, hogy na gyon-na gyon sok
fon tos tár sa da lom po li ti kai, gaz da ság po li ti kai kér dést kel -
lett meg ol da ni az el múlt 10–11 év ben. A hon vé de lem egy
ki csit há nya tott sor sú volt; azt kell mon da nom, el ha nya -
golt sor sa volt, ezt lát hat tuk a lét szám le épí té sek bõl, lát -
hat tuk a szûk költ ség ve té si for rá sok ból és ke re tek bõl.
Most el ér ke zett az az idõ szak, ami kor egy ki csit ta lán
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nagyívû gon do la to kat is meg tu dunk fo gal maz ni, el kez -
dõd het az épít ke zés idõ sza ka. 

Ezt mu tat ja a 61/2000. or szág gyû lé si ha tá ro zat el fo ga dá sa a
had erõ re form ról, a tíz éves terv rõl, és a nem zet õr ség vo nat ko -
zá sá ban pe dig most ada tott meg a tör té ne lem ben, hogy Ma -
gyar or szág ön ként dönt het ilyen fon tos kér dé sek rõl. Az el múlt
idõ szak ban Bat thyá ny után '56-ban jött lét re még nem zet õr -
ség, rö vid éle tû ek vol tak; most, a nyu god tabb épít ke zés idõ -
sza ká ban hos  szabb táv ra gon dol hat juk mind ezt vé gig. Bí zom
ben ne, hogy ami kor har mad szor – te kint ve, hogy 3 a ma gyar
igaz ság – fu tunk ne ki egy ilyen fon tos in téz mény lét re ho zá sá -
nak, ak kor a Par la ment tá mo ga tá sát is el fog ja nyer ni. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel met és a le he tõ sé get.
(Taps a Fi desz és a MIÉP so ra i ban. – Szór vá nyos taps az

SZDSZ so ra i ban.) (…)
EL NÖK: Újabb két per ces hoz zá szó lás ra je lent ke zett

Simicskó Ist ván kép vi se lõ úr. 
SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Kö szö nöm szé pen, El nök

Úr, tény leg csak egy mon dat tal akar tam még er re re a gál ni.
Pon to san ez, amit Mécs kép vi se lõ úr mon dott, hogy a nem -
ze ti biz ton sá gi stra té gi á nak a meg al ko tá sá hoz, lét re ho zá sá -
hoz – te kin tet tel ar ra, hogy ez kor mány za ti ha tás kör – nem
szük sé ges par la men ti jó vá ha gyás, azt hi szem, jól bi zo nyít ja
azt, hogy a Kor mány igen is, ami kor ilyen idõ sza kot élünk,
eb ben a fon tos kér dés ben az el len zék ál lás pont ját és vé le -
mé nyét is fi gye lem be kí ván ja ven ni, te hát be von ja a Kor -
mány eb be a tár gya lás so ro zat ba az el len zé ki pár to kat is. 

Azt hi szem, ez kel lõ mér té kû ga ran cia is ar ra néz ve,
hogy a nem zet õr ség in téz mé nyé nek lét re ho zá sa kap csán
ugyan ilyen hatpárti vagy akár hány pár ti tár gya lá sok ra majd
szük ség lesz, és eb ben ér te lem sze rû en mi nél szé le sebb
kö rû együtt mû kö dés re tö rek szik a kor mány.

Vé ge ze tül még an  nyit sze ret nék mon da ni, hogy az el -
múlt idõ szak ban va ló ban el ér tünk si ke re ket, már a Ma gyar
Hon véd ség vo nat ko zá sá ban is. 
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Bár „az ön elé gült ség az elõ re ha la dás aka dá lya és gát ja”
– mond ta Bion, az óko ri bölcs, bí zom ben ne, hogy ez az
ön elé gült ség nem is kell hogy most úr rá le gyen raj tunk. 

Van nak ko moly ered mé nyek, de to vább kell épí te ni a
hon vé de lem össznemzeti jel le gét és egész ügyét. A nem -
zet õr ség fon tos ál lo má sa le het an nak, hogy igen is kéz zel -
fog ha tó an nö vel tük a ma gyar pol gá rok, a ma gyar csa lá -
dok biz ton sá gát, és tet tünk az õ vé del mük és biz ton sá -
guk ér de ké ben.

(Taps a Fi desz és a MIÉP so ra i ban. – Szór vá nyos taps az
SZDSZ so ra i ban.) (…)

(2001. 11. 29.) 

Mó do sí tó ja vas la tok ha tá ro zat ho za ta la

„A ha za vé del me a leg szen tebb pol gá ri kö te les sé günk.”

(Kos suth La jos)

SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz telt
El nök Úr! Ma lát szó lag csu pán egy or szág gyû lé si ha tá ro za -
ti ja vas lat kap csán be nyúj tott mó do sí tó ja vas la tok ról szó ló
na pi ren di pont hoz ér ke zett a tisz telt Or szág gyû lés.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Ma több rõl van szó, mint a
H/3107. szá mú, a nem zet õr ség lét re ho zá sá ról szó ló ha tá ro -
za ti ja vas lat hoz be nyúj tott, be ér ke zett mó do sí tó ja vas la tok -
ról tör té nõ sza va zás ról. Ma itt egy fon tos elõ re lé pést te he -
tünk egy új fegy ve res erõ lét re ho zá sa vo nat ko zá sá ban,
amely Ma gyar or szág, a ma gyar csa lá dok biz ton sá gá nak fo -
ko zá sa ér de ké ben meg szü let het.

A mai, ter ro riz mus sal ter helt és bo nyo lult ér dek vi szo -
nyok kal át szõtt, konf lik tu sok kal te li vi lá gunk ban nem tud -
juk tel jes bi zo nyos ság gal, mi lyen lesz a jö võ biz ton ság po -
li ti kai ér te lem ben. Egy azon ban biz tos: az em be rek szer te
a vi lág ban, de leg fõ kép pen itt hon, Ma gyar or szá gon bé ké -
ben, biz ton ság ban sze ret né nek él ni, mert csak ilyen kö rül -
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mé nyek kö zött tud nak bol do gul ni, gya ra pod ni, gyer me ke -
i ket fel ne vel ni. A po li ti kai fe le lõs sé günk ab ból áll, hogy te -
gyünk meg min den tõ lünk tel he tõt en nek ér de ké ben.

Ma Ma gyar or szág ka to nai biz ton sá gát a re form ja it tény -
le ge sen meg kez dõ Ma gyar Hon véd ség és a NA TO ga ran tál -
ja. A Ma gyar Hon véd ség át ala kí tá sát, fej lesz té sét 10 év re
elõ re meg ha tá roz tuk, mely nek cél ja egy kor sze rû en fel sze -
relt, anya gi lag el is mert, kis lét szá mú, pro fi had se reg meg te -
rem té se. Ez vi lá gos, egy ér tel mû jö võ ké pet vá zol hat elénk.

Azon ban meg elé ged he tünk-e ez zel? Nem csak azért te -
szem fel ezt a kér dést, mert – mint tud juk Biontól, – „az ön -
elé gült ség az elõ re ha la dás aka dá lya”, de nem mu tat koz nak,
mu tat koz tak-e új ter mé sze tû biz ton sá gi ki hí vá sok, il let ve
nem erõ söd het nek fel a ré gi ve szé lyek? Mi lyen szer ve zet
vagy szer ve ze tek fog ják el lát ni azo kat a fon tos fel ada to kat,
ki egé szí tõ te vé keny sé ge ket, ame lye ket ma egy ve gyes
rend sze rû, so ro zott, szer zõ dé ses, hi va tá sos hon véd ség még
el lát, ami már egy pro fi had se reg nek nem lesz fel ada ta?

So kan pusz tán ön elé gül ten a NA TO-tag sá gunk hoz fû zött
biz ton sá gi ga ran ci á kat em le ge tik: majd a NA TO meg véd
min ket – mond ják. A XXI. szá zad ki hí vá sa i ra ne künk, ma -
gya rok nak is ke res nünk kell a jó vá la szo kat. A „majd má sok
se gí te nek, ha eset leg baj ba ke ve re dünk” tí pu sú szem lé let
he lyett én azt mon dom, ha van egy kis ön be csü lé sünk, ak -
kor so ha nem mond ha tunk le ar ról, hogy a hon vé del münk
össznemzeti ügy ma rad jon. Ahogy Kos suth mond ta: „a ha -
za vé del me a leg szen tebb pol gá ri kö te les sé günk”.

Tisz telt Or szág gyû lés! A nem zet õr ség lét re ho zá sá val tu -
dunk meg nyug ta tó vá la szo kat ad ni az elõbb fel tett kér dé -
sek re, hi szen a ka to nai alap ki kép zés, a tar ta lék kép zés, a
ka taszt ró fa-el há rí tás fel ada ta i nak el lá tá sa, va la mint a tech -
ni kai spor tok fel ka ro lá sa és hasz no sí tá sa az or szág biz ton -
sá ga ér de ké ben mind-mind nél kü löz he tet len te vé keny ség.
És ne fe led kez zünk meg ar ról sem, hogy a nem zet õr ség
in téz mé nye élõ kap cso la tot tart majd fenn a ci vil tár sa da -

147SIMICSKÓ ISTVÁN: NEMZETI ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN



lom és a jö võ be ni pro fi Ma gyar Hon véd ség kö zött, erõ sít -
ve ez zel a nem zet ös  sze fo gá sát.

Tisz telt Or szág gyû lés! A ka to nák – akik Ma gyar or szág
biz ton sá gá ért fe lel nek – tá mo gat ják. A ci vil ka to na szak mai
szer ve ze tek, a Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság tól a Ma -
gyar Tar ta lé kos Ka to nák Or szá gos Szö vet sé gé ig öröm mel
ven nék a nem zet õr ség lét re jöt tét. 

Nincs al ter na tí vá ja a nem zet õr ség nek, és mint azt már bölcs
po li ti kus elõ de ink tõl tud juk, az al ter na tí vák hi á nya pe dig cso -
dá la to san egy sze rû vé te szi a dön tést. Te hát, tisz telt Kép vi se lõ -
tár sa im, mond juk ki: kell nem zet õr ség, és hoz zuk lét re azt.

Kö szö nöm szé pen.
(Taps a kor mány pár ti pad sor ok ból.)
EL NÖK: (…) Az Or szág gyû lés 189 igen, 113 nem, 2 tar -

tóz ko dás mel lett a ja vas la to kat el fo gad ta. A zá ró sza va zás ra
a kö vet ke zõ ülé sün kön ke rül sor.

(2001. 12. 11.)

Zá ró sza va zá sa

DR. SZA BÓ JÁ NOS hon vé del mi mi nisz ter: Tisz telt El nök
As  szony! Tisz telt Ház! A Kor mány tá mo gat ja a nem zet õr -
ség lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za ti ja vas la tot. 

Kö szö nöm. 
(Taps a kor mány párt ok so ra i ból.)
EL NÖK: Kö szö nöm szé pen, Mi nisz ter Úr. Kér de zem te -

hát a tisz telt Or szág gyû lést, el fo gad ja-e a nem zet õr ség lét -
re ho zá sá ról szó ló or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot az
egy sé ges ja vas lat szö ve ge sze rint. Ké rem, sza vaz za nak!
(Sza va zás.) Kö szö nöm.

Meg ál la pí tom, hogy az Or szág gyû lés 205 igen sza va -
zat tal, 122 nem el le né ben és 3 tar tóz ko dás mel lett az or -
szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot el fo gad ta.

(2001. 12. 18.)
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A Hon vé del mi Bi zott ság ülé sén 



A VÉ DETT, ÕS HO NOS 
ÁL LAT FAJ TÁK NEM ZE TI KINC  CSÉ

NYIL VÁ NÍ TÁ SA 

Or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat rész le tes vi tá ja

„(…) ha a globalizációt nem is tud juk meg ál lí ta ni, 

de nép ha gyo má nya ink, szo ká sa ink, kul tú ránk év ez re des ér té ke it 

– és ben ne nem ze ti ál la ta in kat – meg kell õriz nünk  

a jö võ nem ze dé ke szá má ra."

DR. SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz) elõ ter jesz tõ: (…) Úgy
lá tom, mai vi lá gunk ban, a mai bel po li ti kai hely zet ben
igen ke vés ügy van, amely ben egy faj ta nem ze ti egyet -
ér tést fel le het mu tat ni. Ami kor a ja vas la tot meg fo gal -
maz tam az el múlt év áp ri li sá ban, és be nyúj tot tam a tisz -
telt Ház elé, ak kor az a szán dék ve ze tett, hogy kü lö nö -
sen az eu ró pai uni ós csat la ko zá sunk al kal má val és a
mai glo ba li zá ló dó, ro ha nó vi lá gunk ban áll junk meg egy
ki csit, és néz zük meg, mi lyen ér té ke ink van nak, és
ezek az ér té kek ve szély be ke rül het nek-e eb ben a ro ha -
nó, pénzcentrikussá vá ló vi lá gunk ban, vagy pe dig el -
tûn nek-e, el tûn het nek-e ezek az ér té kek, vagy ten nünk
kell-e va la mit azért, hogy ezek meg ma rad has sa nak. Ha -
gyo má nya ink, szo ká sa ink, kul tú ránk ré szét ké pe zi az
ál lat te nyész té si kul tú ra is – az õs ho nos és ré gi ma gyar
ál lat faj ták.

Sze ret ném itt, az Or szág gyû lés szí ne elõtt el mon da ni,
hogy si ke rül ni lát szik meg ta lál ni a kö zös hang ne met eb -
ben a kér dés kör ben. Re mény te li nek ér zem azt, hogy van
egy jó szán dék, és kö szö nöm ez úton a most itt nem je len
lé võ Orosz Sán dor kép vi se lõ tár sam nak is, hogy be nyúj -
tott egy kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tot, ez ál tal meg nyi -
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tot ta a vi ta le he tõ sé gét az õs ho nos, ré gi ma gyar ál lat faj -
ták nem ze ti kinc  csé nyil vá ní tá sá ról szó ló or szág gyû lé si
ha tá ro za ti ja vas lat hoz.

A kap cso ló dó mó do sí tót te kint ve – amit Orosz Sán dor
úr be nyúj tott – egyet ér tek a szán dék kal, hogy nyis suk meg
az egé szet, és te kint sük át a faj ta lis tát, a ben ne meg ha tá ro -
zott ál la to kat – a ma gyar ku tya faj tá kat, a 9 ma gyar ku tya -
faj tát – a ma gyar szürkemarhától kezd ve, a man ga li cán át,
egé szen a kü lön bö zõ ponty fé lé kig, ame lyek már ré gi idõk
óta õs ho no sak és itt él nek a Kár pát-me den cé ben. Azt hi -
szem, vé gig gon dol va azt, hogy õ a ja vas la tá ban egy faj ta
mel lék let ként kí ván ja sze re pel tet ni az ál la to kat... Úgy ér -
zem, sze ren csé sebb len ne, hogy ha az ál la tok, a faj ta fel so -
ro lás, a faj ta lis ta az or szág gyû lé si ha tá ro za ton be lül sze re -
pel ne, nem mel lék let ként, de ezek nem lé nye ges kér dé -
sek. A tar ta lom a lé nyeg, és a cél a lé nyeg.

Bí zom ben ne, a rész le tes vi tát kö ve tõ en si ke rül el jut -
nunk ab ba a stá di um ba, hogy az Or szág gyû lés egy han gú
igen nel tá mo gat ni fog ja, hi szen ez egy kö zös ér dek. Úgy
ér zem, a ha gyo má nya in kat, szo ká sa in kat, kul tú rán kat és
az õs ho nos, ré gi ma gyar ál lat faj tá in kat is úgy õriz het jük
meg az utó kor szá má ra, gyer me ke ink és uno ká ink szá -
má ra, ha most itt felül tu dunk emel ked ni min den fé le
párt po li ti kai cél ki tû zé sen, és össznemzeti aka rat tal nem -
ze ti kinc  csé nyil vá nít juk a ré gi ma gyar ál lat faj tá in kat, és
ez ál tal az Eu ró pai Uni ón be lül is meg tud juk õriz ni eze -
ket az ér té ke ket. 

Bí zom ben ne, az a tá mo ga tá si rend szer, amely rõl ár -
nyal tan szó van a ja vas la tom ban – az ál lam fel ka rol ja ezen
ál la tok te nyész té sét, tar tá sát –, az a mó do sí tó és a kap cso -
ló dó mó do sí tó ja vas la tok után is in kább gya ra pod ni és
gaz da god ni fog. En nek re mé nyé ben vá rom a Par la ment tá -
mo ga tó dön té sét. 

Kö szö nöm szé pen.
(2004. 03. 22.)
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A mó do sí tó ja vas la tok ha tá ro zat ho za ta la

DR. SIMICSKÓ IST VÁN (Fi desz): Kö szö nöm szé pen a szót,
El nök Úr. Tisz telt Or szág gyû lés! Pon to san egy év vel ez elõtt
nyúj tot tam be ja vas la to mat az zal a szán dék kal, az zal a cél -
lal, hogy az Or szág gyû lés az õs ho nos és ré gi ma gyar ál lat -
faj tá kat nyil vá nít sa nem ze ti kinc  csé. Saj nos 13-szor nem si -
ke rült na pi rend re ke rül nie en nek a ja vas lat nak, azon ban
most el ér kez tünk ah hoz a pil la nat hoz, hogy vég re a mó -
do sí tó ja vas la tok ról sza vaz ha tunk. Ezért kö szö net az Or -
szág gyû lés va la men  nyi tag já nak. (…)

A ja vas la tom mal ar ra tö re ked tem, hogy a mai vi lá gunk -
ban – ami kor ta lán min den ed di gi kor sza kot fe lül mú ló gyor -
sa ság gal vál to zik min den – rá mu tas sak ar ra: ha a globalizá-
ciót nem is tud juk meg ál lí ta ni, de nép ha gyo má nya ink, szo -
ká sa ink, kul tú ránk év ez re des ér té ke it – és ben ne nem ze ti
ál la ta in kat – meg kell õriz nünk a jö võ nem ze dé ke szá má ra.

Tisz telt Or szág gyû lés! Úgy vé lem, nagy hi bát kö vet nénk el,
ha az Eu ró pai Unió vagy az ame ri kai kul tú ra tér hó dí tá sá nak
ha tá sá ra hagy nánk el tûn ni, el vesz ni egye dül ál ló né pi ér té ke -
in ket, en ged ve azok nak, akik a ha gyo mány õr zést a ha la dás, a
fej lõ dés, a mo der ni zá ció gát já nak te kin tik. Gróf Szé che nyi Ist -
ván sza va it tud nám ide idéz ni, aki azt mond ta: „Csak ad dig él
egy nem zet, amíg van ha gyo má nya!”. Úgy ér zem, a ré gi ma -
gyar ál la ta ink iga zi hungarikumok, nem ze ti kul tú ránk, nem ze -
ti ha gyo má nya ink szer ves ré szét ké pe zik. (…)

A mó do sí tó ja vas la tok 2 nagy cso port ba oszt ha tók.
Egyé ni kép vi se lõi mó do sí tó ja vas la tok is meg fo gal ma zód -
tak, ezek je len tõs rész ben el fo ga dást nyer nek, hi szen a tá -
mo ga tott sor ban ez fel tün te tés re ke rül, ugyan ak kor pe dig
2 mó do sí tó ja vas lat 2 bi zott ság tól, 2 ran gos bi zott ság tól, a
Me zõ gaz da sá gi Bi zott ság tól és a Kör nye zet vé del mi Bi zott -
ság tól is ér ke zett a Ház ba.

A Me zõ gaz da sá gi Bi zott ság ja vas la ta a ha tá ro za ti szö ve -
get mó do sít ja. Az ere de ti szán dék sze rint azt cé loz tam meg,
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hogy az ál lam 'tá mo gas sa' ezen ál la tok te nyész tõ it és tar tó -
it. Ez a 'tá mo gas sa' szó saj ná la to san át for má ló dik, de még
így is el fo gad ha tó, a ki fe je zés így mó do sul: „az ál lam elõ -
se gí ti ezen ál la tok tar tá sát és te nyész té sét”. Úgy ér zem, ez
el fo gad ha tó és to vább vi he tõ, min den kép pen po zi tív irá nyú
el moz du lást je lent a je len le gi hely zet hez ké pest.

A má sik ja vas lat – amely a Kör nye zet vé del mi Bi zott ság
ülé sén fo gal ma zó dott meg – a faj ta lis tát tar tal maz za, és
úgy ér zem, sok kal bõ veb ben, rész le te seb ben és pon to -
sab ban ajánl ja fi gyel münk be, mint a Me zõ gaz da sá gi Bi -
zott ság ja vas la ta. 

Két ap ró hi bát sze ret nék itt fel idéz ni. Az egyik az, ame -
lyik a man ga li cák ese té ben zá ró jel be he lye zi a kü lön bö zõ
tí pu sú man ga li cá kat. Az ügy szép ség hi bá ja, hogy mi köz ben
mi itt már egy éve vi tat ko zunk azon, hogy le gye nek-e hun-
garikumok, le gyen-e nem ze ti kincs ezen ál lat faj ták kö re,
aköz ben már saj nos Auszt ria el fo gad tat ta az Eu ró pai Uni ó -
ban a fecskehasú man ga li cát oszt rák uni kum ként. Úgy hogy
ez egy ér de kes jö võ be li ki hí vást je lent majd a jö ven dõ be li
eu ró pai par la men ti mun kánk so rán és az eu ró pai par la -
men ti kép vi se lõ ink nek, ho gyan le het majd is mé tel ten ma -
gyar rá ten ni, hungarikummá ten ni a man ga li ca ser tést.

Ugyan ak kor is mét egy hi bá ra sze ret ném fel hív ni a fi -
gyel met, ami a Me zõ gaz da sá gi Bi zott ság faj ta lis tá ján sze re -
pel, a Kör nye zet vé del mi Bi zott ság lis tá ján pedig ki vá ló an.
Töb bek kö zött 9 nem ze ti ku tya faj tánk van. Itt a vizs lát egy
faj tá nak te kin tet te a Me zõ gaz da sá gi Bi zott ság, és a ma gyar
vizs lát rö vid szõ rû és drót szõ rû vál to zat ban egy faj tá nak ti -
tu lál ta. Sze ret ném, ha nem ér té kel nénk le a 9 nem ze ti ku -
tya faj tán kat. A Nem zet kö zi Kinológiai Szö vet ség ál tal 2
önál ló faj tá nak el is mert ku tyá ról van szó, te hát a rö vid szõ -
rû ma gyar vizs la és a drót szõ rû ma gyar vizs la is önál ló faj -
ta ként sze re pel. Úgy hogy én ezt a mó do sí tó ja vas la tot,
amit a Kör nye zet vé del mi Bi zott ság nyúj tott be, ilyen ér te -
lem ben tá mo gat ni tu dom.
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Tisz telt Or szág gyû lés! Még egy szer sze ret ném meg kö -
szön ni Önök nek az ed di gi tá mo ga tást. Bí zom ab ban, hogy
a zá ró sza va zás al kal má val az Or szág gyû lés va la men  nyi
tag ja tá mo ga tá sá ról biz to sít ja majd és támogatólag vesz
részt az ér ték meg õr zõ kö zös mun kánk ban.

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak. 
(Köz be szó lás a Fi desz so ra i ból: Bra vó! – Taps.)

(2004. 04. 05.)
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„TRI A NON 87 ÉVE”
„Há rom fé le ma gyar ság, ha za fi ság lé te zik: 

a szó nok ló, a ke ser gõ és az al ko tó ha za sze re tet.”

(Klebelsberg Kunó)

Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt Or szág gyû lés! Mi, ma gya -
rok tud juk, hogy egyet len fegy vert sem hasz nál tak olyan
ke gyet le nül az I. vi lág há bo rú ban, mint az or szág ha tá ro kat
meg hú zó ce ru zát, és egyet len nép pel sem bán tak el go no -
szab bul, mint a ma gyar nép pel. „Egyet len or szá got sem kí -
noz tak meg, mar can gol tak szét és ra bol tak ki job ban, mint
Ma gyar or szá got” – mond ta Francesco Nit ti, Olasz or szág
volt mi nisz ter el nö ke a 87 év vel ez elõtt alá írt tri a no ni bé ke -
dik tá tum ról. 

Igen tisz telt Kép vi se lõ tár sa im, Ma gyar or szá got az igaz -
sá gos bé ke ne vé ben a szó szo ros ér tel mé ben fel né gyel ték,
ki vég zés re ítél ték. El kel lett szen ved nünk a há bo rú bor zal -
ma it, a bol se vik for ra dal mat, a ro mán meg szál lást és a bé -
ke szer zõ dés meg alá zó kö vet kez mé nye it. 

Tu dom, tisz telt Kép vi se lõ tár sa im, hogy so kan is me rik a
bé ke dik tá tum tel jes tar tal mát és konk rét ren del ke zé se it, de
en ged jék meg, hogy né hány szám ada tot azért meg em lít sek. 

Az ezer éves Ma gyar or szág te rü le té nek 71%-át vet ték el,
la ko sa i nak szá ma 20 mil li ó ról 7,6 mil li ó ra apadt, 3,5 mil lió
ma gyar ke rült az új, mes ter sé ge sen kre ált szom szé dos ál -
la mok ha tá rai kö zé. 

Cseh szlo vá kia kap ta Észak-Ma gyar or szá got, a Fel vi dé ket
és Kár pát al ját 63 ezer km2-nyi te rü let tel és 1 mil lió 72 ezer
ma gyar ral. 

Ro má ni á nak ad ták Er délyt, a Ti szán túl és a Bán ság ke -
le ti fe lét 102 ezer km2-nyi te rü let tel és 1 mil lió 664 ezer
ma gyar ral. 

A Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály ság ka pott 21 ezer km2-
nyi te rü le tet, és 465 ezer ma gyar ke rült hoz zá juk. 
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Auszt ri á hoz csa tol ták az Õr vi dé ket 4 ezer km2-nyi te rü -
let tel és 26 ezer ma gyar ral. 

El vet ték az ös  szes arany-, ezüst-, só bá nyát, a szén- és
vas érc bá nyá kat, a vas út, az ál lat ál lo mány, a gyá rak, üze -
mek 3/4 ré szét. 

A ki fosz tott Ma gyar or szá got még 3 mil li árd arany már ka
jó vá té tel meg fi ze té sé re kö te lez ték. 

Mi lyen igaz ság volt ez, tisz telt Kép vi se lõ tár sa im, egy
olyan or szág gal szem ben, nép pel szem ben, amely a Mo -
nar chia nem füg get len ál la ma ként ugyan részt vett a há bo -
rú ban, de el le nez te an nak ki rob ban tá sát? Egy olyan nép -
pel szem ben, amely év szá zad okon ke resz tül vé del mez te
Eu ró pát, és amely év szá zad okon ke resz tül be fo gad ta a ná -
lunk me ne dé ket és bol do gu lást ke re sõ né pe ket? 

Gróf Apponyi Al bert, a ma gyar bé ke de le gá ció ve ze tõ je
úgy fo gal ma zott, hogy: „Ma gyar or szág szá má ra olyan fel té -
te le ket szab tak, amely kap csán a kö zött vá laszt hat, hogy he -
lyes-e ön gyil kos nak len nie, vagy hagy ja, hogy meg öl jék”. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Tri a non 1100 éves tör té nel -
münk leg na gyobb csa pá sa. Eu ró pa tör té nel mé ben ilyen
mér té kû ke gyet len ség re nincs pél da. A tör té nel mi Ma gyar -
or szág Eu ró pa 6. leg na gyobb or szá ga volt. Szét dúl ták Eu -
ró pa ezen ré szé nek tör té ne ti leg ki ala kult egy sé gét, tar tó -
san ál lí tot tak szem be ko ráb ban együtt élés re ké pes né pe -
ket. Olyan or szá go kat kre ál tak, ame lyek jó ré sze már nem
is lé te zik. A ko ra be li dön tõ bí rák bûnt kö vet tek el, de nem -
csak a ma gyar ság gal szem ben, ha nem az egész em be ri ség -
gel szem ben, tisz telt kép vi se lõ tár sa im. A ver sailles -i ítél ke -
zõk ke gyet len dön té sei egye ne sen a má so dik vi lág há bo rú
bor zal ma i hoz ve zet tek, ren ge teg szen ve dés, több tíz mil lió
em ber ha lá la szá rad a lel kü kön. 

Mit tett Ma gyar or szág 1920 után? Er re ta lán Klebelsberg
Kunó te vé keny sé ge ad leg job ban vá laszt, aki sze rint „há -
rom fé le ma gyar ság, ha za fi ság lé te zik: a szó nok ló, a ke ser -
gõ és az al ko tó ha za sze re tet”. Õ az utób bi ak kö zé tar to -
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zott. Tud ta, hogy a ma gyar sá got csak a kul tú ra tart hat ja
meg, és el is in dult va la mi, s nem is akár mi, tisz telt Kép vi -
se lõ tár sa im. 

El sõ ként ki ala kí tás ra ke rült a ma gyar han gos film ipar, je len -
tõs iro dal mi te vé keny ség fej lõ dött ki, a vi lág ze ne iro dal má nak,
ze ne mû vé sze té nek csú csá ra ke rül tünk, kö szön he tõ en Bar tók
és Ko dály mun kás sá gá nak. Meg szü le tik az el sõ ma gyar No -
bel-díj, a fal vak el lá tá sá ra Han gya szö vet ke zet ala kul, be in dul
a nép fõ is ko lai prog ram, és még hos  sza san so rol hat nánk. Te -
hát egy vi lá gos nem zet stra té gia men tén a ma gyar kul tú ra, a
ma gyar nyelv ere je le gyõ zi az ál lam ha tá ro kat, és a Kár pát-me -
den ce ma gyar lak ta te rü le te in egy sé ge sen ér vé nye sül. 

Ma, ami kor a schengeni ha tá rok ról oly' so kat be szé lünk,
Tri a non so rom pói még min dig köz re fog nak min ket ön sor -
vasz tó, ön mar can go ló, ön kén tes trianonok so ka sá gá val. 

2004. de cem ber 5-én volt esély ar ra, hogy ki tör jünk eb -
bõl a fo lya mat ból, de a mi nisz ter el nö ki el len kam pány
szem be ál lí tott ma gyart a ma gyar ral. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Klebelsberg Kunó után az al -
ko tó ha za fi ság je gyé ben ar ra ké rek min den kit, épít sünk fel
egy új, nö vek võ nem zet stra té gi át, szel le mi sé gé ben, lel ké -
ben, kul tú rá já ban és lé lek szá má ban erõ sít sük meg a ma -
gyar sá got, min dent te gyünk meg, hogy mi e lõbb tény le ges
kul tu rá lis és te rü le ti au to nó mi á val ren del kez hes se nek a
ha tá ron tú li ma gya rok, és ad juk meg vég re a ma gyar ál -
lam pol gár sá got a ha tá ron tú li ma gya rok nak. Eh hez egy sé -
ges ma gyar nem zet po li ti ká ra van szük ség. 

Ne fe led jük Szé che nyi Ist ván sza va it: „a ma gyar nem zet
sor sa sa ját ere jé ben van, sa ját ke zé ben van”. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Él jünk hát ez zel, te gyünk
vég re va la mit! El sõ ként ta lán (Az El nök a csen gõ meg ko -
cog ta tá sá val jel zi az idõ le tel tét.) ezt a kis lé pést mi meg -
tet tük Né meth Zsolt kép vi se lõ tár sam mal, be nyúj tot tunk
egy or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot, amely ben ar ra kér -
jük Önö ket... 
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EL NÖK: Kép vi se lõ Úr! 
DR. SIMICSKÓ IST VÁN (KDNP): ... hogy or szág gyû lé si

ha tá ro zat for má já ban... 
EL NÖK: Frak ció ve ze tõ-he lyet tes Úr! 
DR. SIMICSKÓ IST VÁN (KDNP): ... a nem ze ti ös  sze tar -

to zás nap ja le gyen jú ni us 4-e. Ar ra ké rem Önö ket, hogy tá -
mo gas sák. 

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak, és kö szö nöm a
tü rel met. (Nagy taps az el len zé ki ol da lon.)

(Na pi rend elõt ti fel szó la lás, 2007. 06. 04.;  

a KDNP frak ció ve ze tõ-he lyet te se ként)
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DÖN TÉ S JÚ NI US 4-E, 
A NEM ZE TI ÖS  SZE TAR TO ZÁS 
NAP JÁ VÁ  NYIL VÁ NÍ TÁ SÁ RÓL

EL NÖK: A KDNP kép vi se lõ cso port ja kér te, hogy az Or -
szág gyû lés dönt sön az Al kot mány ügyi Bi zott ság ál tal el uta -
sí tott, jú ni us 4-e Nem ze ti Ös  sze tar to zás Nap já vá nyil vá ní tá -
sá ról szó ló, T/3219. szá mú tör vény ja vas lat tárgy so ro zat ba-
vé te lé rõl. (…)

DR. SIMICSKÓ IST VÁN (KDNP): Kö szö nöm a szót, El -
nök Úr. Tisz telt Or szág gyû lés! Meg mon dom õszin tén
Önök nek, ki csit szo mo rú an né zem ezt a vi tát, egy részt,
mert 87 éve fo lya ma to san egy más sal vi tat ko zunk, és ele -
mez zük a tri a no ni sé rel me ket és bán kó dunk raj ta, mi köz -
ben va ló ban egyéb ként a szom szé dos né pek szé pen las -
san, de fo lya ma to san le hagy nak min ket. 

Úgy ér zem – és azt hi szem, nem túl zok, ami kor a ke -
resz tény de mok ra ták ál lás pont ját meg fo gal ma zom –, az
em be ri go nosz ság egyik leg sö té tebb meg nyil vá nu lá sa tör -
tént Tri a non ban Ma gyar or szág gal szem ben. Be szél tünk ar -
ról és tud juk, hogy a ver sailles -i dön tõ bí rák bûnt kö vet tek
el nem csak a ma gyar ság gal szem ben, ha nem az egész em -
be ri ség gel szem ben, hi szen dön té se ik egye ne sen ve zet tek
a má so dik vi lág há bo rú bor zal ma i hoz. Ne künk, ma gya rok -
nak – tud juk ezt is, Kép vi se lõ tár sa im – kü lö nö sen ne héz
ke zel ni a tri a no ni tra gé di át, de meg kell pró bál nunk ol da -
ni. Ezért úgy lát juk, hogy – Klebelsberg Kunó után – nem
ke se reg ni, nem szó no kol ni hang za to san, ha nem al ko tó
mó don kell meg ha lad ni a nem ze ti kö zös sé günk lel ké ben
mai na pig élõ tra u mát. Egy nem zet iga zi nagy sá gát az mu -
tat ja, hogy egy ilyen tra u mát is ké pes lesz ol da ni. 

Tud juk, 1920-ban po li ti ka i lag szét sza kí tot ták a nem ze tet,
de kul tu rá li san, ér zel mi leg, lel ki leg ös  sze tar to zott a nem zet
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ak kor is, és most is ös  sze tar to zik. Az elõ ter jesz tés ezt sze -
ret né ki fe je zés re jut tat ni, ezért a Ke resz tény de mok ra ta Nép -
párt mes  sze me nõ kig tá mo gat ja, hogy jú ni us 4-e le gyen a
Nem ze ti Ös  sze tar to zás Nap ja, és ar ra kér jük az Or szág gyû -
lés va la men  nyi frak ci ó ját, va la men  nyi kép vi se lõ jét, hogy
gon dol ja ezt vé gig, és tá mo gas sa az elõ ter jesz tést. 

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak. 
(Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i ban.) (…)
EL NÖK: Tisz telt Or szág gyû lés! Most a ha tá ro zat ho za tal

kö vet ke zik. Kér de zem a tisz telt Or szág gyû lést, tárgy so ro -
zat ba ve szi-e a Né meth Zsolt és Simicskó Ist ván kép vi se -
lõk ál tal elõ ter jesz tett T/3219. szá mú tör vény ja vas la tot. 

Ké rem, sza vaz za nak! (Sza va zás.) 
Az Or szág gyû lés 155 igen, 153 nem sza va zat tal, 21 tar -

tóz ko dás mel lett az elõ ter jesz tés tárgy so ro zat ba-vé te lét el -
uta sí tot ta. 

(Köz be szó lás a Fi desz so ra i ból: Szé gyen!) 

Meg jegy zés:

Saj nos csak 3 (!) sza va za ton múlt, hogy a 2007. 06. 11-i sza va zá son e tör -

vény ja vas lat nem ment át. Ér de mes az utó kor szá má ra egy-két ne vet

meg em lí te ni: Herbály Im re (MSZP): IGEN, Gu lyás Jó zsef (SZDSZ): IGEN,

Dr. Gyenesei Ist ván (füg get len): IGEN. Tar tóz ko dott: Dr. Kis Zol tán

(SZDSZ), Bedõ Ta más (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Dr. Botka Lász ló

(MSZP), Dr. Buzás Pé ter (MSZP), Filló Pál (MSZP), Dr. Gedei Jó zsef

(MSZP), Gyár fás Il di kó (MSZP), Ju hász Fe renc (MSZP), Ju hász Gá bor

(MSZP), Ko vács Ti bor (MSZP), Mécs Im re (MSZP), Moh ácsi Jó zsef

(MSZP), Dr. Mol nár Zsolt (MSZP), Nagy Je nõ (MSZP), Nyakó Ist ván

(MSZP), Paizs Jó zsef (MSZP), Sós Ta más (MSZP), Dr. Szi li Ka ta lin

(MSZP), Dr. Tom pa Sán dor (MSZP), Dr. Vojnik Má ria (MSZP). 

Az itt fel nem so rolt kép vi se lõk kö zül ter mé sze te sen a kor mány-ko -

a lí ció ré szé rõl nem mel, míg az el len zé ki ek igen nel sza vaz tak.

(Or szág gyû lés, 2007. 06. 11-i ülé se)
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SZÉ KE LYEK AU TO NÓ MI Á JA
Na pi rend elõt ti fel szó la lás

DR. SIMICSKÓ IST VÁN (KDNP): Kö szö nöm a szót. Tisz telt
El nök Úr! Tisz telt Or szág gyû lés! A Ma gyar Köz tár sa ság Mi -
nisz ter el nö ke a na pok ban ar ról be szélt, hogy Ma gyar or szág,
a ma gyar nem zet oly' si ke res, erõs és be fo lyá sos lett, mint
ko ráb ban ta lán so ha; ma már ott tar tunk, hogy nem csak a
Kár pát-me den cé ben, ha nem az egész vi lág ban zaj ló fo lya -
ma tok ra is ha tás sal bír. Azt is hoz zá tet te, hogy per sze az erõ
és a be fo lyás kö te lez, mely bõl több fe le lõs ség adó dik. 

Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! Ér de mes egy ki csit meg vizs -
gál nunk, ho gyan is ál lunk e na gyobb be fo lyás ból adó dó
fe le lõs ség gel. Ha be le la po zunk a Sza bad ság és szo li da ri tás
cí mû kor mány prog ram ba, a kö vet ke zõt ol vas hat juk: 

„A köz tár sa ság vá lasz tott fe le lõs ve ze tõ i ként 10 mil lió
ma gyar ál lam pol gár ne vé ben, 15 mil lió ma gyar ér de ké ben
kí vá nunk kor má nyoz ni, va la mint, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság kor má nya tá mo gat ja a ha tá ron tú li ma gyar ság au to -
nó mia igé nyét”. 

Fon tos és ne mes cél ki tû zés, fõ leg, ha már a Kor mány
2005. de cem ber 5-én nem tá mo gat ta a ha tá ron tú li nem zet -
tár sa ink ré szé re a ma gyar ál lam pol gár ság meg adá sát. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Mind an  nyi an tud juk, hogy az
er dé lyi szé kely ma gyar ság küzd az au to nó mi á já ért, küzd
az ön ren del ke zé sé ért, mi köz ben a Ma gyar Köz tár sa ság
erõs, be fo lyá sos, glo bá lis prob lé má kat is meg ol da ni ké pes
Kor má nya saj nos mé lyen hall gat, még egy bá tor ta lan üze -
net re sem fu tot ta ez idá ig, pe dig mint tud juk, az erõ és a
be fo lyás kö te lez. 

Azt mond ja a Kor mány, re mek vi szonyt ala kí tot tak ki
szom szé da ink kal. E re mek vi szony je gyé ben volt pezs gõs
koc cin tás 2002. de cem ber 1-jén, volt kö zös ma gyar–ro mán
kor mány ülés – Mucuskát már meg sem em lí tem. Az per sze
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kér dés ként fel me rül het ben nünk, hogy a kö zös ta lál ko zók
so rán a ma gyar kor mány va jon mi ért nem ve tet te fel so ha
a szé kely föl di au to nó mia ügyét. No, de ne váj kál junk a
múlt ban, ne csak bí rál junk, ha nem ke res sük a meg ol dást,
a ki utat – aho gyan Gyurcsány Fe renc mond ta a mi nap. 

A „Mit kel le ne ten ni?” kér dés re a kö vet ke zõt ja va so lom,
tisz telt Kép vi se lõ tár sa im: tá mo gas sa a ma gyar kor mány a
szé kely ma gyar ság au to nó mia igé nyét; vál lal jon akár vé dõ
ha tal mi stá tust Ma gyar or szág, csak úgy, mint Auszt ria tet te ezt
a dél-ti ro li oszt rá kok ese té ben; a ma gyar kor mány áll jon ki
a nem zet kö zi fó ru mo kon, az Eu ró pai Par la ment ben és a ba -
rá ti ro mán kor mány elé, mond ja ki: azt akar juk, a szé kely -
ség nek jo ga le gyen sa ját ke be lé bõl vá lasz ta ni ön kor mány za -
tot, jo ga le gyen nem ze ti ön azo nos sá gát meg õriz ni, sa ját ok -
ta tá si, kul tu rá lis, köz igaz ga tá si in téz mé nye ket mû köd tet ni,
vég re haj tó és igaz ság szol gál ta tó tes tü le tek kel ren del kez ni. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Te hát azt ja va so lom, áll jon ki
bát ran a ma gyar Mi nisz ter el nök, és 15 mil lió ma gyar ér de -
ké ben mond ja azt: Ked ves ro mán Ba rá ta ink! Mi nek tek ed -
dig min den ben és min den hol se gí tet tünk, és se gí te ni fo -
gunk a jö võ ben is; se gí tet tünk a NA TO-tag ság el éré se kor,
se gí tet tünk az eu ró pai csat la ko zás kor, és se gí tet tünk az ár -
víz ide jén is. Most a kö zös Eu ró pá ban ugyan mi aka dá lya
len ne a szé kely ség au to nó mi á já nak? Ha kell, se gí tünk eb -
ben is, hig  gyé tek el, ez a ti ér de ke tek is. 

És még egy ja vas la tom len ne – ked ves Kép vi se lõ tár sa -
im – a Kor mány irá nyá ba. Ha azt akar juk – és a szom szé -
da ink is azt akar ják –, hogy tör té nel mi elõ í té le tek tõl men -
tes, egy más kul tú rá ját, nyel vét, iden ti tá sát el fo ga dó,
együtt mû kö dõ nem ze tek él je nek itt, a Kár pát-me den cé -
ben, ak kor ér jük el azt is, hogy a tör té ne lem ok ta tás jó né -
hány szom szé dunk nál ne el len ség ként tün tes se fel a ma -
gyar sá got, hogy a jö võ ben ne le hes sen a po li ti kai pár tok -
nak ma gyar gya lá zás sal, ma gyar gyû lö let tel sza va za to kat
sze rez ni ük. 
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Tisz telt Or szág gyû lés! Ked ves Kép vi se lõ tár sa im! A kor -
mány prog ram ban a Kor mány vál lal ta, tá mo gat ja a ha tá ron
tú li ma gya rok au to nó mia tö rek vé se it. Ön meg ha tá ro zá sa -
ként ka rak te re sen meg fo gal maz ta, hogy a Kor mány tag jai
ma gya rok, sõt, ha za fi ak; ak kor én meg azt ké rem a ma gyar
kor mány tól: még nem ké sõ – tet te i ben is mu tas sa meg ha -
za fi sá gát! Ne hagy juk ma guk ra a szé kely föl di er dé lyi ma -
gyar sá got – más nem fog he lyet tünk szól ni. 

Wass Al bert úgy fo gal maz: „Ma ga tok sor sát ma ga tok ban
hor doz zá tok, ma gya rok”. Se gít sünk kö zös nem ze ti sor -
sunk jobb ra for dí tá sá ban – ez az iga zi fe le lõs sé günk, ez az
iga zi kö te les sé günk. 

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak. 
(Taps az el len zék pad so ra i ban.) 

(2006. 07. 04.)
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A HON VÉ DE LEM ÜGYE
Ötpárti egyet ér tés?

DR. SIMICSKÓ IST VÁN (KDNP): Kö szö nöm szé pen a
szót, El nök As  szony. Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz telt Mi -
nisz ter Úr! [Sze ke res Im re] Ön ar ról be szélt, hogy ötpár-
ti egyet ér tés van a hon vé de lem ügyé ben. Én sze ret ném
ezt a tág fo gal mat szû kí te ni ab ban a vo nat ko zás ban,
hogy mi ben van egyet ér tés, és mi ben nincs egyet ér tés.
Ab ban va ló ban van egyet ér tés, hogy a hon vé de lem nem -
ze ti ügy, ab ban is van egyet ér tés, hogy Ma gyar or szág nak
van nak nem zet kö zi kö te le zett sé gei, ame lye ket tel je sí te ni
kell. Ab ban is van egyet ér tés kö zöt tünk, hogy a ma gyar
ka to nák ki vá ló an helyt áll nak a nem zet kö zi fel ada tok ban,
le gyen az akár víz tisz tí tás vagy akár tar to má nyi új já épí -
tés. Azon ban nincs egyet ér tés kö zöt tünk ab ban, hogy a
Ma gyar Hon véd sé get le épí tik, ezt mi nem tud juk tá mo -
gat ni. Ab ban sincs egyet ér tés, hogy drasz ti ku san csök -
ken tik a Ma gyar Hon véd ség lét szá mát, és gya kor la ti lag
fel szá mol ják az országvédelmi ké pes sé ge ket. A gyen ge
vé del mi költ ség ve tés ben sincs egyet ér tés kö zöt tünk, te -
hát a hon vé del mi ügyek ben eb ben a vo nat ko zás ban nin -
csen egyet ér tés kö zöt tünk. 

Ha a NA TO-t kol lek tív vé del mi szö vet ség nek te kint jük,
ak kor Ma gyar or szág nak, a ma gyar kor mány nak tel je sí te nie
kel le ne a Wa shing to ni Szer zõ dés 3. cik ke lyét, amely ki -
mond ja: a Fe lek fönn tart ják és ki fej lesz tik egyé ni és kol lek -
tív vé del mi ké pes sé ge i ket – ezt a ma gyar kor mány nem te -
szi meg. Ha a nem ze ti ér de ke ink ér vé nye sí té sé nek fon tos
te re pe ként te kin tünk a NATO-ra, ott vi szont azt lát juk hi á -
nyos ság ként, ami – úgy ér zem – rend kí vü li mó don fon tos,
hogy nin csen ki ala kí tott stra té gi á ja Ma gyar or szág nak, a
ma gyar kor mány nak. De mit vár ha tunk el et tõl a Kor -
mány tól, amely az el múlt 6 év ben még a ka to nai stra té gi -
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át sem tud ta meg al kot ni? Úgy ér zem, ez is egy fon tos le -
ma ra dás, ezért na gyon sok szor spon tán dön té se ket lá tunk. 

Ar ra sze ret ném még fel hív ni a fi gyel met, egyet ér tünk a
nem zet kö zi kö te le zett sé gek tel je sí té sé ben, azon ban nem a
túl zott kül föl di sze rep vál la lás sal kell lep lez ni a gyen ge
hon vé del mi költ ség ve tést, a nél kü löz he tet len hon véd sé gi
fej lesz té sek el ma ra dá sát. És azt is fon tos len ne tisz táz ni,
hogy ez a több let vál la lás pon to san men  nyi be ke rül az adó -
fi ze tõk pén zé bõl az or szág nak. 

Kö szö nöm szé pen, hogy meg hall gat tak. 
(Taps az el len zé ki pad sor ok ban.) 

(2007. 11. 05.)
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Határozati
javaslatok,
törvényjavaslatok

„Há rom kin csem hez ra gasz ko dom:

el sõ a sze re tet,

má so dik a mér ték

har ma dik a tar tóz ko dás.”

(Lao-Ce: Tao te King – Az Út és Erény köny ve)
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NEM ZET ÕR SÉG 
A Nem zet õr ség lét re ho zá sa

H/3107 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se a Nem zet õr ség lét re -
ho zá sa ér de ké ben az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés a had erõ re form vég re haj tá sá val pár -
hu za mo san szük sé ges nek tart ja lét re hoz ni önál ló fegy ve -
res erõ ként a Nem zet õr sé get.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy 2001. áp -
ri lis 15-ig ter jes  sze az Or szág gyû lés elé a Nem zet õr ség rõl
szó ló tör vény ja vas la tot, to váb bá a Nem zet õr ség lét re ho zá -
sá val kap cso la tos to váb bi tör vény mó do sí tá so kat, ame lyek -
ben meg szab ja an nak fel ada ta it, irá nyí tá si rend jét, szer ve -
ze tét és a töb bi fegy ve res erõ höz va ló vi szo nyát. A ja vas -
lat te gye le he tõ vé, hogy a Nem zet õr ség pa rancs nok sá gá -
nak tör zse, va la mint egy nem zet õr egy ség már 2001-ben
meg ala kul jon, majd a had erõ re form elõ re ha lad tá val me -
gyén ként to váb bi egy-egy nem zet õr egy ség jöj jön lét re.  

In do ko lás

A Ma gyar Hon véd ség a had erõ re form elõ re ha lad tá val kis
lét szá mú pro fes  szi o ná lis had erõ vé ala kul át. Ma gyar or szág
azon ban nem mond hat le ar ról, hogy a hon vé de lem
össznemzeti ügy ma rad jon, és hogy min den ki részt vál lal -
has son a ha za fegy ve res vé del mé ben. Eh hez azon ban meg
kell te rem te ni a fel té te le ket. El sõ ként azt, hogy min den fi -
a tal fér fi olyan ka to nai ki kép zés ben ré sze sül jön, amely al -
kal mas sá te szi, hogy meg véd je szû kebb pát ri á ját, csa lád ját,
va gyo nát és ezen ke resz tül ha zá ját. Ezt a célt szol gál ja a
Nem zet õr ség fel ál lí tá sa. A Nem zet õr ség – mint új fegy ve -
res erõ – a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa alatt a Ma gyar
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Köz tár sa ság je len le gi vé del mi rend sze rét szük ség sze rû en
ki egé szí ti, és erõ sí ti az or szág hon vé del mi ké pes sé gét.

A ja vas lat szük sé ges nek tart ja, hogy a Kor mány dol goz -
za ki a Nem zet õr ség lét re ho zá sá nak fel ada ta it, han gol ja
össze a had erõ re form mal, és a Ma gyar Hon véd ség ben fel -
sza ba du ló hi va tá sos ál lo mányt, in gat la no kat és fegy ver zet -
tech ni kai esz kö zö ket, akik és ame lyek hasz no sít ha tók a
Nem zet õr ség ben, cso por to sít sa át a meg ala ku ló új fegy ve -
res erõ be. A Nem zet õr ség meg ala kí tá sá val egyi de jû leg cél -
sze rû át te kin te ni a vé del mi fel ké szí tés egész rend sze rét, a
tar ta lé kos kép zést, a te rü let vé del mi erõk fel ál lí tá sá nak és
al kal ma zá sá nak jö võ be ni rend sze rét, va la mint a töb bi
fegy ve res erõ és a rend vé del mi szer ve ze tek ál lo má nyá val
szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket. 

(2000. 09. 08.)
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A HON VÉ DEL MÉ RÕL
Ki egé szí tõ vé del mi erõ lét re ho zá sa

H/10854 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se egy ki egé szí tõ vé -
del mi erõ ki ala kít ha tó sá ga ér de ké ben az aláb bi ha tá ro za -
tot hoz za:

l. Az Or szág gyû lés a vé del mi fe lül vizs gá lat ál tal ki je lölt
fel ada tok vég re haj tá sá val pár hu za mo san szük sé ges nek
tart ja az ön kén tes had erõ ke re tei kö zött a te rü let vé de lem,
a tar ta lék erõ fel té tel rend sze ré nek hos  szabb tá vú ki ala kí tá -
sát, a nem zet ön vé del mi tu da tá nak fenn tar tá sát.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy 2004. de -
cem ber 31-ig hoz zon lét re szak ér tõi bi zott sá got a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ban egy jö võ be ni, a Ma gyar Hon véd ség
je len le gi szer ve ze tét ki egé szí tõ erõ ren del te té sé nek, fel -
ada ta i nak, szer ve ze ti fel épí té sé nek, irá nyí tá si rend jé nek, fi -
nan szí ro zá sá nak vizs gá la ta, il let ve ki dol go zá sa ér de ké ben.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a szak ér -
tõi bi zott ság mun ká ja alap ján ter jes  szen ja vas la tot 2006.
szep tem ber 30-ig az Or szág gyû lés elé.

In do ko lás

A Ma gyar Hon véd ség a fo lya mat ban lé võ had erõ-át ala kí tás
elõ re ha lad tá val kis lét szá mú pro fes  szi o ná lis had erõ vé vá -
lik. Ma gyar or szág azon ban nem mond hat le ar ról, hogy a
hon vé de lem õsz nem ze ti ügy ma rad jon, és hogy min den ki
részt vál lal has son a ha za fegy ve res vé del mé ben. Eh hez
azon ban meg kell te rem te ni a fel té te le ket. El sõ ként azt,
hogy min den fi a tal fér fi ön kén tes ség alap ján olyan ka to nai
ki kép zés ben ré sze sül hes sen, amely al kal mas sá te szi, hogy
meg véd je szû kebb pát ri á ját, csa lád ját, va gyo nát és ezen
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ke resz tül ha zá ját. Ezt a célt szol gál hat ja egy új szer ve ze ti
elem fel ál lí tá sa.

Kép vi se lõi önál ló in dít vány

A ja vas lat szük sé ges nek tart ja, hogy a Kor mány dol goz za ki
az országvédelem szem pont já ból fon tos, ru gal ma san al kal -
maz ha tó, a tár sa da lom tag ja i nak ön vé del mi kész sé gé re ala -
po zó szer ve ze ti rend szer lét re ho zá sá nak el ve it, amely kap -
cso ló dik a Ma gyar Hon véd ség pro fes  szi o ná lis ele me i hez,
és amely ké pes a hon vé de lem szem pont já ból azon nél kü -
löz he tet len fel ada tok el lá tá sá ra, ame lyek kel a szûk ke reszt -
met sze tû pro fes  szi o ná lis erõk to vább nem ter hel he tõk.

(2004. 07. 23.)
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A Ho ni Gár da 
tar ta lé kos vé del mi erõ lét re ho zá sa 

H/2885 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se egy ön kén tes vé del -
mi erõ, a Ho ni Gár da ki ala kít ha tó sá ga ér de ké ben az aláb -
bi ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés szük sé ges nek tart ja a jö võ be ni pro -
fes  szi o ná lis Ma gyar Hon véd ség ke re tei kö zött a te rü let vé -
de lem, a tar ta lék erõ fel té tel rend sze ré nek hos  szabb tá vú ki -
ala kí tá sát, a nem zet ön vé del mi tu da tá nak fenn tar tá sát.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy 2007. de -
cem ber 31-ig a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban hoz zon lét re
szak ér tõi bi zott sá got egy jö võ be ni, a Ma gyar Hon véd ség
je len le gi szer ve ze tét ki egé szí tõ Ho ni Gár da ren del te té sé -
nek, fel ada ta i nak, szer ve ze ti fel épí té sé nek, irá nyí tá si rend -
jé nek, fi nan szí roz ha tó sá gá nak vizs gá la ta il let ve ki dol go zá -
sa ér de ké ben.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a szak ér -
tõi bi zott ság mun ká ja alap ján 2008. de cem ber 31-ig ter jesz  -
szen ja vas la tot az Or szág gyû lés elé.

In do ko lás

A Ma gyar Hon véd ség a had erõ-át ala kí tás so rán kis lét szá -
mú pro fes  szi o ná lis had erõ vé vá lik.

Ma gyar or szág azon ban a meg vál to zott biz ton ság po li ti -
kai kör nye zet új ki hí vá sai kö ze pet te sem mond hat le ar ról,
hogy a hon vé de lem to vább ra is össznemzeti ügy ma rad -
jon, és hogy min den ki részt vál lal has son a ha za vé del mé -
ben. Az eh hez szük sé ges fel té te lek meg te rem té se mind -
annyi unk ér de ke, füg get le nül párt po li ti kai ho va tar to zá -
sunk tól. El sõ ként azt kell biz to sí ta ni, hogy bár mely ön ként
je lent ke zõ ma gyar fi a tal olyan ka to nai ki kép zés ben ré sze -
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sül hes sen, amely al kal mas sá te szi ar ra, hogy ve szély ese -
tén meg véd hes se szû kebb pát ri á ját, csa lád ját, va gyo nát és
ezen ke resz tül ha zá ját. Ezt a célt kí ván ja szol gál ni egy új
szer ve ze ti elem fel ál lí tá sa.

A ja vas lat alap ján szük sé ges, hogy a Kor mány ki dol goz -
za az országvédelem szem pont já ból fon tos, ru gal ma san al -
kal maz ha tó, a tár sa da lom tag ja i nak ön vé del mi kész sé gé re
ala po zó szer ve ze ti rend szer lét re ho zá sá nak el ve it, amely
kap cso ló dik a Ma gyar Hon véd ség pro fes  szi o ná lis ele me i -
hez, és amely ké pes a hon vé de lem szem pont já ból azon
nél kü löz he tet len fel ada tok el lá tá sá ra, ame lyek kel a szûk
ke reszt met sze tû és kis lét szá mú pro fes  szi o ná lis erõk to -
vább nem ter hel he tõk.

Fon tos, hogy az ön kén tes rész vé tel re te kin tet tel a Ho ni
Gár dá ban va ló fel adat vál la lás ösz tön zõ rend sze re is ki ala -
kí tás ra ke rül jön, fi gye lem be vé ve en nek nem zet kö zi gya -
kor la tát. Az ál ta lá nos had kö te le zett ség meg szûnt, a so ro -
zás, az ös  sze írás, az egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá la tok
fel szá mo lás ra ke rül tek, ezért kü lö nö sen fon tos len ne, hogy
a Ma gyar Hon véd ség ren del kez hes sen ki kép zett tar ta lé ko -
sok kal. Va la men  nyi NA TO tag or szág ban – ahol a sor ka to -
nai szol gá lat szü ne tel – lét re hoz tak ha son ló tí pu sú tar ta lé -
kos te rü let vé del mi erõt (Nem ze ti Gár da, Nem zet õr ség,
Ter ri to ri á lis erõk).

A jö võ ben lét re ho zan dó Ho ni Gár da ál tal vég zett fel -
ada tok elõ se gí tik a hon vé del mi tu dat tár sa dal mi meg ma ra -
dá sát, ez ál tal erõ sí tik Ma gyar or szág biz ton sá gát és elõ se gí -
tik szö vet sé ge si kö te le zett sé ge ink tel je sí té sét. 

(2007. 04. 27.)
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Az ön kén tes, tar ta lé kos 
te rü let vé del mi erõ lét re ho zá sa 

H/4553 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se egy ön kén tes, tar ta -
lé kos te rü let vé del mi erõ lét re ho zá sa ér de ké ben az aláb bi
ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés szük sé ges nek tart ja a Ma gyar Hon -
véd ség ke re tei kö zött, an nak alá ren delt sé gé ben olyan tar -
ta lék erõ lét re ho zá sát, mely nek a te rü let vé de lem az alap -
fel ada ta. 

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy 2008. már -
ci us 31-ig hoz zon lét re szak ér tõ bi zott sá got egy jö võ be ni,
a Ma gyar Hon véd ség meg lé võ szer ve ze té be il lesz ke dõ ön -
kén tes, tar ta lé kos erõ ren del te té sé nek, fel ada ta i nak, szer -
ve ze ti fel épí té sé nek, irá nyí tá si rend jé nek, bé ke idõ sza ki fel -
ké szí té sé nek, fi nan szí roz ha tó sá gá nak vizs gá la ta, il let ve ki -
dol go zá sa ér de ké ben.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a szak ér -
tõi bi zott ság mun ká ja alap ján 2008. ok tó ber 31-ig ter jesz  -
szen ja vas la tot az Or szág gyû lés elé.

In do ko lás

Az át ala kult Ma gyar Hon véd ség lét szá ma, szer ke ze ti fel -
épí té se mi att már nem ter hel he tõ – a meg vál to zott biz -
ton ság po li ti kai kör nye zet kö ze pet te sem – egy ve szé lyez -
te tett sé gi idõ szak ban az or szág mû kö dõ ké pes sé gé nek
fenn tar tá sa szem pont já ból fon tos ob jek tu mok õr zés-vé -
del mé vel (köz le ke dés, hír köz lés, köz igaz ga tás, ener gia-,
víz- és élel mi szer-el lá tás stb.), szük ség ese tén meg ha tá ro -
zott te rü le tek le zá rá sá val, je len tõ sebb csa pat moz gá sok
út vo nal-biz to sí tá sá val, ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek
na gyobb lét szá mot igény lõ fel szá mo lá sá val.
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A fel so rolt – nem tel jes kö rû – fel ada tok vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé vel le he tõ vé vál na,
hogy a hon vé de lem to vább ra is össznemzeti ügy ma rad -
jon, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság va ló ban épít hes sen ál lam -
pol gá ra i nak a ha za vé del me irán ti ha za fi as el kö te le zett sé -
gé re és ál do zat kész sé gé re.

Nõ azon fe le lõ sen gon dol ko dó ál lam pol gár ok nak a szá -
ma, akik ben egy re erõ sö dik az az igény, hogy ve szély ese -
tén meg véd hes se csa lád ját, va gyo nát, szû kebb kör nye ze tét
és – ezen ke resz tül – ha zá ját. Az a tény azon ban, hogy je -
len leg bé ke idõ szak ban nincs had kö te le zett ség, nincs tar ta -
lé kos, és az eh hez szük sé ges szer ve ze ti ke re tek is hi á nyoz -
nak – ezen igény tel je sí té sét szin te le he tet len né te szi.

A ja vas lat alap ján szük sé ges, hogy a Kor mány ki dol goz -
za az országvédelem szem pont já ból fon tos, a tár sa da lom
tag ja i nak ön vé del mi kész sé gé re ala po zó, ön kén tes tar ta lé -
kos, a Ma gyar Hon véd ség alá ren delt sé gé be tar to zó te rü let -
vé del mi erõ lét re ho zá sá nak el ve it.

Ezen el vek egyik sar ka la tos pont ja kell hogy le gyen a
had kö te le sek nyil ván tar tá sa, ami ve szé lyez te tett sé gi idõ -
szak ban a Ma gyar Hon véd ség tar ta lé ko sok kal va ló ki egé -
szí té sé nek alap ját kell hogy ké pez ze.

A bé ke idõ szak ra vo nat ko zó ál ta lá nos had kö te le zett ség
meg szün te té sé vel azon ban a had kö te le sek ada ta i nak nyil -
ván tar tá sá ból egy re több adat hi ány zik, hi szen az egyén
be je len té si kö te le zett sé ge is meg szûnt, csak a hon vé del mi
tör vény ben meg je lölt köz pon ti és egyéb szer vek kö te le sek
adat be je len tés re. Ezért a ja vas lat na gyon fon tos nak tart ja a
had kö te les nyil ván tar tás új ala pok ra he lye zé sét. 

Az ön kén tes rész vé tel re va ló te kin tet tel az is lé nye ges,
hogy a te rü let vé del mi erõ szer ve ze te i ben tör té nõ fel adat -
vál la lás ösz tön zõ rend sze re is ki ala kí tás ra ke rül jön – nem -
csak a fel adat ra je lent ke zõ, ha nem a mun ka adó ré szé re is.

Az ön kén tes tar ta lé kos – a Ma gyar Hon véd ség szer ve -
ze té be tar to zó – te rü let vé del mi erõ lét re ho zá sá val csat la -
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koz nánk azon NA TO-tag or szág ok hoz, ahol ugyan szü ne tel
a sor ka to nai szol gá lat, de jól kép zett és szer ve zett tar ta lék -
erõ vel ren del kez nek – ez ál tal nõ ne a szö vet sé gi kö te le zett -
sé ge ink tel je sít he tõ sé ge, Ma gyar or szág biz ton sá ga, erõ söd -
ne ál lam pol gá ra ink hon vé de lem irán ti el kö te le zett sé ge.

(2007. 11. 29.)
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Dön te ni kell vég re: igen vagy nem!?



EM LÉK NA POK
A Ha za sze re tet Nap ja meg ün nep lé se

H/823 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

„Ke vés olyan pil la nat akad 

egy nem zet tör té nel mé ben, 

ami kor ha za sze re tet ét 

olyan for má ban bi zo nyít hat ja, 

hogy az ak ko ri vi lág és az utó kor 

osz tat lan meg be csü lé sét vált ja ki.” 

Az Or szág gyû lés Ház sza bá lyá ról szó ló 46/1994. (IX. 30.)
OGY ha tá ro zat 87. §-a alap ján „a Ha za sze re tet Nap ja meg -
ün nep lé sé rõl” szó ló aláb bi ha tá ro za ti ja vas la tot nyúj tom be.

l. Az Or szág gyû lés a nán dor fe hér vá ri di a dal ki ví vá sá nak
550. év for du ló ja tisz te le té re jú li us 22-ét a Ha za sze re tet
Nap já vá nyil vá nít ja.

2. Az Or szág gyû lés fel hív ja a Kor mányt és az ön kor -
mány za to kat, to váb bá fel ké ri a ci vil és kul tu rá lis szer ve ze -
te ket, va la mint a pol gá ro kat, hogy min den év ben, jú li us
22-én kö zö sen, mél tó ke re tek kö zött em lé kez ze nek meg a
ha za sze re tet, a kö zös ér té ke kért va ló fe le lõs ség vál la lás és
ál do zat ho za tal e ki emel ke dõ, tör té ne lem for má ló meg nyil -
vá nu lá sá ról.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

In do ko lás

Ke vés olyan pil la nat akad egy nem zet tör té nel mé ben, ami -
kor ha za sze re tet ét olyan for má ban bi zo nyít hat ja, hogy az
ak ko ri vi lág és az utó kor osz tat lan meg be csü lé sét vált ja ki. 

Fe le lõs ma gyar ál lam fér fi ak böl cses sé gé nek, bá tor sá gá -
nak és ál do zat vál la lá sá nak is kö szön he tõ, hogy 550 év vel
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ez elõtt Ma gyar or szág vé dõi Nán dor fe hér vár nál olyan erõ -
pró bá ra ké szül tek, amely nek Eu ró pa-szer te is tí zez ré vel
akad tak hõs tá mo ga tói. 

A túl erõ vel szem ben har co ló ma gyar ha za fi ak és az ak -
ko ri Eu ró pa ka pu já nál sa ját föld jü ket is vé dõ más nem ze -
tek fi a i nak ere jét meg sok szo roz ta a ha za sze re tet, amely
hõ si es, ön fel ál do zó el len ál lás ra kész tet te õket. Ez a ha za -
sze re tet és a ke resz tény hit gyõ ze del mes ke dett, ak kor a
hó dí tók tú le re jén, véd te meg Ma gyar or szág füg get len sé gét
és ál lí tot ta meg csak nem 70 év re az Osz mán Bi ro da lom
nyu ga ti ter jesz ke dé sét Eu ró pá ban. 

A kez det ben buz dí tás ként meg hú zott ha ran gok 1456.
jú li us 22. óta a há la adás ha rang ja i ként zúg nak min den dél -
ben a ke resz tény vi lág ban. 

Az em lék nap cél ja, hogy nem ze tünk min den év for du -
lón mél tó mó don em lé kez hes sen a nán dor fe hér vá ri hõ sök
ál do za tá ra, és ha za sze re tet ük bõl bá to rí tást nyer jen je len és
jö võ be ni erõ fe szí té se i hez.

(2006. 07. 26.)
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Jú ni us 4-e, 
a Nem ze ti Ös  sze tar to zás Nap já vá 

nyil vá ní tá sa

T/3219 tör vény ja vas lat

Fel is mer ve, hogy a ma gyar or szá gi tár sa da lom szé les ré te -
ge i nek, kü lö nö sen az if jú ság nak szük sé ge van az ed di gi -
nél bõ vebb, rend sze res tá jé ko zó dá si le he tõ ség re az 1920.
jú ni us 4-i bé ke szer zõ dés rõl, an nak kö vet kez mé nye i rõl, va -
la mint a szom szé dos or szá gok ban élõ ma gyar ság éle té rõl,
tör té nel mé rõl, kul tu rá lis, tu do má nyos és gaz da sá gi tel je sít -
mé nyé rõl.

Fi gye lem be vé ve, hogy a 2004. de cem ber 5-i nép sza va -
zás sal ös  sze füg gés ben a szom szé dos or szá gok ban élõ ma -
gyar ság egy ér tel mû en ki fe je zés re jut tat ta igé nyét a ma gyar -
or szá gi tár sa da lom fo ko zott szo li da ri tá sa iránt.

Az zal a cél lal, hogy a jú ni us 4-i meg em lé ke zé sek kö -
zép pont já ban a bé ke szer zõ dés kel tet te csa ló dott ság ki -
fe je zé se he lyett az új ha tá rok fö lött is lé te zõ kö zös ma -
gyar nem ze ti iden ti tás fenn tar tá sá nak ér té ke ke rül jön.

Tö re ked ve ar ra, hogy a ma gyar nem zet ré szek ösz  -
sze tar to zá sá nak kér dé sei a Ma gyar Or szág gyû lés ben
kép vi selt pár tok kö zött ne a meg osz tott sá got mé lyít -
sék, ha nem a nem ze ti fe le lõs ség vál la lás kö zös ne ve zõ -
jé vé vál ja nak.

Ki fe je zés re jut tat va, hogy a bé ke szer zõ dés re va ló
em lé ke zés egyet len szom szé dos or szág gal vagy nép pel
szem ben sem fe jez ki bán tó szán dé kot, el len ke zõ leg a
kö zép-eu ró pai tér ség ben élõ né pek szo li da ri tá sá nak
szük sé ges sé gé re vi lá gít rá az aláb bi tör vényt al kot ja:

1. § Az Or szág gyû lés jú ni us 4-ét a Nem ze ti Ös  sze tar to -
zás Nap já vá nyil vá nít ja.

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.
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In do ko lás

A 2004. de cem ber 5-i nép sza va zás tár sa dal mi fo gad ta tá sá -
nak tük ré ben szük sé ges nek mu tat ko zik, hogy a ma gyar
nem zet ré szek kö zöt ti szo li da ri tás erõ sí té se cél já ból a Nem -
ze ti Ös  sze tar to zás Nap ja ke re té ben a ma gyar tár sa da lom
rend sze res és a je len le gi nél bõ vebb tá jé ko zó dá si le he tõ sé -
get kap jon az 1920. jú ni us 4-i bé ke szer zõ dés rõl, va la mint
a szom szé dos or szá gok ban élõ ma gyar ság éle té rõl, tör té -
nel mé rõl, kul tu rá lis, tu do má nyos és gaz da sá gi tel je sít mé -
nyé rõl. Az Or szág gyû lés ajánl ja, hogy az ön kor mány zat ok,
ál la mi szer vek, ok ta tá si in téz mé nyek és ci vil szer ve ze tek
min den év jú ni us 4-én a preambulum szel le mé ben meg -
em lé ke zé se ket, kul tu rá lis ren dez vé nye ket és rend ha gyó
tör té ne lem órá kat tart sa nak.

(2007. 06. 04. 

– Né meth Zsolttal együtt be nyújt va)
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NEM ZE TI KIN CSE INK
A vé dett õs ho nos ál lat faj ták nem ze ti kinc  csé nyil vá ní tá sa

H/3709 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

„A hungarikumok nem csu pán a mi büsz ke sé ge ink, 

Eu ró pá nak és a vi lág nak is tar to zunk az zal, hogy meg õriz zük õket, 

mert pó tol ha tat lan ér té ket kép vi sel nek, 

nem ze ti örök sé günk ré szét ké pe zik.” 

A ma gyar nép tör té ne té bõl is mert, hogy õs idõk tõl fog va
mi lyen szo ros volt kö tõ dé sünk az ál lat tar tás hoz, ál lat te -
nyész tés hez. Ha zánk ban a Kár pát-me den cé ben õs ho nos -
nak mon dott faj ták fenn tar tá sa ka pott vé del met az Ál lat te -
nyész té si Tör vény ben. A ré gi ma gyar há zi ál lat faj ták kö re
azon ban en nél na gyobb su ga rú, mert az „õs ho nos” faj tá -
kon túl szá mos olyan, hos  szú idõn ke resz tül te nyész tett
faj ta él ha zánk te rü le tén, amely ál lat faj ták a ma gyar nem -
ze ti kul tú ra ré szét ké pe zik. 

A ré gi ma gyar há zi ál lat ok az em be ri mun ka több év szá -
za dos ered mé nyei. Tör té nel mi múl tunk hoz tar toz nak, nem -
csak az ál lat te nyész tés tör té ne té hez, ha nem a tel jes ma gyar
tör té ne ti ség hez is. A ma gyar táj és nem ze ti iden ti tá sunk ré -
szei. Nem ze ti ál la ta ink ma is élõ, ele ven örök sé günk. 

Az Eu ró pai Uni ós csat la ko zás kü szö bén, a Ma gyar Or -
szág gyû lés meg kü lön böz te tett fi gyel met for dít ar ra, hogy
nem ze ti lé tünk 1 100 éves ér té ke it, ered mé nye it meg õriz zük,
és Eu ró pá ban ez zel is ki fe jez zük nem ze ti ka rak te rün ket. 

En nek szel le mé ben a Ma gyar Or szág gyû lés a ré gi ma -
gyar ál lat faj tá kat nem ze ti kinc  csé nyil vá nít ja.

1. A ré gi ma gyar ál lat faj ták te nyész té sét az ál lam fel ka rol ja.
2. A ré gi ma gyar te nyész tett ál lat faj ták meg õr zé se nem -

csak ál la mi fel adat, nem ze ti kinc  csé nyil vá ní tá suk a ci vil
szer ve ze tek és ma gán sze mé lyek ös  sze fo gá sá ra buz dít.
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3. A ré gi ma gyar ál lat faj ták nak sze re pe van az ok ta tás -
ban, a mû vé sze tek ben. Esz té ti kai ér té ket ké pez nek, a ben -
nük rej lõ gén va gyon gaz da sá gi je len tõ sé gû. 

4. A nem ze ti kinc  csé nyil vá ní tott ál lat faj ták:
Ju hok: Cikta juh, Ci gá ja vagy ber ke, Gyimesi rac ka, Ma -

gyar (hor to bá gyi) rac ka juh
Ku tyák: Drót szõ rû ma gyar vizs la, Er dé lyi ko pó, Ko mon -

dor, Ku vasz, Ma gyar agár, Mudi, Pu li, Pu mi, Rö vid szõ rû
ma gyar vizs la 

Lo vak: Furioso, Gidrán, Hucul, Kis bé ri fél vér, Ma gyar
hi deg vé rû, Ma gyar li pi cai, Nó ni usz, Shagya-arab

Ma gyar bi valy
Ma gyar ga lamb faj ták: Al föl di (kõrösi) ke rin gõ, Al föl -

di bu ga, Bács kai ke rin gõ, Bu dai kék; Bu da pes ti bí bic,
Bu da pes ti ma gas röp tû ke rin gõ, Bu da pes ti rö vid csõ rû,
Bu da pes ti tollaslábú ke rin gõ, Bu da pes ti tük rös ke rin gõ,
Cse pe li ma gas röp tû hó fe hér ke rin gõ, Deb re ce ni per gõ,
Du na ke szi ma gas röp tû ke rin gõ, Eg ri kék ke rin gõ, Kecs -
ke mé ti ke rin gõ, Kis kun fél egy há zi fé sûs ke rin gõ, Ko má -
ro mi bu kó, Ma gyar csir ke ga lamb, Ma gyar fod ros, Ma gyar
óri ás be gyes, Ma gyar óri ás, Ma gyar pá va, Ma gyar szar ka
ke rin gõ, Ma gyar tyúktarka, Sze ge di magasszálló ke rin gõ,
Szol no ki bagdetta

Ma gyar kecs ke
Ma gyar óri ás nyúl
Ma gyar tyúk faj ták: Er dé lyi ko pasz nya kú, Fe hér ko -

pasz nya kú, Fe hér ma gyar, Fo goly szí nû ma gyar tyúk,
Ken der ma gos ma gyar, Ko pasz nya kú ken der ma gos, Sár -
ga ma gyar 

Pon tyok: Din  nyé si tükrösponty, Nyur ga ponty, Szar va si
pik ke lyes ne mes ponty

Puly kák: Bronz puly ka, Réz puly ka
Ser té sek: Fecskehasú man ga li ca, Szõ ke man ga li ca, Vö -

rös man ga li ca
Szar vas mar hák: Ma gyar szür ke mar ha, Ma gyar tar ka faj ta
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1. A ha tá ro zat ban fel so rolt ál lat faj tá kat nem ze ti ál la ta -
ink nak te kint jük, ame lyek egy ben – ne vük ben és ké pi
meg je le né sük ben – Ma gyar or szág szim bó lu mai. 

In do ko lás

A ré gi ma gyar ál lat faj ták, nem ze ti kin cse ink el ide ge nít he -
tet le nül eg  gyé forr tak a ma gyar ság gal. Te nyész té sük, tar tá -
suk a szel le mi és fi zi kai mun ka egy sé gé ben hoz ta lét re azt
az ér zel mi vi szo nyu lást, amely ál tal ma gyar há zi ál lat ok ká
vál tak. Glo ba li zá ló dó vi lá gunk ban – ki vált képp te kin tet tel
Eu ró pai Uni ós csat la ko zá sunk ra – egy re fon to sab bá vá lik,
hogy job ban oda fi gyel jünk mind ar ra, ami sa já to san ma -
gyar, hogy ezek ál tal is elõ se gít sük né pünk nem ze ti iden -
ti tá sá nak meg õr zé sét. 

Õs ho nos ál la tok nem ze ti kinc  csé nyil vá ní tá sa a nem zet -
kö zi gya kor lat ban meg ta lál ha tó (pl.: Ja pán, Ka na da). A
nem ze ti kincs fo gal ma a ma gyar jog al ko tás ban pre ce dens
ér té kû (2001. évi LXXX. tör vény). 

A nem ze ti kinc  csé nyil vá ní tott ál lat faj ták eset le ges ki -
pusz tu lás sal va ló fe nye ge tett sé gük ese tén mind vé det té
nyil vá nít ha tók, mint ahogy né me lyek kö zü lük már azok.
Je len ko runk fe le lõs sé ge, hogy gyer me ke ink, uno ká ink ne
csak köny vek bõl és me sék bõl al kot has sa nak ké pet az egy -
ko ri õs ho nos ma gyar ál la tok ról – a sok ezer ki pusz tult ál -
lat faj tá hoz ha son ló an. 

Az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás kor nö vek -
szik a ma gyar ál lat faj ták je len tõ sé ge. Az Uni ó ban ugya-
n is a faj ta böl csõ jé nek szá mí tó or szág nak jo gai van nak
a te nyész té si sza bá lyok és a faj ta is mér ve i nek meg ha tá -
ro zá sá ban. 

A ma gyar ál lat faj ták nem csu pán a mi büsz ke sé ge -
ink, ha nem a vi lág nak is tar to zunk az zal, hogy meg -
õriz zük õket a Föld ge ne ti kai sok szí nû sé ge fenn tar tá sa
ér de ké ben. A ma gyar ku tyák, lo vak, szar vas mar hák,
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ju hok, ga lam bok stb. pó tol ha tat lan ér té ket kép vi sel -
nek, nem ze ti örök sé günk ré szét ké pe zik, ezért nem ze -
ti kincs ként vi gyáz zunk rá juk!

(2003. 04. 09.)
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A hungarikumok vé del me

H/4607 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

A ma gyar nép mél tán le het büsz ke a Kár pát-me den ce egé -
szé hez vagy egy-egy táj egy ség éhez kö tõ dõ, több száz éves
tör té nel mi múlt tal ren del ke zõ ha gyo má nya i ra, szo ká sa i ra,
kul tú rá já ra. A Kár pát-me den ce ma gyar lak ta vi dé ke in szám -
ta lan ér ték hal mo zó dott fel, me lyek szel le mi vagy ép pen
élel mi szer ipa ri ter mék ként – mind ez idá ig – túl él ték a vál -
to zó vi lág ne héz sé ge it.

Ezen ér té kek – me lyek egye di en és egye dül ál ló an ma -
gyar kü lön le ges sé gek, az az hungarikumok – szám ba vé te le
a mai fel gyor sult, glo ba li zá ló dó éle tünk ben kü lö nö sen
fon tos sá vál tak. A hungarikumnak föld raj zi, tör té nel mi,
nyel vi, nép raj zi ar cu la ta van. 

A hungarikumok olyan sa já tos ma gyar ter mé kek, me -
lyek nek tu laj don sá gai kö zött lé nye ges és ki emel ke dõ a
ma gyar nem ze ti jel leg, és ame lyek ter mé sze ti adott sá ga -
ink kal, õs ho nos faj tá ink kal, ter me lé si-te nyész té si ha gyo -
má nya ink kal ös  sze füg gés ben sa já to san ma gyar is mér vek -
kel ren del kez nek. 

A hungarikumok ma gyar ság ra jel lem zõ mi vol tuk kal, kü -
lön le ges sé gük kel, mi nõ sé gük kel je len tõ sen öreg bí tik hír ne -
vün ket, nö vel he tik meg be csü lé sün ket az Eu ró pai Uni ó ban
és szer te a vi lá gon. Mind ezen szem pont ok fi gye lem be vé te -
lé vel – an nak ér de ké ben, hogy nem ze ti kul tú ránk ér té ke it,
ered mé nye it meg õriz zük – a Ma gyar Or szág gyû lés: 

1. Ki nyil vá nít ja, hogy a hungarikumok meg õr zen dõ,
egye dül ál ló nem ze ti ér té ket kép vi sel nek. 

2. Fel hív ja a Kor mányt, hogy vé gez ze el az ér ték gyûj tõ
mun kát – az ön kor mány zat ok, a ci vil szer ve ze tek és ma -
gán sze mé lyek be vo ná sá val – úgy, hogy az – an nak si ke re
és tel jes sé ge ér de ké ben – a Kár pát-me den ce min den ma -
gyar lak ta te rü le té re ki ter jed jen.
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3. Fel ké ri a Kor mányt, te gyen lé pé se ket an nak ér de ké -
ben, hogy a sa já to san ma gyar ter mé kek az Eu ró pai Unió
Euroterroirs (Eu ró pa vi dé kei) kez de mé nye zés lis tá já ra fel -
ke rül ve él vez ze nek kö zös sé gi jo gi vé del met, elõ ál lí tá suk
és ér té ke sí té sük anya gi tá mo ga tást.

In do ko lás

Ma gyar or szág szá má ra az Eu ró pai Unió tag ja ként kü lö nö -
sen fon tos, hogy az Eu ró pai Unió Euroterroirs prog ram
nyúj tot ta le he tõ sé gek kel él ve mi nél több ma gyar ter mék
el ne ve zé se él vez hes sen jo gi ol tal mat, elõ ál lí tá suk, ér té ke -
sí té sük pe dig anya gi tá mo ga tást az Uni ó tól. Ma gyar or szág
igen gaz dag kul tu rá lis ér té kek ben, ha gyo má nya i ból, szo -
ká sa i ból adó dó an több száz ra te he tõ azon ter mé kek szá -
ma, me lyek jo go san ke rül het nek be az Eu ró pai Unió ter -
mék gyûj te mé nyé be: a Rubik-koc ká tól, a Ko dály-mód sze -
ren át, a Bé res Csep pig, a Ha la si csip ké tõl, az Unicumon
ke resz tül, a Zsolnay por ce lá nig, vagy a sza lon cu kor tól, a
kür tõs ka lá cson át, a csi ga tész tá ig vagy a rétesig…

Az FVM ál tal 1998-ban ugyan el in dult egy gyûj tõ mun ka
– Ha gyo má nyok – Ízek – Ré gi ók (HÍR) prog ram ke re té ben
–, mely azon ban nem ter jed ki a Kár pát-me den ce ma gyar -
lak ta vi dé ke i re. A fej lett nyu gat-eu ró pai or szá gok ban és
ha zánk ban is élén kü lõ fo gyasz tá si ér dek lõ dés mu tat ko zik
a ha gyo má nyos és táj jel le gû élel mi szer ipa ri ter mé kek iránt,
de a ma gyar lak ta vi dé kek fenn tart ha tó fej lesz té se, a mi nõ -
sé gi élel mi sze rek elõ ál lí tá sa ér de ké ben ál la mi vagy EU-s
tá mo ga tá sok nél kül mind ez tel je sít he tet len né vál hat. 

A hungarikumok nem csu pán a mi büsz ke sé ge ink, Eu -
ró pá nak és a vi lág nak is tar to zunk az zal, hogy meg õriz zük
õket, mert pó tol ha tat lan ér té ket kép vi sel nek, nem ze ti
örök sé günk ré szét ké pe zik. 

A hungarikumoknak – mint nem ze ti kö zös sé günk ered -
mé nye i nek – je len tõ sé gük van az ok ta tás ban, ne ve lés ben,
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is me ret ter jesz tés ben, mert se gí te nek meg õriz ni nem ze ti
örök sé gün ket, iden ti tá sun kat, ka rak te rün ket.

Ezért gróf Szé che nyi Ist ván gon do la tá nak szel le mé ben
– „Csak ad dig él egy nem zet, amíg van ha gyo má nya!” –
nem ze ti kincs ként vi gyáz zunk rá juk!

(2007. 12. 05. 

– Medgyasszay Lász lóval együtt be nyújt va)
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A Máriapócsi Kegy hely 
nem ze ti kinc  csé nyil vá ní tá sa

H/4933 or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat

Az Or szág gyû lés el is me rés sel ki nyil vá nít ja, hogy Mária -
pócs, a Kár pát-me den cei gö rög ka to li kus ság sze re tett lel ki
köz pont ja, szent za rán dok he lye Nem ze ti Kegy hely. A Má -
ria  pócsi Ba zi li ka egye dül ál ló nem ze ti kincs.

In do ko lás

Ro ha nó vi lá gunk ban sem fe led kez he tünk meg azon kü -
lön le ges adott sá gú ér té ke ink rõl, me lyek nem csak a Kár -
pát-me den ce né pei, de Eu ró pa és a vi lág szá má ra is nagy
je len tõ sé gû ek.

Ma gyar or szág hí res és egy ben leg lá to ga tot tabb kegy he -
lye Máriapócs, a Kár pát-me den cei gö rög ka to li kus ság tör -
té nel mi szent he lye. Éven te 600–800 ezer za rán dok és tu -
ris ta ér ke zik oda, hogy meg lá to gas sa a Kön  nye zõ Szûz -
anya ké pé rõl mél tán hí res sé vált temp lo mun kat, ahol az
imád ság, a ké rés és a kö szö net kü lön le ges mó don ta lál
meg hall ga tás ra. Ös  sze tar to zá sunk jel ké pe és for rá sa ez a
hely. Máriapócs min den kit be fo ga dó nem ze ti szen tély. Az
Is ten szü lõ ked ves haj lé ka, aho vá mind an  nyi un kat – fe le -
ke zet re va ló te kin tet nél kül – ös  sze gyûjt: ma gya ro kat, ru -
szi no kat, szlo vá ko kat, ci gá nyo kat, gö rög és ró mai ka to li -
ku so kat egy aránt. A Ba zi li ká ban el he lye zett Szûz Má ria-
ikon – a kis Jé zus sal – el sõ íz ben 1696-ban kön  nye zett,
majd mind ez – a köz ben Bécs be vitt ere de ti kép he lyett –
a má so lat tal 1715-ben és 1905-ben több száz ta nú (köz tük
ka to li kus, re for má tus és evan gé li kus hí võk, csá szá ri ka to -
nák) hi te les nyi lat ko za ta alap ján do ku men tál ha tó an meg is -
mét lõ dött. Ahogy az ima mond ja: „Itt a föl di ek az égi ek kel
vi ga doz nak, itt az ég és a föld ös  sze köt te tés be lépnek…”.
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Ahol Má ria há rom szor kön  nye zett, ahol szá mos cso dás
gyógy ulás be kö vet ke zett, ott va ló ban sa já tos ke gyel mi
kap cso lat van a föld és az ég kö zött.

Máriapócs lel ki köz pont, az eu ró pai Má ria-kegy he lyek
(Altötting, Csíksomlyó, Czestochowa, Fa ti ma, Lourdes,
Mariazell, Zaragoza stb.) kö zös sé gé nek tag ja.

Mél tán le he tünk büsz kék e cso dás hely re – õriz zük,
ápol juk és félt ve óv juk az idõk vé ge ze té ig.

(2008. 04. 9.)

„Mi kor már min den hit-húr el sza kadt
S az em ber ben a ba rát ja se hisz már,
Jön Má ria s Pócsról a búcsusok,
Jön a szí vünk, multunk és játsz va visz már.

Ma már hi szem: nagy dön tés vár re ám,
Le gyõz ni min dent, mi el le nem tá madt,
Mu tat ni egy pél dát lan éle tet
S nem bocsátni el az én Má ri á mat.”

(Ady End re: A pócsi Má ria – rész let)
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A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 
1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sa

T/5487 törvénymódosítási javaslat

1. §
A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi
XX. tör vény (to váb bi ak ban: Al kot mány) I. fe je ze tét meg-
elõ zõ mon dat (preambulum) he lyé be a kö vet ke zõ mon -
dat lép:

„Ren dít he tet len aka rat tal, nem ze tünk lé té nek és jö võ jé -
nek ér de ké ben, mi, a Ma gyar Köz tár sa ság va la men  nyi
pol gá ra – akik az igaz sá got, a jó sá got és a sze re te tet (mint
min den em be ri kö zös ség alap ja it a Jó is ten be ve tett hit bõl
vagy más egye te mes ér té kek irán ti meg gyõ zõ dés bõl ki fo -
lyó lag) tisz te let ben tart juk; meg be csül ve és meg õriz ve
mind azon er köl csi, szel le mi és kul tu rá lis ér té ke ket, ame -
lyek az eu ró pai ke resz tény ha gyo má nyok ban és a ma -
gyar ság tör té nel mé ben gyö ke rez nek;  át érez ve azon kö te -
le zett sé gün ket, hogy az ezer éves ma gyar ál la mi ság örök -
sé gét a jö võ nem ze dé ke i re ha gyo má nyoz zuk; há lás szív -
vel elõ de ink nek a ma gyar sza bad sá gért és füg get len sé gért
ví vott ál do za tos küz del me i kért; tisz te let ben tart va az em -
ber ve le szü le tett mél tó sá gát és jo gát ar ra, hogy sza bad és
bol dog élet re tö re ked jék; igye ke zet tel a ma gyar ál lam pol -
gár ok jó lét ének elõ re moz dí tá sá ra; el is mer ve az em ber tár -
sa ink irán ti szo li da ri tás kö te le zett sé gét; kö zös sé get vál lal -
va a ha tá ra in kon túl élõ nem zet tár sa ink kal; biz to sít va a
de mok ra ti kus jog ál lam mû kö dé sét; érez ve fe le lõs sé gün -
ket Is ten, a nem zet és sa ját lel ki is me re tünk elõtt – meg al -
kot juk a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyát mint az ál lam
alap tör vény ét”.

2. §
E tör vény a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba.
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In do ko lás

In do kolt nak lát juk a preambulumot úgy mó do sí ta ni, hogy
az eu ró pai al kot má nyo zá si pél dák emel ke dett ha gyo má -
nya it kö vet ve, éle tünk nek és min den na pi mun kánk nak,
va la mint az eze ket sza bá lyoz ni hi va tott jog al ko tás nak az
alap ér té ke i re he lyez zük a hang súlyt.

(2008. 04. 15.

– Semjén Zsolttal együtt be nyújt va)
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Cikkek, interjúk
„Aki ta pin tat tal ve zet ha dat,

gyõ zel met arat;

a sze re tet tel vé de ke zõ le gyõz he tet len.

A ter mé szet fegy ve re zi

s a sze re tet vé del me zi.”

(Lao-Ce: Tao te King – Az Út és Erény köny ve)
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PÓ TOL HA TAT LAN KIN CSEK 
AZ ÕSI MA GYAR ÁL LAT FAJ TÁK

„Csak ad dig él egy nem zet, amíg van ha gyo má nya!”

(gróf Szé che nyi Ist ván)

Simicskó Ist ván va sár na pi saj tó tá jé koz ta tó ján az õs ho nos
és ré gi ma gyar ál lat faj ták vé del mé nek ér de ké ben el mond -
ta: „Ezt a po li ti ka men tes ügyet az össznemzeti egyet ér tés -
nek kel le ne ve zé rel nie, fi gye lem be vé ve, hogy ha zánk
igen gaz dag és ér té kes ál lo mán  nyal ren del ke zik”.

A po li ti kus ki emel te: az el múlt év so rán mó do sí tó in dít -
ványt nyúj tott be az em lí tett ál lat faj ták õs ho nos nak nyil vá -
ní tá sa ér de ké ben, de a kor mány párt ok azt mind an  nyi szor
le sza vaz ták.

„Szo mo rú nak tar tom, hogy mi köz ben a szo ci a lis ták a
»nem ze ti mi ni mum« tel je sí té sé nek fon tos sá gá ról be szél nek,
fõ leg az uni ós csat la ko zás kap csán, nem tud ják el vo nat -
koz tat ni ezt a va ló ban ne mes és ér té kes ügyet a na pi po -
li ti kai el len té tek tõl” – mond ta a Simicskó Ist ván, majd Szé -
che nyit idéz ve hoz zá tet te: „Csak ad dig él egy nem zet,
amíg van ha gyo má nya!”. 

Ki emel te: „A ro ha nó globalizációs vi lág ban sok ér ték
ve szik el, amik re ha nem fi gye lünk ide jé ben vég leg el -
tûn het nek, s nem mind egy az sem, hogy az Unió mely
te rü le tet nyil vá nít ja egy ál lat õs ha zá já nak, hi szen az
adott ál lam szab hat ja meg azt kö ve tõ en a te nyész tés
fel tét ele it”.

A saj tó tá jé koz ta tón a po li ti kus ké pek kel il luszt rál ta az
em lí tett fa jo kat (Nó ni usz, Shagya, Ko mon dor, Pu li, Vizs la
stb.), s a ku tyák kap csán hang sú lyoz ta: 

„Nap ja ink ban a más hol õs ho nos ku tyák több ez res szü -
le té si arány szá ma szo mo rú sta tisz ti kát mu tat az õsi ma gyar
faj ták hoz ké pest.
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Nem tar ta nám sze ren csés nek, ha gyer me ke ink és uno -
ká ink mind ös  sze ké pek rõl is mer nék az er dé lyi ko pót vagy
a ma gyar aga rat, ame lyek bõl már 100 sem szü le tik éven te,
el len tét ben a 3–4 ez res »di va tos« ku tya faj ták kal szem ben. A
ma gyar ál lat faj ták nem csu pán a mi büsz ke sé ge ink, ha nem
a vi lág nak is tar to zunk az zal, hogy meg õriz zük õket a Föld
ge ne ti kai sok szí nû sé ge fenn tar tá sá nak ér de ké ben. A ma -
gyar ku tyák, lo vak, szar vas mar hák, ju hok, ga lam bok pó -
tol ha tat lan ér té ket kép vi sel nek, nem ze ti örök sé günk ré szét
ké pe zik, ezért len ne fon tos nem ze ti kincs ként vi gyáz nunk
rá juk” – mond ta Simicskó Ist ván.

(fidesz.hu, 2004. 02. 02.)
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TRI A NON
SIMICSKÓ IM MU NI ZÁL NÁ 

AZ OR SZÁ GOT

„Tri a non ne csu pán gyászt és 

pó tol ha tat lan vesz te sé get je lent sen szá munk ra, 

ha nem örök ta nul sá gul szol gál jon, 

és ad jon erõt, hogy vé det té vál has sunk 

min den to váb bi nem ze ti tra gé di á val szem ben.”

A tri a no ni bé ke dik tá tum meg kö té sé nek 86. év for du ló ja
al kal má ból meg em lé ke zést tar tot tak a Tri a non Tár sa ság
és a Nem ze ti Em lé ke zés Ha rang ja Ala pít vány szer ve zé sé -
ben Zebegényben.

A Kál vá ria-dom bon 2000-ben fel ava tott em lék mû nél, hoz -
zá ve tõ leg 300 em ber elõtt a tör té nel mi egy há zak kép vi se -
lõi öku me ni kus imát tar tot tak a ha tá ron in nen és túl ról ér -
ke zett je len lé võ kért. Kiss Dé nes, a Tri a non Tár sa ság el nö -
ke után Simicskó Ist ván, a KDNP par la men ti frak ci ó já nak
he lyet tes ve ze tõ je, a Par la ment Nem zet biz ton sá gi Bi zott -
ság nak el nö ke tar tott be szé det. A po li ti kus egye bek kö -
zött ki fej tet te: 

„Tri a non ne csu pán gyászt és pó tol ha tat lan vesz te sé get
je lent sen szá munk ra, ha nem örök ta nul sá gul szol gál jon, és
ad jon erõt, hogy vé det té vál has sunk min den to váb bi nem -
ze ti tra gé di á val szem ben”.

A meg em lé ke zés ré sze ként az egy há zak és ci vil szer ve -
ze tek kép vi se lõi az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
50. év for du ló ja al kal má ból em lék táb lát avat tak a Kál vá ria-
dom bon.

(HVG – MTI, 2006. 06. 03.)
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KO RUNK DUGOVICSA 
SIMICSKÓ IST VÁN NEM ZET RÕL 

ÉS BIZ TON SÁG RÓL

„A ha za sze re tet szá mom ra azt je len ti, 

hogy tisz tel jük szü le in ket, õse in ket, 

mind azt, amit itt lét re hoz tak. 

Le he tünk li be rá li sok, szo ci a lis ták vagy 

ke resz tény de mok ra ták, mind itt szü let tünk,

fon tos, hogy sze res sük és szol gál juk ha zán kat.”

Rég óta „szû kebb szak te rü le te” az Or szág gyû lés ben a hon -
vé de lem és a nem zet biz ton ság. Az új Par la ment ben im -
már ke resz tény de mok ra ta szí nek ben áll a vo nat ko zó bi -
zott ság élén.

– Tag ja az Opus Deinek?
– Nem.
– Gyón ni szo kott?
– In kább imád koz ni. Hí võ em ber va gyok, hi szem, hogy

kül de té sünk a te rem tett vi lág vé del me.
– Azért fe sze ge tem ezt, mert több he lyütt is ol vas tam:

nem zet biz ton sá gi koc ká zat nak tart ják né há nyan, hogy
egy ka to li kus párt – amely fel sõbb ha tó ság nak is me ri el a
Va ti kánt – de le gál ja az Or szág gyû lés Nem zet biz ton sá gi Bi -
zott sá gá nak el nö két. At tól tar ta nak, ha Simicskó kép vi se lõt
ra port ra hív ná a pá pa, Ön fül be súg ná a ma gyar tit ko kat.

– El is me rem. Ez úgy szo kott men ni, hogy je len té se i met
ür ge bõr be cso ma go lom, és a Du na alatt adom át õket bé -
ka em ber nek öl tö zött püs pö kök nek. De most ko mo lyan.
Szó sincs er rõl. Nem zet kö zi jo gi ér te lem ben ugyan a Va ti -
kán önál ló ál lam, de ne he zen tu dok el kép zel ni olyan el -
len ér de kelt sé get a ré szük rõl, amely in do kol na tit kos adat -
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gyûj tést az ezer éve a ke resz tény vi lág hoz tar to zó Ma gyar -
or szág el len.

– Mon dok egyet: az uni ós al kot mány ter ve zet bõl ki ma -
radt a ke resz tény múlt ra va ló uta lás. Kel lõ va ti ká ni be fo -
lyás sal ta lán más ként ala kult vol na.

– De ezt az al kot mány ter ve ze tet szá mos or szág ban nem
is fo gad ták el. A ma gyar Par la ment ben mi sem tá mo gat tuk
az alap ok mány el fo ga dá sát. A ke resz tény ség olyan egye te -
mes em be ri ér té ke ket tük röz, ame lyek tá masz ként szol gál -
hat nak so kak szá má ra mai, ér ték vál sá gos vi lá gunk ban. (…)

– Ed dig az el len zék nem je les ke dett 2/3-os sza bá lyok
meg sza va zá sá ban.

– Én nyi tott va gyok. A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok je -
len tõ sé ge óri á si, sze re pük gya kor ta tör té ne lem for má ló.

– Em lí tet te ezt már a Ma gyar Nem zet nek adott in ter jú -
já ban, ami szin tén vi ha ros re ak ci ó kat vál tott ki. Hogy kell
ezt ér te ni?

– Ma gyar or szág nak a globalizált vi lág ban ja ví ta nia kell
pi a ci ver seny ké pes sé gét. Eh hez nél kü löz he tet len, hogy a
gaz da sá gi ter mé sze tû in for má ci ók idõ ben és nagy men  nyi -
ség ben meg je len je nek a kor mány dön tés-elõ ké szí tõ mun -
ká já ban. Mul ti na ci o ná lis cé gek ér dek lõd nek a tér sé günk -
ben be fek te té si le he tõ sé gek iránt. Nem mind egy, hogy va -
la mely nagy be ru há zást szlo vák vagy ro mán ba rá ta ink
kap ják-e, vagy mi.

– Ed dig azt gon dol tuk, a be fek te tõk ke gye it adó csök ken -
tés sel, be ru há zás-tá mo ga tás sal ke re sik a kor má nyok, nem
a tit kos szol gá lat ok be ve té sé vel.

– Fo lyik adó en ged mény-ver seny is. De nem min den
eset ben nyílt in for má ció, hogy egy-egy multi ter vez-e na -
gyobb be ru há zást a kör nyé ken, van-e sza bad, be fek tet he -
tõ tõ ké je. Ilyen ada to kat a kor má nyok akár tit kos in for má -
ció gyûj tés sel is sze rez het nek an nak ér de ké ben, hogy fel -
ké szül je nek a be fek te tõi szán dék meg erõ sí té sé re. Eköz ben
azt is ér de mes tud ni, kon ku rens ál la mok mi lyen ked vez -
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mé nyek kel csá bít gat ják a po ten ci á lis be ru há zót. Ezt a kor -
mány za ti stra té gi át szol gál hat ja az In for má ci ós Hi va tal. De
for dít va is igaz mind ez. A Nem zet biz ton sá gi Hi va tal fel ada -
ta a klas  szi kus kém el há rí tás. Hi szen so ka kat ér de kel, ké -
szül-e a ma gyar kor mány dip lo má ci ai vagy gaz da sá gi lé pé -
sek re, mi lyen be fek te té si ter vei le het nek a MOL-nak vagy
az OTP-nek. Az in for má ció meg szer zé se és meg vé dé se
rend kí vül fon tos a mai gaz da sá gi ver seny ben.

– Ma ga a fel ve tés is meg bot rán koz ta tó: NA TO-tag ál la -
m ok egy más ro vá sá ra kém ked nek.

– És a „Mucuska-ügyet” még fel sem ho zom. De gon dol -
junk a szlo vák hely zet re, ahol meg je len tek a kor mány ban a
na ci o na lis ta ele mek. Tud nunk kell, mi lyen vi szonyt akar Po -
zsony ki ala kí ta ni ve lünk. Utób bi ak per sze olyan saj ná la tos je -
len sé gek, ame lyek nek nem len ne sza bad lé tez ni ük. Ver seny -
zünk egy más sal, de eb ben te gyük fél re a múlt vélt vagy va -
lós sé rel me it. Fel há bo rí tó és meg döb ben tõ, hogy a szom szé -
dos or szá gok ban ma gyar gyû lö let tel még min dig le het sza va -
za to kat sze rez ni, Par la ment be ke rül ni. Döb be ne tes, hogy egy
Slota-féle párt fél õrült em be rei ok ta tá si tár cát ve zet nek. Pe dig
épp az ok ta tás sal le het ne meg vál toz tat ni a fel nö vek võ ge ne -
rá ció gon dol ko dás mód ját, hogy azt már ne ma gyar gyû lö let
has sa át, ha nem to le ran cia, meg ér tés, együtt mû kö dés re va ló
haj lan dó ság, egy más kul tú rá já nak tisz te le te és el is me ré se.

– Szép sza vak, de a kam pány ban a KDNP-s meg nyil vá -
nu lá so kon is szá mon le he tett vol na mind ezt kér ni.

– Van nak olyan ka rak te res kér dé sek, ame lyek ben – hi -
tünk bõl adó dó an – a ke resz tény de mok ra ták nak mar kán -
san vé le ményt kell nyil vá ní ta ni. De ez nem azt je len ti,
hogy há tat for dít ha tunk a mai kor vi szo nya i nak. Nem az a
fel ada tunk, hogy dog ma ti ku san, a 21. szá za di élet szem lé -
le tet nem to le rál va po li ti zál junk. Meg kell tud nunk szó lí ta -
ni az em be re ket – hí võ ket és nem val lá so so kat egy aránt –,
ha azt akar juk, hogy oda fi gyel je nek ránk. Fel kell mu tat -
nunk az ér ték vál ság al ter na tí vá ját.
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– Is mer ni a mai éle tet – mond ja. Eh hez ké pest a nán dor -
fe hér vá ri üt kö zet 550. év for du ló ján mon dott be szé dé ben
fel ve tet te: Van nak-e ma köz tünk Dugovics Ti tu szok? Lá tom,
ahogy a ma Dugovicsa a tõzs de pa lo ta or má ról alá zu han -
va ma gá val ránt ja a mély be az euróárfolyamot.

– Jel kép ként em lí tet tem Dugovics Ti tuszt, hi szen nem
egy vár ban élünk, kö rü löt tünk az éle tünk re tö rõ el len ség -
gel. Most nem a vár fa la kon kí vül, ha nem be lül van nak a
ve szély for rá sok. A glo bá lis nagy tõ ke sza bad dá és nyi tot tá
tet te a pi a co kat és a mun ka erõ-áram lást. Ám en nek kul tu -
rá lis ho za dé ka i ra a nyu ga ti vi lág nem ké szült fel. Olyan
multikulturális, val lá si ka val kád ban élünk, amely ön ma gá -
ban ve szélyt je lent. Nem azért, mert ezek a kul tú rák ve szé -
lye sek, ha nem mert nem is mer jük egy mást, és nem va -
gyunk kel lõ en to le rán sak. Fõ leg ak kor nem, ha más, eg -
zisz ten ci á lis gon dok nyo masz ta nak. Ilyen lé lek ta ni hely -
zet ben az em be rek több sé ge bûn ba kot ke res. Dugovics Ti -
tuszt azért em lí tet tem, mert ön fel ál do zá sa a leg ma ga sabb
ér té kû meg nyil vá nu lá si for má ja a ha za sze re tet nek, rá adá -
sul egy hor vát szár ma zá sú em ber ré szé rõl. Per sze le het azt
mon da ni, hogy anak ro niz mus ilyen pél dát fel hoz ni.

– Le het bi zony.
– A ha za sze re tet szá mom ra azt je len ti, hogy tisz tel jük

szü le in ket, õse in ket, mind azt, amit itt lét re hoz tak. Le he -
tünk li be rá li sok, szo ci a lis ták vagy ke resz tény de mok ra ták,
mind itt szü let tünk, fon tos, hogy sze res sük és szol gál juk
ha zán kat. En nek ezer fé le meg nyil vá nu lá si for má ja le het. A
ka to nák a mai na pig ar ra tesz nek es küt, hogy akár éle tü -
ket is fel ál doz zák a ha za vé del mé ben.

– A ka to na ese té ben nem von ják két ség be az es kü ko -
moly sá gát, de az el len zék gya kor ta meg kér dõ je le zi a kor -
mány zók es kü jét, ha za áru lás sal vá dol va õket.

– Ezt nem tar tom he lyes nek. Ilyes faj ta kri ti kák leg in -
kább a ha tá ron tú li ma gya rok ügyé nek ke ze lé se kor érik a
kor mány ol dalt. Saj nos, nem iga zán hang sú lyo san je le nik
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meg a ka bi net po li ti ká já ban az, amit le ír a kor mány prog -
ram ban: „Tíz mil lió ne vé ben, ti zen öt mil lió ér de ké ben te vé -
keny ke dik majd”. Azt sze ret ném lát ni, hogy a Kor mány a
nem zet kö zi fó ru mo kon mar kán san kép vi se li a ma gyar
nem ze ti ér de ke ket. Hi szen ezt vár ja el min den or szág tár -
sa dal ma a sa ját kor má nyá tól.

(168 óra, 2006. 08. 21. – rész let;

az interjút Trencséni Dávid készítette)
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TIT KOS SZOL GÁ LAT OK PO LI TI KAI
NYO MÁS ALATT

Simicskó Ist ván ma is vál lal ha tó nak tart ja 
az Or bán-kor mány va dász gép be szer zés rõl ho zott dön té sét

Ha egy or szág ban ál lan dó an a tit kos szol gá lat ok ról szól nak
a hí rek, az na gyon ko moly ká ro kat okoz az ál lam biz ton sá -
gi rend sze ré ben – vé li Simicskó Ist ván, a Par la ment Nem -
zet biz ton sá gi Bi zott sá gá nak el nö ke. Az Or bán-kor mány
egy ko ri ál lam tit ká ra sze rint az or szág ér de ke az len ne,
hogy a szol gá la tok ti tok ban mû köd je nek, a tör vé nyek be -
tar tá sa mel lett. A je len le gi hely zet azon ban nem a szol gá la -
tok hi bá ja, hi szen õk úgy vég zik a mun ká ju kat, aho gyan a
po li ti kai irá nyí tó ik ezt tõ lük el vár ják vagy ki kö ve te lik. A
kép vi se lõ több ja vas la tá ról is be szélt la punk nak, ame lye ket
a na pok ban ter jesz tett be a Par la ment ben, ezek kel a nem -
zet tu dat erõ sí té sét szol gál ná. Tri a non év for du ló ját pél dá ul
a Nem ze ti Ös  sze tar to zás Nap já vá nyil vá ní ta ná, a hon vé de -
lem erõ sí té sé re pe dig ön kén tes, ho ni gár dát ho zat na lét re
a ke resz tény de mok ra ta kép vi se lõ.

– Az nor má lis, hogy az utób bi idõ ben szin te már több szó
esik az NBH bot rá nya i ról, mint bár me lyik mi nisz té ri um ról
vagy az iga zán fon tos kér dé sek rõl, pél dá ul az egész ség ügy,
az ok ta tás hely ze té rõl, a gyer mek sze gény ség rõl?
– Ha egy or szág ban ál lan dó an a tit kos szol gá lat ok ról szól -

nak a hí rek, az na gyon ko moly ká ro kat okoz az ál lam biz -
ton sá gi rend sze ré ben. Az or szág ér de ke az len ne, hogy a
szol gá la tok ti tok ban mû köd je nek, a tör vé nyek be tar tá sa
mel lett. A je len le gi hely zet azon ban nem a szol gá la tok hi bá -
ja, hi szen õk úgy vég zik a mun ká ju kat, aho gyan a po li ti kai
irá nyí tó ik ezt tõ lük el vár ják, ki kö ve te lik. Ami kor kor mány -
ha tá ro zat szü le tik a szol gá la tok át szer ve zé sé rõl, ami kor ar ra
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kény sze rül nek ezek a szer ve ze tek, hogy po li ti kai meg ren -
de lé sek nek pró bál ja nak ele get ten ni, ak kor rend kí vül sok
hi ba csúsz hat a gé pe zet be. Pél dát lan, hogy az NBH jog ér -
tel me zé se ket hajt vég re, és utá na köz le mény ben fe nye ge ti
meg a bé kés de monst rá ló kat, hogy pszi chi kai bûn se gé dek
le het nek, ha részt vesz nek bi zo nyos tün te té se ken. Az is el -
ké pesz tõ és ed dig pél da nél kü li, hogy rá kül dik új ság írók ra
a szol gá la tok em be re it. Egy jog ál lam nem így mû kö dik. Azt
lá tom, hogy a szol gá la tok olyan nyo más alatt áll nak, ami
már az or szág biz ton sá gát te szi koc ká ra, mi vel nem tud nak
a sa ját fel ada tuk kal fog lal koz ni, mert ilyen po li ti kai meg ren -
de lé sek nek, el vá rá sok nak pró bál nak ele get ten ni.

– A na pok ban nem zet kö zi bot rány sze le csap ta meg a
ma gyar Gripen va dász gé pek be szer zé sét is. Ön a KDNP al -
el nö ke ként vizs gá ló bi zott ság fel ál lí tá sát kez de mé nyez te az
ügy ben. Nem le het, hogy eb ben a bot rány ban nem csak a
szer zõ dést mó do sí tó Ju hász Fe renc-fé le hon vé del mi tár ca -
ve ze tés, ha nem a szer zõ dést alá író je len le gi el len zék egyes
tag jai is a kard juk ba dõl nek?

– A szer zõ dés alá írá sa kor nem zet biz ton sá gi ál lam tit kár -
ként dol goz tam, részt vet tem a nem zet biz ton sá gi ka bi net
mun ká já ban, ott vol tam a Gripen-döntés meg ho za ta la kor
is 2001. szep tem ber 10-én. Szá mom ra egy ér tel mû volt,
hogy az Or bán-kor mány azért vá lasz tot ta a Gripent, mert
a svéd ár aján lat tar tal ma zott egy olyan 110 szá za lé kos gaz -
da sá gi el len té te le zést, amely a meg lé võ, be ér ke zõ aján la -
tok kö zül a leg ked ve zõbb volt. Mind költ ség ve té si, mind
biz ton ság po li ti kai szem pont ból, mind pénz ügyi, gaz da sá -
gos sá gi szem pont ból a leg jobb dön tés volt, ami vál lal ha tó
a mai na pig. A fö lös le ges ké pes sé gek je len tõs több let költ -
ség gel já ró ké sõb bi meg vá sár lá sa vi szont ne he zen volt ma -
gya ráz ha tó ak kor is és most is. A lé gi után töl té si ké pes ség
és pre cí zi ós bom ba ve té si ké pes ség be szer zé se 108 mil li árd
fo rint ról 210 mil li árd ra emel te a 14 db Gripen va dász gép
bér lé sé nek költ sé ge it.
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A Medgyessy-kormány az zal in do kol ta a szer zõ dés mó -
do sí tást, hogy így vál nak a va dász gé pek NA TO-kom pa ti bi -
lis sé, azon ban az el múlt idõ szak ban egy szer sem tud tuk
hasz nát ven ni ezek nek a több let ké pes sé gek nek. Ami kor
fel me rült a svéd te le ví zi ó ban a kor rup ció gya nú ja, mely -
ben egy oszt rák üz let em bert is meg em lí tet tek, fon tos nak
tar tot tuk, hogy lép jünk eb ben az ügy ben, sze rin tem ezt el -
vár ja tõ lünk min den ki. Az ügy tisz tá zá sa kö zös ér dek.

– Az Or szág gyû lés cse kély több ség gel ugyan, de nem fo -
gad ta el ön és Né meth Zsolt in dít vá nyát, amely a Tri a non-
dik tá tum év for du ló ját, jú ni us 4-ét a nem ze ti ös  sze tar to zás
nap já vá nyil vá ní tot ta vol na. Az SZDSZ egye ne sen hisz té ri -
kus mó don uta sí tot ta el a ja vas la tot. Ho gyan to vább?

– Ép pen hogy nem ment át a ja vas lat. El szo mo rí tott,
ami lyen stí lus ban és tar ta lom mal be szélt a sza bad de -
mok ra ták frak ció ve ze tõ je er rõl a sze rin tem alap ve tõ nem -
ze ti ügy rõl. Már-már el gon dol kod ha tunk ilyen kor, le het-e
még nem ze ti kö zös ség rõl be szél ni, ami kor a Par la ment -
ben ilyen alap kér dé sek ben sincs meg egye zés. Nincs még
egy or szág a vi lá gon, ahol nem ze ti sors kér dé sek ben ilyen
tí pu sú ön mar can go ló, ön sor vasz tó vi tá kat foly tat ná nak le
a po li ti ku sok. Mind ez ko moly ká ro kat okoz. A mos ta ni
ja vas la tunk nem szólt más ról, csu pán ar ról, hogy in dul -
jon el egy egé szen ap ró lé pés, amely a tár sa da lom nem -
zet tu da tát erõ sí te né. Mi vel a fi a ta lok ke vés is me ret tel ren -
del kez nek a ha tá ron tú li ma gyar ság ról és az ország -
csonkításról, ezen hi á nyos sá gon is ja ví ta na va la me lyest a
ja vas lat. Klebelsberg Kunó gon do la ta a mérv adó, aki úgy
fo gal ma zott, há rom fé le ha za fi ság lé te zik: a szó nok ló, a
ke ser gõ és az al ko tó. Tri a non a ma gyar ság 1 100 éves tör -
té nel mé nek a leg na gyobb tra gé di á ja, amely lé lek ben is
öl, meg ol dat lan prob lé má kat hal moz fel ben nünk, fruszt -
rá ci ó kat ge ne rál. Ép pen ezért ke zel ni kell a hely ze tet. So -
sem kell fel ad ni, fõ leg nem ze ti ügyek ben nem sza bad
meg hát rál ni.
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– Egy má sik nem ze ti ügy nek te kin tett ja vas lat, a ho ni
gár da ügyé ben már ötpárti egyez te tést kez de mé nye zett. Mi -
ért ép pen ho ni gár da, mi ért nem nem zet õr ség? A nem zet
szó már el sem han goz hat egy ja vas lat ban, hogy az egyet -
ér tés meg szü let hes sen?

– A hon ban a ha za és a hon vé de lem is ben ne van. 
A „hon véd” ki fe je zés gróf Szé che nyi Ist ván tól szár ma -

zik. Így az tán még is csak nem ze ti kö tõ dés rõl van szó.
Egyéb ként nem az el ne ve zés a leg fon to sabb, ha nem a te -
vé keny sé gi kör. Ke vés bé köz is mert, de va la men  nyi NA TO-
tag or szág ban lé te zik tar ta lé kos rend szer, olyan ön kén tes
vé del mi szer ve zet, ami a ho ni gár dá nak fe lel meg. A hon -
vé del mi bi zott ság tá mo gat ta az in dít vány tárgy so ro zat ba
vé te lét, azon ban az ál ta lá nos vi tá ra va ló al kal mas sá got már
nem. Sze rin tem kor mány pár ti kép vi se lõk is ér zik, hogy
szük ség len ne egy ilyen szer ve zet re, hi szen drasz ti ku san
csök kent a Ma gyar Hon véd ség lét szá ma az el múlt 10–15
év ben, 120 ezer rõl 20 ezer re. A har co ló erõk kül föld ön
van nak le köt ve, ex pe dí ci ós had mû ve le tek ben. Gya kor la ti -
lag a ho ni te rü let véd te len bár mi lyen ve szél  lyel szem ben.

– Ko ráb ban az zal ér velt, hogy a Fi desz nek át kel le ne
gon dol ni Gyurcsány Fe renc fel szó la lá sa i nál a ki vo nu lást.
Most is fenn tart ja vé le mé nyét, a kor mány fõ már az õszödi
be szé dét is újraértelmezte…

– Ez a di rekt és az in di rekt „po li ti kai had vi se lés” mód -
szer ta ni kü lön bö zõ sé gé nek par la men ti meg je le ní té sét érin -
tõ meg nyil vá nu lás volt a ré szem rõl. A frak ció szö vet ség vi -
szont úgy dön tött, hogy to vább ra is ki vo nu lunk. Ki vo nu -
lás tól vagy bent ma ra dás tól füg get le nül Gyurcsány Fe renc
po li ti kai és er köl csi ér te lem ben egy aránt el fo gad ha tat lan
szá munk ra.

– Azt a célt, hogy Gyurcsány Fe renc tá voz zon a ha ta -
lom ból, ugyan olyan for ga tó könyv alap ján tart ja el kép zel -
he tõ nek a KDNP is, mint a Fi desz, te hát ki zá ró lag egy ér vé -
nyes és ered mé nyes nép sza va zás csi kar hat ja ezt ki?
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– Ke resz tény de mok ra ta po li ti kus ként, ide a lis ta em ber -
ként hi szek ab ban, hogy ha az adott kö zös ség meg von ja a
bi zal mat a po li ti kai ha ta lom bir to ko sa i tól, ak kor egy de -
mok rá ci á ban azok nak le kell von ni uk a kon zek ven ci á kat,
és le kell mon da ni uk. Ezért se be csül jük le a nép sza va zás
ere jét. So kan mond ják, hogy egy ered mé nyes re fe ren dum
sem in gat ná meg Gyurcsány Fe renc po zí ci ó ját. Mi azon ban
a Fi des  szel együtt ab ban bí zunk, a Mi nisz ter el nök nek már
an  nyi ra el fo gyott a hi te les sé ge, hogy nem bír hat ki még
egy csa pást.

(Ma gyar Nem zet, 2007. 06. 21.;

az interjút Haraszti Gyula és Pál Gábor készítette)
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MA GYAR OR SZÁG BIZ TON SÁ GA

„A biz ton ság te rü le tén mu lasz tó or szá gok 

a tör té ne lem fo lya mán min dig meg bûn hõd tek 

– Ma gyar or szág saj nos több ször is! 

Ép pen ezért okul ni kel le ne már vég re 

tör té nel mi hi bá ink ból – ne hogy ké sõ le gyen!”

Va la men  nyi jó zan kö zös ség, nem zet, tár sa da lom – ál la mi
vagy nem ál la mi ke re tek kö zött – vé di, óv ja ér té ke it.

Az em be ri ség lé te zé se óta egyik leg fon to sabb igény a
biz ton ság meg te rem té se. A kü lön fé le nem ze tek meg ta nul -
ták – hol sa ját, hol má sok ká rán –, hogy biz ton sá gu kért
nem ak kor ten ni va la mit, ami kor a ve szély már meg je lent
– mert ak kor már ké sõ –, ha nem azt meg elõ zõ en, fo lya ma -
to san kell ki épí te ni vé del mi rend sze re ket. 

Egy jó zan ál lam ban tud ják, hogy a biz ton ság po li ti kát el -
sõ sor ban a nem ze ti ér dek re, a tör té nel mi ta pasz ta la tok ra, a
geostratégiai el he lyez ke dés re és a ren del ke zés re ál ló erõ -
for rás ok ra kell épí te ni. Egy fegy ve res erõ fel ada tai: a vé de -
lem, az el ret ten tés, a kény sze rí tés és az erõ de monst rá ció. 

A hon vé del mi tör vény ki mond ja, hogy a hon vé de lem
össznemzeti ügy, mely nek cél ja az or szág füg get len sé gé -
nek, te rü le ti ép sé gé nek, al kot má nyos rend jé nek vé del me,
la kos sá gá nak és anya gi ja va i nak meg óvá sa, ami az or szág
ös  szes élõ, do lo gi és szel le mi erõ for rá sá nak fel ké szí té sé vel
és ak ti vi zá lá sá val va ló sul meg. Ezen fel ada tok vég re haj tá -
sá nak leg fon to sabb in téz mé nye a hon véd ség, mely meg -
ha tá ro zás gróf Szé che nyi Ist ván tól szár ma zik, aki 1831-ben
a „Vi lág” cí mû mun ká já ban hasz nál ta elõ ször e ki fe je zést a
ma gyar fegy ve res véd erõ re vo nat ko zó an. 

Mind ezek fi gye lem be vé te lé vel néz zük vé gig, az el múlt
5 év alatt mi lyen lé nye ge sebb vál to zá sok tör tén tek a Ma -
gyar Hon véd ség há za tá ján!
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A Ma gyar Hon véd ség lét szá ma drasz ti ku san le csök kent
(21 700 fõ), amely már az alap mû kö dést is ve szé lyez te ti.
Az országvédelmi ké pes sé gek gya kor la ti lag fel szá mo lás ra
ke rül tek, harc ko csik, ne héz tü zér sé gi esz kö zök csak „mu ta -
tó ban” ma rad tak. Az ös  szes (!) ki kép zõ köz pon tot be zár ták,
a rá dió fel de rí tés gya kor la ti lag meg szûnt. Fel szá mol ták az
ös  szes ka to nai kö zép is ko lát (az utol sót Gyõr ben az idén)
és az ál ta lá nos had kö te le zett ség tel jes rend sze rét. 

Bé ke idõ ben meg szûnt a 18. élet évet be töl tött fi a ta lok
tá jé koz ta tá si, be je len té si, meg je le né si és sze mé lyes szol gá -
la ti kö te le zett sé ge. Nincs ös  sze írás, nincs egész ség ügyi al -
kal mas sá gi vizs gá lat, és ez ál tal meg szûnt a ka to nai nyil -
ván tar tá si rend szer. Nincs meg al kot va Ma gyar or szág ka to -
nai stra té gi á ja. 

Nem hoz ták lét re a tar ta lé kos rend szert sem, pe dig min -
den ki tud ja, hogy tar ta lé kos rend szer nél kül nincs iga zi
had se reg. Év vé gé tõl már Ha tár õr ség sincs! 

Jo go san kér dez het nénk, mi az, ami van? Van víz tisz tí tó
sza ka szunk, amely nem olyan rég' a zöld-fo ki szi ge te ken, egy
NA TO had gya kor la ton ered mé nye sen já rult hoz zá a nem zet -
kö zi bé ke fenn tar tá sá hoz. Van 3 000 ka to nánk, akik kö zül
1 000 ál lan dó an kül föld ön, ex pe dí ci ós mû ve le te ken vesz
részt, míg 1 000 pi hen, il let ve 1 000 fel ké szül a vál tás ra. 

Van egy ki vá ló dísz zász ló al junk, amely a kül föl di ál -
lam fõk ma gyar or szá gi lá to ga tá sa so rán a Par la ment elõtt
hajt vég re erõ de monst rá ci ót a ka to na ze ne ka runk üte mes
ze né jé re. 

Van ci vil biz ton sá gi õr zés, amely a Ma gyar Hon véd ség
még meg ma radt két dan dár já ra vi gyáz. 

És van egy he lyünk a NA TO-tag or szág ok se reg haj tói
kö zött a GDP ará nyos 1,18%-os gyen ge költ ség ve tés mi att. 

Ál lí tó lag ko moly fej lõ dé sen ment ke resz tül a Ma gyar
Hon véd ség az el múlt években… és ál lí tó lag ki tört a vi lág -
bé ke, de ha még sem, ak kor majd a NA TO meg véd min ket
– mond ják!
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Meg egyéb ként is ki el len kell ne künk hon véd ség? –
kér de zik tõ lem oly' so kan. 

Sen ki el len nem kell! Ma gun kért, szü le in kért, gyer me -
ke in kért kell – mert még saj nos nem tört ki a vi lág bé ke. 

Fe le lõt len és nem zet el le nes az a po li ti ka, amely ha mis
biz ton ság ér ze tet kelt az em be rek ben! A Wa shing to ni
Szer zõ dés 3. cik ke lye egyéb ként ki mond ja: a tag or szá g ok -
nak fenn kell tar ta ni uk és fej lesz te ni ük a sa ját (egyé ni)
és kol lek tív vé del mi ké pes sé ge i ket fegy ve res tá ma dás sal
szem ben. 

„Min den nem zet sor sa el sõ sor ban sa ját ere jé ben rej lik”
– mond ta Moltke volt po rosz ve zér ka ri fõ nök. 

Ma sa ját erõ he lyett má sok jó szán dé ká ra ha gyat koz ha -
tunk – ha van ilyen egy ál ta lán.

Ne künk ke resz tény de mok ra ták nak – ke resz té nyi és nem -
ze ti ala pon – kül de té sünk a Jó is ten ál tal te rem tett Vi lág és a
ben ne lé võ ér té kek, fõ ként nem ze tünk vé del me, biz ton sá ga. 

Cé lunk: nem zet tu da tá ban erõs, meg be csült Ma gyar
Hon véd ség fel épí té se, amely ren del ke zik a ha za vé del mé -
hez szük sé ges összfegyvernemi ké pes sé gek kel. Emel lett a
tar ta lé kos rend szer ke re te it, a lét re ho zan dó Ho ni Gár dá -
ban kép zel jük el, mely szer ve zet a te rü let vé del met, a ka -
taszt ró fa-el há rí tást, a kü lön fé le tech ni kai spor tok in teg rá lá -
sát lát ná el, erõ sít ve ez zel a ha za vé del mé nek össz tár sa dal -
mi jel le gét. 

A biz ton ság te rü le tén mu lasz tó or szá gok a tör té ne lem
fo lya mán min dig meg bûn hõd tek – Ma gyar or szág saj nos
több ször is! Ép pen ezért okul ni kel le ne már vég re tör té nel -
mi hi bá ink ból – ne hogy ké sõ le gyen!

(PESTBUDAPEST POR TA, 2007. 07.)
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Sport, mûvészet,
kultúra

„Aki tes te-lel ke egy sé gét meg õr zi,

azt a két ség nem bont ja meg.

Aki ter mé sze tét sze líd dé si mít ja,

egy sze rû, mint az új szü lött gyer mek.

Aki lá tá sát meg tisz tít ja,

el ke rü li a té ve dé se ket.”

(Lao-Ce: Tao te King – Az Út és Erény köny ve)

215SIMICSKÓ ISTVÁN: NEMZETI ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN



216 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

Buzánszky Je nõ bá csi val (Csíkszentdomokos)



KÖ SZÖN TÕ A NEM ZET KÖ ZI 
BO LYAI PÁR BAJ TÕR VER SE NYEN

Tisz telt Ver seny zõk, Ven dé ge ink! Höl gye im és Ura im!
Sok sze re tet tel kö szön töm Önö ket a Bo lyai Já nos Ka to nai
Mû sza ki Fõ is ko la Sport egye sü let és a Tisz ti Ví vó Klub ál -
tal meg hir de tett Nem zet kö zi Bo lyai Pár baj tõr Ver se nyen.
Kü lön öröm szá munk ra, hogy fran cia, hol land, oszt rák,
bel ga és né met sport ba rá ta ink el fo gad ták meg hí vá sun kat,
és meg tisz te lik rész vé tel ük kel a ver senyt. 

Kö szön töm a há zi gaz da, a Bo lyai Já nos Ka to nai Mû -
sza ki Fõ is ko la Sport egye sü let Tisz ti Ví vó Klub já nak a
ver seny zõ it is.

Ked ves Spor to lók, Szer ve zõk, Sport ba rát ok!
A Bo lyai Já nos Ka to nai Mû sza ki Fõ is ko la Sport egye sü -

le te idén 7. al ka lom mal ren de zi meg a Nem zet kö zi Bo lyai
Pár baj tõr Ver senyt az ün ne pi év tisz te le té re – a mil len ni um
je gyé ben. Ez a ver seny ki vá ló al kal mat kí nál a sport ba rá ti
kap cso la tok ki ala kí tá sá ra és to váb bi ápo lá sá ra.

Kö szö net il le ti a Bu da pes ti Hon véd Sport egye sü le tet,
hogy a ver senyt e pa ti nás ví vó csar nok ban le het meg -
ren dez ni.

A ví vás – mint sport ág – rend kí vül nép sze rû a vi lág va -
la men  nyi tá ján, és baj nok sá ga i val fon tos sze re pet tölt be a
NA TO-had se re gek baj tár si együtt mû kö dé sé ben. Öröm szá -
munk ra, hogy ná lunk ke rül is mét sor ilyen ren dez vény re.
Azért is tar tom fon tos nak kü lön ki emel ni, hogy itt ka to nák
mé rik ös  sze tu dá su kat a pár baj tõr mes ter fo gá sa i ból, mert a
ví vás a ka to nák egyik leg õsibb sport ja. Elõ de ink nek a szab -
lya volt a fegy ve rük. A tõr kard ere de tét – ami nek hasz ná -
la ta nap ja ink ra sport tá sze lí dült – a me di ter rán né pek nél ta -
lál juk meg. Leg jobb mes te rei en nek a sport nak min dig a
ka to nák vol tak. Öröm mel lá tom, a ha gyo mány ma is él, hi -
szen a jö võ baj no kai itt van nak Önök kö zött. 
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Kö szö nöm a ver seny párt fo gó inak, tá mo ga tó nak, hogy
mind er köl csi leg, mind anya gi lag le he tõ vé tet ték e ran gos
sport ese mény lét re jöt tét.

Tisz telt Ver seny zõk! Höl gye im és Ura im!
Ezen nel a Nem zet kö zi Bo lyai Pár baj tõr Ver senyt hi va ta -

lo san meg nyi tom.
Va la men  nyi Ver seny zõ nek jó küz del met – a Kö zön ség -

nek pe dig jó szó ra ko zást kí vá nok!
(2001. 11. 23.)

218 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ERÕ EME LÕ 
MA GYAR BAJ NOK SÁG 2005

Sze szé lyes áp ri li si idõ fo gad ta az Erõ eme lõ Ma gyar Baj -
nok ság részt ve võ it a ho ni power egyik vég vá rá ban, Oros -
há zán. (…)

Köz ben még be jön egy ün ne pé lyes meg nyi tó, ahol vég re
egy po li ti kus csi nál is va la mit – nem csak szö ve gel. A meg -
hí vott dísz ven dég Simicskó Ist ván ün ne pé lyes díszfekve -
nyomást mu tat be 100 kg-mal. Ne ki is 3 gya kor la ta van. És
né mi hu mor ér zé ke, mi kor a 2. fo gás nál el kezd szé ri áz ni.
Min den eset re õ leg alább bi zo nyí tott.

(FT = Far kas Ta más – www.onewaysystem.com)
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A HON VÉD EGYÜT TES 
KÖ SZÖN TÉ SE ÉVAD NYI TÓ JU KON

Ked ves Ba rá ta im!
An to ni us – Shakes peare mûvében – úgy kezd te hí res mo -
no lóg ját: „Te met ni jöt tem Ca e sart, nem di csér ni”. Ez két
vo nat ko zás ban is eszem be jut itt. Azt a di csé re tet, amit
most az Igaz ga tó Úr irá nyom ban el mon dott, úgy ér zem,
né mi túl zás, de még min dig jobb, mint ha te met ne.

Én vi szont an nak örü lök iga zán, hogy az együt test, az
50 éves múlt ra vis  sza te kin tõ vi lág si ke re ket ma ga mö gött
tu dó Hon véd Mû vész együt test most nem te met ni kell, ha -
nem õszin te, szív bõl jö võ di csé ret tel ál lí ta ni egy új pá lyá ra
a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má nak fenn ha tó -
sá ga alá ke rül ve, de azért a hon véd ség tõl sem el sza kad va.
Re mé nye ink sze rint to váb bi si ke rek le té te mé nye se ként
kezd het nek új éva dot. 

Be kell val la nom, jó ma gam az el múlt né hány év ben
is mer ked tem meg a Mû vész együt tes sel, de ez az is mer ke -
dés rö vid idõn be lül in ten zív sza kasz ba lé pett. Az el múlt
2 év ben 8 elõ adá su kat lát tam és egy vi deó-ös  sze fog la lót
a leg na gyobb si ke re ik rõl – el mond ha tom, le nyû gö zõ él -
mény ben ré sze sí tet tek mind an  nyi szor tánc ban, ze né ben,
pró zá ban. 

Nem az én tisz tem mû vé sze ti kri ti kát mon da ni az Önök
tel je sít mé nyé rõl. Én csak – mint a kö zön ség, aki lát ja és
hall ja a szín pad üze ne tét – azt mond ha tom, Önök nem hi -
á ba szü let tek a Föld re nem ze tünk le á nya i ként és fi a i ként.
Mint hon vé de lem mel fog lal ko zó po li ti kus, meg gyõ zõ dés -
sel ál lí tom, Önök a hon vé de lem szer ves ré szei, mert hi tet,
erõt ad nak a mû vé szet ki su gár zá sá val a hon vé dõk nek. Te -
gyék ezt a jö võ ben is! Nyújt sa nak az ed di gi ek hez ha son ló
cso dá la tos mû vé szi él ményt Kö zön sé gük nek, ami vel egyi -
de jû leg a ha zánk irán ti el kö te le zett sé get is erõ sí tik! 
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Kö szö nöm, hogy meg hív tak er re az évad nyi tó tár su la ti
ülés re. Nagy meg tisz tel te tés ez szá mom ra. Kí vá nok Önök -
nek sok si kert, sok tap sot – a mû vé szi ka tar zis ál tal ki vál -
tott öröm kön  nyek lát vá nyát.

(2000. 09. 08.)
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BU DA PEST RE JÖTT A WING TSUN
KUNGFU NAGY MES TE RE

A Ma gyar Wing Tsun Egye sü let gá la mû sor ral kö szön töt te a
vi lág szer te több mint egy mil lió harc mû vészt a so ra i ban tu -
dó kí nai kungfustílus ve ze tõ nagy mes ter ét, Leung Tinget,
aki szer dán Bu da pes ten ün ne pel te 60. szü le tés nap ját.

„Bruce Lee-hez, a fil mek kungfumesteréhez ha son la to san
Leung Ting is at tól a Yip Mantól ta nult, aki utóbb õt tet te meg
utód já vá, nem a mozivilág sztár ját, s a je len ve ze tõ nagy mes -
te re az egyet len a vi lá gon, aki nek 64 or szág ban több mint
4 ezer he lyi szer ve ze te mû kö dik” – hang zott el a szü le tés nap -
hoz kap cso ló dó saj tó tá jé koz ta tón, ame lyen részt vett Máday
Nor bert, a Ma gyar Wing Tsun Egye sü let ve ze tõ je, Leung Ting
fo ga dott fia is. A meg an  nyi hí res kí nai harc mû vész mes tert
fel so ra koz ta tó mé dia ese mé nyen je len volt Simicskó Ist ván or -
szág gyû lé si kép vi se lõ is, aki 14 esz ten de je ugyan ezt a kung-
fustílust mû ve li, s je len leg a 3. mes ter fo ko zat nál tart.
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Leung Ting nagy mes ter rel Hong kong ban



Leung Ting elõ re bo csá tot ta, na gyon saj nál ja, hogy nem
be szél ma gya rul, ugyan ak kor õszin tén örül an nak, mi sze -
rint vi lág szer ve zet ének ma gyar tag szer ve ze te nag  gyá nõt te
ki ma gát az el múlt évek ben. Hoz zá fûz te: „Óri á si kü lönb -
ség van a fil mek ben lá tott és a va ló sá gos kungfu kö zött, s
a tra di ci o ná lis Wing Tsun vi lág mé re tû si ke rét mu tat ja,
hogy szá mos or szág kü lön le ges fegy ve res ala ku la tá ban –
mint ami lyen pél dá ul az Egye sült Ál la mok ban az FBI vagy
Né met or szág ban a Bundeswehr” – az õ ál ta la kép vi selt stí -
lus a ki kép zé si rend szer ré szé vé vált.

Máday Nor bert el mond ta: „Ma gyar or szá gon 70 klub ban
1 000–1 500 fi a tal ta nul ja a Wing Tsun kungfut, ame lyet
na gyon ke mény mun kát igény lõ harc mû vé szet nek ne ve -
zett, a klu bo kat pe dig olyan õsi ér té kek re épü lõ mo dern
vég vá ri is ko lák nak mi nõ sí tett, ame lyek ben nem csak harc -
mû vé sze ti tu dást le het sze rez ni, ha nem fi lo zó fi át, élet for -
mát is ta nul nak a stí lus el kö te le zett jei”.

(HVG – MTI, 2007. 02. 28.)
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Hungarikumaink
„A hungarikumok 

ma gyar ság ra jel lem zõ mi vol tuk kal, 

kü lön le ges sé gük kel, mi nõ sé gük kel

je len tõ sen öreg bí tik hír ne vün ket, 

nö vel he tik meg be csü lé sün ket 

az Eu ró pai Uni ó ban és szer te a vi lá gon.”
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HUNGARIKUMOK 
AZ EU RÓ PAI UNI Ó BAN

A Nem zet biz ton sá gi Bi zott ság el nö ke ként, biz ton ság po li ti -
ká val fog lal ko zó po li ti kus ként, ami kor meg kér dez ték tõ -
lem, mi rõl be szél nék szí ve sen szé kely föl di test vé re ink elõtt
ezen a mai ta nács ko zá son, a vá la szo mat kö ve tõ en a szer -
ve zõk egy ki csit rá cso dál koz tak a té ma meg je lö lé sem re. 

Nem ze ti ér té ke ink, kin cse ink vé del me és Eu ró pa szá -
má ra mind ezek fel mu ta tá sa a nem ze ti biz ton sá gi stra té gia
egy fon tos fe je ze te le het ne. 

Mit vagy mi ket is ne vet he tünk hungarikumoknak? Egye -
di en, egye dül ál ló an ma gyar jel leg ze tes sé ge ket, me lyek le -
het nek szel le mi ter mé kek, ipar cik kek, élel mi szer ipa ri és cuk -
rá sza ti ter mé kek stb., ame lyek sa já tos sá ga ik alap ján nem so -
rol ha tók be a tö meg ter mé kek kö zé. De ide tar toz nak tá gabb
ér te lem ben õs ho nos, ré gi ál la ta ink tól a nép raj zi, folk lór jel -
leg ze tes sé ge in kig mind azok, ame lyek a Kár pát-me den cei
ma gyar ság kul tú rá já hoz, ter me lé si el já rá sa i hoz, õse ink szo -
ká sa i hoz, tu da tos te nyész tõi mun ká já hoz kap cso lód nak. 

Ugyan csak hungarikumok a sa já tos ter mé sze ti adott sá -
ga ink hoz, a nem ze dé kek so rán ki ala kult ha gyo má nyok hoz
kö tõ dõ szel le mi ér té ke ink, ta lál má nya i nak, me lyek nem ze -
ti kul tu rá lis örök sé günk ré szei. 

Kü lön le ges sé gük kel, mi nõ sé gük kel, ma gyar sá gunk ra
jel lem zõ mi vol tuk kal nö ve lik, nö vel he tik hír ne vün ket a vi -
lág ban. Ezen ér té kek fel is me ré se, meg óvá sa se gí te nek
meg õriz ni nem ze ti iden ti tá sun kat a globalizáció ki hí vá sa i -
val szem ben. 

Az Eu ró pai Uni ó ban nem ze ti ol ta lom he lyett kö zös sé -
gi ol ta lom ér vé nye sül, így ugyan a hungarikum el ne ve -
zés nem iga zán „EU-konform”, de a kö zös sé gi ol ta lom az
Eu ró pai Unió va la men  nyi or szá gá ban véd a ter mék ha mi -
sí tás tól. 
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Ma gyar or szá gon 1998-ban a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um – az Eu ró pai Unió Euroterroirs (Eu -
ró pa Vi dé kei) kez de mé nye zés hez csat la koz va – „Ha gyo má -
nyok – Ízek – Ré gi ók” (HÍR) el ne ve zés sel prog ra mot in dí -
tott, hogy lét re hoz za Ma gyar or szág ha gyo má nyos és táj jel -
le gû me zõ gaz da sá gi ter mé ke i nek gyûj te mé nyét. Az Ag rár
Mar ke ting Cent rum irá nyí tot ta a gyûj tõ mun kát, mely nek
ered mé nye ként 300 ter mék ke rült fel a lis tá ra. A fel adat el -
vég zé se azon ban nem volt tel jes, mert egy részt nem ter jedt
ki a gyûj tõ mun ka a Kár pát-me den ce ma gyar lak ta vi dé ke i -
nek egé szé re (csak a je len le gi Ma gyar or szág te rü le té re),
más részt a 300 ter mék kö zül mind ös  sze 11 me zõ gaz da sá gi
ter mék föld raj zi áru jel zõ jét vet te szám ba a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal a nem ze ti ere det vé del mi rend szer ben. Ezek:

– a bu da pes ti té li sza lá mi, 
– a bé ké si szil va pá lin ka, 
– a csa bai kol bász, 
– a gyu lai kol bász, 
– a kecs ke mé ti ba rack pá lin ka, 
– a ka lo csai fû szer pap ri ka-õr le mény, 
– a ma kói vö rös hagy ma, 
– a sza bol csi al ma pá lin ka, 
– a szat má ri szil va pá lin ka, 
– a sze ge di fû szer pap ri ka-õr le mény és 
– a sze ge di té li sza lá mi.
Kö zü lük mind ös  sze egy ter mék – a té li sza lá mi – él ve zi

az 510/2006 EK ren de let alap ján a kö zös sé gi ol tal mat. 
Az Eu ró pai Unió-kez de mé nye zés cél ja, hogy min den tag -

or szág ve gye szám ba a ha gyo má nyos és táj jel le gû me zõ gaz -
da sá gi ter mé ke it. Az Eu ró pai Unió ter mék gyûj te mé nyé ben
je len leg 5 200 ter mék sze re pel – köz tük: fran cia (2 300),
spa nyol (532), an gol (395), por tu gál (333), né met (300).

Azt kel le ne cé lul tûz nünk ma gunk elé, hogy mi nél több
ma gyar ter mék él vez zen kö zös sé gi jo gi vé del met – elõ ál lí -
tá suk, ér té ke sí té sük pe dig tá mo ga tást az Eu ró pai Uni ó tól.
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Pél da ér té kû, hogy fran cia ba rá ta ink ese té ben csak a kü -
lön bö zõ sajt fé lék bõl 46 él vez kö zös sé gi ol tal mat. 

Íme csak né hány ne ve ze te sebb hungarikumaink kö zül: 
– ágyaspálinka (1736-tól Apor Pé ter em lí tet te fel jegy -

zé se i ben „fû sze rek kel, gyü möl csök kel íze sí tett” sze -
szes ital ként);

– birs al ma sajt (ma gyar or szá gi ok le ve les em lí té se 1395-
bõl szár ma zik, majd Melius Pé ter 1578-ban írt ró la,
fõ leg gyó gyí tó ha tá sa mi att);

– csa bai kol bász (1373-tól „kol bász” né ven jegy zik –
„ál la ti bél be töl tött, vag dalt, fû sze re zett hús ké szít -
mény”);

– csi ga tész ta (a XVII. szá zad tól ün ne pi, „es kü või” tyúk -
hús le ves ben tá lal ják);

– disz nó sajt (1695-ben a ko lozs vá ri sza kács könyv ben
„rongy ba töl tött disz nó fõ bõl va ló sajt”-ként em lí tik);

– ka lo csai fû szer pap ri ka-õr le mény (1748-tól is mert, ami -
kor is a bátaszéki Ubaldus ne vû ka pu ci nus pá ter a kö -
vet ke zõ le írá sát ad ta: „Húntatár ere de tû la ko sai, ki ket
víz la kók nak ne vez het nénk, ki vá ló an mu tat ják a ma -
gyar ter mé sze tet […] éte lük va la mi vö rös bes tia, s úgy
hív ják, hogy pap ri ka, ha nem csíp, mint az ör dög!”);

– kecs ke mé ti ba rack pá lin ka (1800-tól fü tyü lõs ba rack -
ként em lí tik; VIII. Edward an gol trón örö kös 1935-
ben Ma gyar or szá gon járt és meg kós tol ta, majd úgy
jel le mez te, hogy: „szó dá val jobb, mint a whis ky, te á -
ban jobb, mint a rum” – egy an gol tól nem is le he tett
vol na na gyobb el is me rést kap nunk);

– kecs ke mé ti kaj szi ba rack- és szat má ri szil va lek vár (XVIII.
szá za di for rá sok ban fel lel he tõk re cept je ik mint a gyü -
mölcs tar tó sí tá sá nak ha té kony mód ja);

– ko nya kos meggy (1859-tõl Kugler Hen rik bu da pes ti
cuk rász ta lál má nya);

– kür tõska lács (1680-ban I. Apa fi Mi hály er dé lyi fe je de -
lem je gyez tet te fel);
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– li ba te per tõ (1784-ben „tepertyû”, sza lon ná nak, háj nak
a zsír  ki ol vasz tá sa so rán ös  sze zsu go ro dott da rab ká ja
– a ma gyar or szá gi ta nya vi lág ban igen nép sze rû ele -
del volt);

– Negro cu kor ka (Dréher An tal 1922-ben sör- és cso ko -
lá dé gyá rat vett Bu da pes ten, és az Oszt rák–Ma gyar
Mo nar chia ked velt to rok ké mény sep rõ cu kor ká já val
ara tott si kert);

– pemetefûcukorka (Réthy Bé lá nak kö szön he tõ en
1892-tõl az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á ban igen nép -
sze rû kö hö gés csil la pí tó cu kor ka);

– Pick-sza lá mi (Pick Márk ter mény ke res ke dõ 1869-ben
ala pí tot ta meg gyá rát Sze ge den, és kezd te el a té li -
sza lá mi ké szí té sét);

– Rá kó czi tú rós [Rákóczi Já nos (1897–1966) bu da pes ti
mes ter sza kács remekmûve];

– ré tes (a XVI. szá zad tól is me rik);
– Ri gó Jan csi (1896-ban ké szült el sõ íz ben egy ci gány -

prí más és egy ame ri kai mil li omos le á nya ro man ti kus
sze rel mé nek em lé ké re);

– sza lon cu kor [Dobos C. Jó zsef nek kö szön het jük lé te -
zé sét (1881) – Jó kai Mór is írt ró la „szalonczukedli”
néven];

– tar ho nya (a XVI. szá zad tól, el sõ sor ban az Al föld ön
ké szí tik);

– te per tõs po gá csa (1395-tõl ké szí tik Ma gyar or szá gon).
Hos  sza san so rol hat nánk a kü lön fé le kü lön le ges sé ge -

ket a Do bos tor tá tól – a ha la si csip kén át – a Zsolnay por -
ce lá nig, vagy a csé csi sza lon ná tól – a To ka ji bo ron át – a
Hu ber tu sig vagy ép pen a Zwack Unicumig, va la mint a
Ko dály-mód szer tõl – a Bé res Csep pen ke resz tül – a Ru -
bik-koc ká ig. 

Az Eu ró pai Unió ál tal meg fo gal ma zott ál ta lá nos el vek,
kö ve tel mé nyek – hogy egy ter mék fel ke rül hes sen az Eu ró -
pai Unió ter mék lis tá já ra – a kö vet ke zõt: 
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– a ter mék tör té ne te (hi te les, do ku men tál ha tó múlt, leg -
alább 2 nem ze dé ken át tar tó – 50 éves – is mert ség);

– az elõ ál lí tá si mód ha gyo má nyos sá ga (már le het a ha -
gyo má nyos mel lett ipa ri elõ ál lí tá sú is);

– az adott táj egy ség hez kö tõ dés (le het akár egy te le pü -
lés vagy egy ré gió is);

– a ter mék hez kö tõ dõ tu dás anyag (he lyi spe ci á lis tu dás);
– is mert ség (az adott táj egy ség ben vagy az elõ ál lí tás

he lyén, amely le het akár egy fa lu is);
– a ter mék nek ma is lé te zõ nek kell len nie, áru cse re tár -

gyát kell ké pez nie.
Úgy vé lem, a fel so rolt ma gyar kü lön le ges sé gek jo go san

ke rül het né nek fel az Eu ró pai Unió ter mék lis tá já ra és meg -
ér de mel nék a kö zös sé gi ol tal mat, il let ve tá mo ga tást. 

Mél tán le he tünk büsz kék egy-egy adott táj egy sé günk -
höz kö tõ dõ, több száz éves tör té nel mi múlt tal ren del ke zõ
azon ter mé szet ad ta nö vé nye ink re és ál la ta ink ra – az az ha -
zánk élel mi szer kin csé re –, va la mint azon ter mé ke i re, me -
lyek egye di sé gük bõl fa ka dó an egye dül ál ló ak, vi lág hí rû ek:
hungarikumok – az egye te mes ma gyar kul tú ra ré szei.

Nem ár ta na e gyûj te mény be fel ven ni az ás vány vi ze ket,
a bo ro kat és az étel re cep te ket is, mi vel eled dig – a ha gyo -
má nyos know-how hi á nya mi att – nem sze re pel tek, an nál
is in kább, mi vel a Ha gyo má nyok – Ízek – Ré gi ók (HÍR)
prog ram dön tés ho zó tes tü le te, a Nem ze ti Ta nács ha tá ro -
za ta sze rint a prog ram ered mé nye ként ös  sze gyûj tött ter -
mék le írá sok nem ze ti kincs ként ke ze len dõk. En nek ér tel -
mé ben ás vány vi ze ink is nem ze ti kin csünk el en ged he tet -
len ré szét ké pe zik, ezért a ma gyar gyûj te mény füg ge lé ké -
ben sze re pel nek is. 

Az étel re cep tek – az ala pul szol gá ló élel mi sze ri ter mé -
kek kony ha mû vé sze ti fel hasz ná lá sa ál tal – is je len tõs té -
nye zõk nem ze ti sa já tos sá ga ink kö zött.

Min den kép pen fon tos, hogy a ha gyo má nyos és táj jel le -
gû nem ze ti kin cse ink, egye dül ál ló hungarikumaink vé del -
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me meg tör tén jen, hi szen ez zel is erõ sít het jük nem zet tu da -
tun kat, va la mint je len tõs sze re pet tölt he tünk be az Eu ró -
pai Uni ó ban is a már lé te zõ EUROTERROIRS prog ram hoz
il lesz ked ve. 

Mind ezen nem ze ti büsz ke sé ge ink ezer éves ál la mi sá -
gunk, nem ze ti-kul tu rá lis örök sé günk, ve lünk élõ tör té nel -
münk és egy ben eu ró pa i sá gunk meg kér dõ je lez he tet len,
ékes bi zo nyí té kai.

(Eu ró pa Sza bad egye tem – Csíkszentimre, 2008. 08. 10.)
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Európa Szabadegyetem (Csíkszentimre, 2007. 08. 10.)
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ZÁR SZÓ

Vé ge ze tül hadd ajánl jam az Ol va só fi gyel mé be Marie Noël
– a fran cia Aka dé mia 1962-ben Iro dal mi Nagy dí já val ki tün -
te tett jé nek – A ha to dik nap cí mû ked ves írá sát:

„Mi u tán az Úr meg al kot ta a Ku tyát, meg si mo gat ta buk -
si fe jét. A Ku tya pe dig há lá san-ked ve sen nya lo gat ta Te -
rem tõ je ke zét. 

– Na, mi az óha jod, Ku tya?
– Uram, én bi zony Ná lad sze ret nék lak ni az ég ben és

leg szí ve seb ben itt ma rad nék, a láb tör lõ dön he ve rész ve. 
– Ez bi zony le he tet len, Ku tyám, De mi nek is? Hi szen a

tol va jo kat nem te rem tet tem még meg. 
– Mi kor fo god meg te rem te ni õket, Uram?
– Azt hi szem, so ha sem. Fá radt va gyok. Ötö dik nap ja

dol go zom, itt az ide je, hogy pi hen jek. Te let tél, Ku tya,
az én mes ter mû vem. Leg jobb lesz, ha most meg nyug -
szom. Nem jó, ha egy mû vész töb bet akar, mint ameny  -
nyi re a te het sé gé bõl te lik. Ha most to vább kel le ne te -
rem te nem, egész biz to san fél re si ke rül ne min den. Eridj,
Ku tya! Eridj és ren dez ked jél be a Föl dön! Menj és élj
boldogul!... 

A Ku tya mé lyet só haj tott:
– De mi hez is kezd jek ott lent, Uram?
– Egyél, igyál, nö ve kedj és sza po rodj!
Ám a Ku tya még na gyob ba kat só haj tott.
– Tu laj don kép pen mit is akarsz még, te Ku tya?
– Uram és Te rem tõm, mondd, nem jön nél Te le a

Föld re?
– De hogy is me gyek. Én nem köl töz he tek le oda, csak

azért, hogy ne ked tár sa sá god le gyen. Ne kem még sok
ten ni va lóm van itt ide fenn. Ez az ég, ezek az an gya lok,
ezek a csil la gok bi zony sok gon dot okoz nak ne kem. 

A Ku tya le haj tot ta fe jét, és el ment, de ké sõbb vis  sza jött. 



– Oh, Uram! Ha csak len ne oda lenn va la mi hoz zád ha -
son ló úr, ak kor még vol na ked vem le men ni. 

– Nincs – mond ta az Úr –, olyas va la ki nin csen ott. 
– A Ku tya alá za to san ös  sze húz ta ma gát egész ki csi re,

kö ze lebb kú szott és kér lel te: 
– Ha Te akar nád, Uram, Jóistenkém… Ha Te meg-

próbálnád…
– Le he tet len – mond ta az Úr. – Én már meg al kot tam azt,

amit akar tam. Mû ve met be fe jez tem. Nézd, ná lad nál job bat
már nem tu dok te rem te ni. Ha még kel le ne va la mit te rem -
te nem, ér zem a kis uj jam ban, hogy az fél re si ke rül ne. 

– Oh, Uram – mond ta a Ku tya –, nem szá mít egy csep -
pet sem, ha fél re si ke rül. Én csak kö vet ni aka rom õt, ami -
kor megy, és mel lé te le ped nék, ami kor le pi hen. 

Az Úr cso dá lat tal né zett a Ku tyá ra és így szólt hoz zá:
– Jól van, hát, le gyen úgy, ahogy' sze ret néd!
Az tán vis  sza tért mû he lyé be és meg al kot ta az Em bert.
Meg jegy zés: Az Em ber, lám, fél re si ke re dett, aho gyan

elõ re meg mond ta az Úr. De a Ku tya mit bán ja?! Bol do gan
szol gál még tö ké let len Em be ré nek is…” 

… ahogy azt a következõ kép is jól szem lél te ti...
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„Õs ho nos” Ku tyá im mal 

Az óta még egy mudim van… 
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