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Git tá nak

Éle tem mel írom ver sem, 
min den nap egy köl te mény, 

bot la doz va, ha el esem, 
Te vagy a re mény, 

mert Te vagy én. 
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INVOCATIO
Ha a fér fi kor de re kán az em ber vis  sza te kint éle té re, elõbb-
utóbb rá esz mél, hogy men  nyi min de nért kel le ne há lát ad -
nia. Ko runk ra gá lyos be teg sé ge a há lát lan ság, édes test vé -
re a hût len ség. Mint ha tu da to san ir ta nánk ér zé se in ket; el -
sze gé nye dünk, ho lott gaz dag ság ra, fo lya ma tos aján dé ko -
zás ra te rem tet tünk. Pi linsz ky so rai jut nak az eszem be: 

„Az em ber itt ke vés a sze re tet re.
Elég ha há lás leg be lül
ezért-azért, egy szó val min de nért.”
Aján lom te hát ezt a köny vet há la-lel tár ral, mely bõl ta -

lán ért he tõ vé vá lik tet te ink in dí té ka. Elõ zõ köny vem
aján ló ját az zal kezd tem: „Poeta nascitur, politicus fit”. A
köl tõ szü le tik, a po li ti kus az zá vá lik. Ke mény, küz del -
mes, buk ta tók kal, gyöt rel mek kel te li út, még is tar to zá -
som le ro vá sa azo kért, akik kör be vesz nek és bíz nak ben -
nem, õse im ál do za tá ért, a kö zös sé ge kért, akik szel le mi -
leg és lel ki leg meg szül tek, szó val min den ki ért, aki ért
há lát ad ha tok. 

Éle te met meg ha tá roz ta a fél re nem ér tett, a szí vet ala kí -
tó és em bert for má ló ha gyo mány. A ha gyo mány az a leg -
mé lyebb ré teg, ami ért elõ de ink küz döt tek, ala kí tot ták,
épít get ték és to vább ad ták ér tünk és ne künk. Így va gyunk
ke resz tény, te hát Krisz tus hoz tar to zó és ma gyar, te hát a
Kár pát me den cé ért és Du na-Ti sza tá já ért fe le lõs ség gel tar -
to zó em be rek. 

Há la lel tá ram szü le im mel kez dem. Egy szer fi a tal ügy véd
ko rom ban azt mond ta a te rem õr – ha jól em lék szem Bé la
bá csi nak hív ták:

– Ha ma ga egy szer olyan lesz, mint az ap ja!
– Mi ért? Mi lyen volt édes apám?
– Ka to ná ja vol tam. Ha azt mon da ná, más  szak fel er re a

fá ra, azon nal in dul nék. Min dent ér tünk tett. Hu szon hat
em bert ho zott ha za a zász ló alj ból a Don-ka nyar ból.

7LUKÁCS TAMÁS: ADD, HOGY LÁSSAK...



Ak kor is tud tam, ha nem be szélt ró la, hogy ra jong tak ér -
te a ka to nái. A hall ga tás ra ítél te tés be szé de sebb min den nél.

2003-ban meg je lent egy ri port „Pa pa, a meg ér tõ bör tön -
õr” cím mel, elõbb az Új Ma gyar or szág ban, ké sõbb a Ma -
gyar Nem zet ben. Egyik márianosztrai bör tön õr így em lé -
ke zett apám ról:

„– Há rom éj jel ki cse rél ték az egész bör tön ál lo mányt. De
én ma rad tam. Kap tam is akkó' öt száz fo rint ju tal mat. Ju -
hász Im re vó't a pa rancs nok. Mon dom nekije: hát, fõ nök,
tud ja, ki van itt? Ki? –  kér di. A vó't szá zad pa rancs no kom.
Most akko jól p…n rúg has sák. Á, nem, válaszú'tam, tud ja,
mi lyen f…a gye rek vó't az! Ezér' min den ka to na tûz be
ment vó'na. Akkó' ren de sen bán jon ve le! Mon dom más nap
az õr nek, hogy küld je le az 58-as ból Kézdy Luk ács Sán -
dort. Így hítták a szá zad pa rancs no kot. Kér dem tõ le:
Kézdy, meg is mer en gem? Igen. De csu rog tak a kön  nyei. Ki
va gyok én? Aszongya: ma ga ne kem ka to nám vó't… Vár jon
csak, nem jut eszem be a ne ve, de ma ga az a po zso nyi pék.
Mer' én Po zsony ba tanú'tam a pék sé get.”

Ez is az én örök sé gem, ami ért há lát ad ha tok. Es tén ként
apám mal hall gat tuk a re cse gõ, sok szor za vart Sza bad Eu -
ró pát és szom jaz tuk a sza bad vi lá got.

Édes anyám gyer me ki sé gét is meg tart va hõs lel kû as  szony
volt, és ne vel te az öt gyer me ket ak kor is, ami kor apám bör -
tön ben volt. Há lás va gyok, mert õ ta ní tott imád koz ni.

Csa lád és is ko la. Ta nul tam egy faj ta tör té nel met a csa lá di
le gen dá kon és tör té ne te ken ke resz tül, és ta ní tot tak egy más
szem lé le tet az is ko lá ban. Hit tem a tör té ne lem ta nú i nak.

Há lás va gyok éle tem aján dé ká ért, Git tá ért. Es kü võnk
nap ján, 1978. áp ri lis 1-jén kap tam egy le ve let, ben ne egy
fény ké pet egy ká pol ná ról. Ma is õr zöm. A le vél ben ez állt:

„Ked ves Ta más! Te nem is mersz en gem. Én is mer lek
Té ged, én ke resz tel te lek, min den nap imád koz tam ér ted.
Ma eb ben a ká pol ná ban mu ta tom be ér te tek a szent mi sét.
Ölel: Pis ta bá tyád”
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Õ volt Kiss Ist ván eg ri te o ló gia ta nár, akit az Ál la mi Egy -
ház ügyi Hi va tal el kül dött Eger bõl. Ak kor még nem tud tam,
hogy or szág gyû lé si kép vi se lõ volt 1945-tõl 1947-ig, és
Barankovics Ist ván osz tály tár sa.

1990 után a par la ment ben Ko vács La ci bá tyám mal be -
szél get tünk. Az öreg cso dá la tos, egye nes em ber, kisgazda
politikus, fi a tal ko rá ban bir kó zó baj nok volt. 

– La ci bá tyám! Igaz, hogy ami kor a kom mu nis ták ál la mo -
sí tot ták az egy há zi is ko lá kat, te ki men tél és fel po foz tál egyet?

– Hát ez így nem igaz.
– Ak kor mi ért mond ják ró lad?
– Én meg in dul tam, csak egy pap le fo gott. Úgy hív ták,

Kiss Ist ván. Ott ülsz a he lyén. 
Igen, õ volt az, aki ke resz telt és min den nap imád ko zott

ér tem.
II. Já nos Pál pá pa azt mond ta, ami kor a fatimai je le nés

nap ján vég re haj tot ták el le ne a me rény le tet, és egy év múl -
va fel aján lot ta a go lyót a Szûz anya ol tá rán:

„Az élet te le van vé let le nek kel. A mi dol gunk meg ta nul -
ni ér tel mez ni a vé let le ne ket.”

Há lás va gyok, hogy meg él het tem a rend szer vál tás idõ -
sza kát. Az ab ban va ló rész vé tel becs ület be li ügy volt és je -
len leg is az. Õse ink ál mát, hogy egy füg get len, sza bad és
ön ma gá ban bí zó ha zá ban él hes sünk, so ha nem ad hat juk
fel, nincs rá jo gunk, nincs rá er köl csi ala punk. Sok el len -
zé ki párt ala pí tá sá nál je len vol tam, de csak a ke resz tény -
de mok ra ták hoz lép tem be. Ami kor az õr jön gés meg kez dõ -
dött és ki zár tak, az egyik ba rá tom mond ta, akit egy na pon
zár tak ki ve lem: „Te nem tud tad ab ba hagy ni a po li ti zá lást.
Min den re azon nal re a gálsz.” 

Igen. Há lát adok, hogy nem ad tam fel ön ma gam, hogy
hi szek a ke resz tény de mok ra ta ér té kek ben, és foly ta tom a
mun kát kö zös cél ja in kért. Nincs jo gom fel ad ni a rend szer -
vál tás ál ma it.A ha gyo mány ak kor ér ték, ha az em ber – bot -
la doz va, el es ve, új ra in dul va – éle té vel hi te le sí ti.
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ÖRÖK SÉG
Ami kor apám le huny ta bú za vi rág kék sze mét, nem volt
töb bé a tit kok tu dó ja. 

Ak kor, ami kor a fel nõt tek a re cse gõ, éter hul lá ma i ban
für dõ zõ rá dió kö ré gyûl tek, a kis fiú tud ta, hogy a po li ti ka
iz gal mas do log. 

Ak kor, ami kor lánc tal pak tép tek friss se bet az ut ca kö -
vén – az egyik kõ még ma is úgy áll –, a kis fi út tud ta; a
po li ti ka fé lel me tes.   

Ami kor piros-fehár-zöld zász ló emel ke dett a ma gas ba
tud ta; a po li ti ka öröm te li. 

Ami kor csiz mák ver ték fel ál má ból, s a ta ka ró alól tág -
ra nyílt sze mek kel néz te, ho gyan vi szik el ap ját, már tud -
ta; a po li ti ka szé gyen tel jes.  

Ami kor a gyer me kek az or ru kat az ab lak üveg hez dug -
ták, és néz ték-vár ták, mi kor tér meg ap juk, már tud ta; a
po li ti ka hõ si es sé get kí ván. 

Ál ma i ban meg nõtt az ap ja. Óri ás lett, min den kit le gyõ -
zõ. Hõs lett. Ma gyar. Har minc há rom évig õri zte a tit kot. 

Nem rég egy üdü lõ ben atyai ba rá tom be mu ta tott egy köl -
tõ nek, aki nek az édes ap ja szin tén Márianosztrán ült. 

A ba rát is. 
Ahogy õk hív ják és már mi hív juk: „ke nye res paj tá sok”

fi ai és lá nyai be szél get tünk. Fel fe dez tük, hogy ugyan úgy
ér té kel jük a vi lá got. 

Sé rült, de szár nya nem sze gett lel künk örök sé gét örök -
kön õriz zük. 

(Meg je lent az Eg ri Új ság ban, 1989.) 
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I. A Patkóban
OR SZÁG GYÛ LÉ SI BE SZÉ DEK, 

FEL SZÓ LA LÁ SOK
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AZ ÉLET VÉ DEL MÉ BEN
1992. ok tó ber 13.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Ha vé gig te kint jük - akár tör -
té nel mi leg, akár nem zet kö zi leg – a mag zat jog ál lá sá ról
szó ló tör vé nye ket, azt ál la pít hat juk meg, hogy a kér dés nek
nincs meg ol dá sa, csak ren de zé se. Nincs a kér dés nek meg -
ol dá sa, mert nincs olyan alap, amely biz tos és szi lárd ta lajt
nyúj ta na a tör vény al ko tó nak. A tör té ne lem azt iga zol ja,
hogy óva kod nunk kell a ter mé szet tu do má nyos igaz sá go -
kat jog sza bá lyi ke ret be fog lal ni, mert eb bõl ka taszt ro fá lis
té ve dé sek adód hat nak.

A ter mé szet tu do má nyos igaz sá gok ugyan is a meg is me -
rés függ vé nyei, és mint ilye nek, min dig relatívek, te hát
min den eset ben min den ki je len tés hez hoz zá te het jük azt,
hogy a tu do mány mai ál lá sa sze rint.

Kü lö nö sen meg ala po zott nak tûn het ez a ki je len tés
olyan kér dé sek ben, mint az agy ku ta tás vagy a mag za ti
élet, amely rõl a mû szer tech ni ka fej lõ dé sé vel az utób bi idõ -
ben is me re te ink alap ve tõ en meg vál toz tak. Las san ku tat ha -
tó az élet az élet után, kö zel já runk ah hoz, hogy ku tat has -
suk az éle tet az élet elõtt. Az elõb bi ek bõl vi szont az is kö -
vet ke zik, hogy nem tart ha tó fenn a po zi tív jog ál tal olyan
sza bá lyo zás, amely el lent mond a ter mé szet tu do má nyos
fej lõ dés nek, és a kér dés ren de zé sé nél eze ket az eg zakt
ered mé nye ket nem hagy hat juk fi gyel men kí vül.

Az élet misz té ri um, vagy ahogy az egyik al kot mány bí rói
vé le mény fo gal maz ta, a jog szá má ra transz cen dens. Ilyen
kö rül mé nyek kö zött a jog al ko tó ré szé re egy má sik le he tõ -
ség, hogy ala poz zon a köz er kölcs re. Nos, ez zel a meg ol -
dás sal is prob lé mák hal mo zód nak, mert ép pen ez az egyik
kér dés, amely ben a tár sa da lom rend kí vül meg osz tott, te hát
a vé le mé nyek ös  sze sí té sé vel és ös  sze ve té sé vel ne héz vol -
na kö zös prin cí pi u mot ta lál ni. En nek azon ban nem mond
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el lent, hogy lé tez nek ter mé sze tes er köl csi tör vé nyek, mint
az élet vé del me, a lét jo ga, ame lyet min den tör vény al ko tó -
nak fi gye lem be kell ven ni, aki alap ve tõ kér dé sek ben a ter -
mé szet jo got is me ri el ren de zõ elv nek.

Mi e lõtt a ren de zés el vé re rá tér nék, sze ret nék Fo dor Gá -
bor fel szó la lá sá ra, fõ leg jog fi lo zó fi ai fej te ge té se i re reagálni.
Én úgy gon do lom, hogy a jog fi lo zó fi ai fej te ge té sei alap ve -
tõ en ki hagy ták azt a kér dést, ami az em be ri élet lé nye gét
érin ti, il le tõ leg azt a kér dést, hogy az egyed fej lõ dés ho -
gyan ágyaz ha tó be le a jog fi lo zó fi ai fej te ge té se i be. Miután
ezt a kér dést meg ke rül te, úgy gon do lom, hogy így az alap -
ve tõ kér dé sek re nem vá la szolt.

Te hát néz zük, hogy a ren de zés el vei az al kot mány bí ró -
sá gi dön tés után mi lyen le he tõ sé ge ket ad nak a jog al ko tó -
nak. Ha te hát kel lõ alá zat tal be lát juk és be lát tat juk, hogy a
kér dés nek nincs meg ol dá sa, ak kor a kérdésünk az le het,
miként le het ren dez ni a tár sa da lom szem pont já ból hasz no -
san a prob lé mát.

A jog al ko tás kö zép pont jában a köz jó áll. Ez a köz jó je -
len ti azon fel té te lek ös  szes sé gét, aho gyan egy más ra utalt
em be rek cso port ja fel ada ta it tel je sít he ti. A köz jó a tár sa da -
lom egé szé nek ja va, konk ré tan te hát a kér dés ren de zé sé -
nek köz pont já ba egy rész rõl az em be ri élet és sze mé lyi ség
mi nél ha té ko nyabb vé del mét, más rész rõl a fe le lõs apa ság,
fe le lõs anya ság in téz mé nyét kell ál lí ta ni. En nek a kí vá na -
lom nak tesz ele get a 6494-es szám alatt be nyúj tott, a mag -
za ti élet vé del mé rõl szó ló tör vény ja vas lat, de ren del te té sét
csak ak kor tölt he ti be, ha a jog al ko tás és a jog rend kö vet -
ke ze tes. Az egész jog ren det csa lád ba rát tá te szi. Az Al kot -
mány bí ró ság ide vá gó ha tá ro za ta ki eme li az ál lam élet vé -
del mi kö te les sé gét, ami ki ter jed a ke let ke zõ ben le võ em -
be ri élet re is, csak úgy, mint a jö ven dõ ge ne rá ci ók élet fel -
tét ele i nek biz to sí tá sá ra. Ezért jog al ko tói ál la pot be li kö te -
les sé günk olyan tör vény meg ho za ta la, amely min den meg -
fo gant élet tisz tes sé ges, em ber hez mél tó lét fel tét ele it egész
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élet út ján biz to sít ja. Ez töb bek kö zött azt je len ti, hogy meg
kell erõ sí te nünk a csa lád in téz mé nyét, meg kell te rem te -
nünk a szo ci á lis biz ton sá got, és min den tör vény al ko tás nál
szem elõtt kell tar ta nunk eze ket az ér té ke ket.

Ha fi gyel me sen ta nul má nyoz zuk az idé zett al kot mány -
bí ró sá gi ha tá ro zat ré sze it, ame lyek ki je lö lik a jog al ko tás
szá má ra a le het sé ges ren de zõ el ve ket, ak kor lát nunk kell,
hogy az élet vé del me abszt rakt és konk rét for má ban egy -
aránt kö te le zett sé ge ket ró az ál lam ra. Et tõl a tör vény tõl
azon ban nem le het szá mon kér ni azt a fel ada tot, ame lyet
az egész jog rend nek kell biz to sí ta nia.

A tör vény leg lé nye ge sebb, és fel tét le nül a leg több vi tát
ki vál tó alap ja az, hogy a jog ala nyi sá got ki ter jesz ti a mag zat -
ra. El né zést ké rek, megint kény te len va gyok re a gál ni Fo dor
Gá bor fej te ge té se i re. Ez az ér tel me zés ma gá ból a tör vény
cí mé bõl, a rend szer be li el he lye zé sé bõl, az 1. §-ból, to váb -
bá az új in téz mé nyek be ve ze té sé bõl egy aránt le ve zet he tõ.
Ha nem, ak kor úgy gon do lom, hogy egy ér tel mû vé kell ten -
ni, és ak kor va ló ban egy olyan do log ra hív ta fel Fo dor Gá -
bor a fi gyel met, ami ben a tör vény ja ví tás ra szo rul.

Ezt a jog al ko tói ak tust a jog ala nyi ság ki ter jesz té sét, az
Al kot mány bí ró ság a rab szol ga ság el tör lé sé nél is je len tõ -
sebb nek tart ja. Ez a meg fo gal ma zás a tel jes ség igé nyét
hor doz za. Mi lyen ér vek tá maszt ják alá ezt a ki ter jesz tõ ér -
tel me zést? 

Elõ ször is a ter mé szet tu do mány ok. Tény, hogy az él ve
szü le tés fo gal ma bi zo nyo san meg ha la dott ál lás pont. Az
em be ri lét a le he tõ sé gek so ro za tá ból áll. A bio ké mia fej lõ -
dé sé vel iga zol ha tó, hogy ge ne ti kai ér te lem ben a zi gó ta
em ber, ez ma a genetikusok több sé gi ál lás pont ja. Ahogy
az egyik al kot mány bí ró fo gal maz pár hu za mos vé le mé nyé -
ben: a mag zat te hát bi o ló gi a i lag em ber, és nem do log,
tárgy, hanem ge ne ti ka i lag be fe je zett egyé ni in di vi duum.

Má sod szor: Fi lo zó fi ai, er köl csi ér vek. Mint a neo to mis ta
Jacques Maritain ki fej ti: az em be ri csí ra sejt ben a fo gam zás
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pil la na tá tól kez dõ dõ en vir tu á li san je len van az em be ri ter -
mé szet. Vir tu á li san itt azt je len ti, hogy re á li san, ha bár nem
for má li san. Ez a meg fo gal ma zás ki fe je zi az élet vé del mé re,
a lét jo gá ra vo nat ko zó ter mé sze tes er köl csi tör vényt.

Har mad szor: a köz fel fo gás. Nem rég, két év vel ez elõtt
ké szült fel mé rés elem zé sé bõl ki de rült, hogy a meg kér de -
zet tek 55 szá za lé ka a fo gam zás tól, 21 szá za lé ka az emb rió
meg moz du lá sá tól szá mít ja az em be ri éle tet, te hát ki sebb -
ségben vannak azok, akik az él ve szü le tést te kin tik az élet
kri té ri u má nak. A fen ti in do kok is alá tá maszt ják azon ál lás -
pon tun kat, hogy ezek nek a fel té te lek nek a je len le gi jo gi
sza bá lyo zás nem fe lel meg, te hát vál toz ta tás ra szo rul, és
úgy gon do lom, hogy a jog ala nyi ság ki ter jesz té se a mag zat -
ra, az igaz ság fel is me ré se így szük ség sze rû lé pés.

Ezt a meg fo gant éle tet vé di a tör vény ter ve zet a té rí tés -
men tes ter hes ség gon do zás sal, ok ta tás sal és kü lön új sze rû
elem ként ki eme len dõ: vá ran dós ági pót lék kal. Meg jegy -
zem, hogy a nem zet kö zi jog al ko tás ban is fi gyel met ér dem -
lõ új elem pél dá ul szol gál hat más ci vi li zált né pek nek is.
Mind ezek az esz kö zök szük sé ge sek, de nem elég sé ge sek.
Szük sé ges lesz az egész ség ügyi tör vény ben ren del kez ni a
mag za ti kí sér le tek ti lal má ról vagy fel tét ele i rõl, to váb bá
más jog sza bály ok ban az igaz sá go sabb te her vi se lés rõl, a
szo ci á lis biz ton ság ról.

A ter hes ség meg sza kí tá sá nak kér dé se csak ab ban az
össze füg gés ben ért he tõ meg, amely re néz ve a már több -
ször idé zett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat is út mu ta tá sul
szol gál. A KDNP kép vi se lõ cso port ja azon jog ér tel me zés sel
ért egyet, amely sze rint az em be ri élet fe lett sen ki nek sincs
ren del ke zé si jo ga. Ah hoz, hogy a kér dés egy ál ta lán fel me -
rül hes sen, ha son ló, azo nos ér té kû em be ri jo gok ból le ve -
zet he tõ ér té ket kell ál lí ta ni. Ilyen mó don az A vál to zat 6. §
a) és b) pont ja meg fe lel ezek nek a kri té ri u mok nak, hi szen
azo nos ér té ket kell egy be vet ni, és a ren de zés so rán vá laszt
ad ni az ös  sze üt kö zés fel ol dá sá ra.
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Ezek az ese tek az or vos szak mai fe le lõs sé gén ala pul -
nak. Bi zo nyos jel le gû prob lé mát azon ban a c) pont ér tel -
me zé se fel vet, mert egyik ol dal ról va ló ban ál lít ha tó, hogy
bûn cse lek mény ese tén hi ány zott az anya aka ra ta, a mag -
zat ol da lá ról ugyan ak kor sem mi fé le ok nem lel he tõ fel,
amely iga zol hat ná az el já rást.

Mind ezek kel együtt, a sza bad lel ki is me re ti dön tést min -
dig és min den kor meg hagy va, a tör vény ter ve zet je len le gi
ál la po tá ban a KDNP kép vi se lõ i nek több sé ge az A vál to za -
tot fog ja tá mo gat ni. Ér ve lé se ink alap ja az, amit a jog ala nyi -
ság tu do má nyos me ga la po zott sá gú ki ter jesz té sé vel ki fej -
tünk, il le tõ leg a kö vet kez mé nyei. A B vál to zat ugyan is
olyan ele me ket is tar tal maz, ame lyek a prak ti kum ol da lá -
ról ugyan ma gya ráz ha tók, de el mé le ti leg nem kel lõ en
meg ala po zot tak. A B vál to zat nak van nak olyan ele mei,
ame lyek két ség te le nül fel ve tik a kép vi se lõi lel ki is me re ti
sza bad sá got, és van nak olyan kér dé sek, ame lyek a ne héz -
sé gek el le né re sem en ge dik meg az elv te len meg al ku vást.

Nem kí vá nok sem mi fé le ké nyes kér dést meg ke rül ni,
ezért az al kot mány bí ró sá gi dön tés nyo mán vizs gál juk meg
te hát a két lát szó la gos ér dek: egy rész rõl a meg fo gant élet,
más rész rõl az em be ri mél tó ság ból ere dõ nõi ön ren del ke -
zé si jog egy más hoz va ló vi szo nyát. Mint már ko ráb ban rá -
mu tat tam, csak azo nos ér té kû jo gok ese tén be szél he tünk
kon ku rá ló jo gok ról.

Elõ ször: egyik ol da lon a meg fo gant em be ri élet a jog ál -
tal sért he tet len és kor lá toz ha tat lan ér ték. Csak azo nos mi -
nõ ség ese tén van va ló sá gos ér ték-ös  sze üt kö zés. Az anya
sze mé lyi sé gét, ön ren del ke zé si jo gát alap ve tõ en vé de ni
kell, de a ket tõ kö zött lé nye ges kü lönb ség mu tat ha tó ki.
Az egyik ol dal ról a jog nak sért he tet len és kor lá toz ha tat lan
ér té ket azért kell kü lö nös vé de lem mel biz to sí ta ni, mert ön -
ma ga a sze mély vé de lem re kép te len. Más rész rõl az anya
ol da lá ról a sza bad aka ra tot kell vé de lem ben ré sze sí te ni, a
ma gán élet tel jes sza bad sá gát, nem pe dig an nak kö vet kez -
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mé nyét. Ilyen ér ték-ös  sze üt kö zés ese tén az ál lam nak el sõ -
sor ban az a kö te le zett sé ge, hogy az ab szo lút ér ték vé del -
me mel lett a meg se gí tõ rend szert ki épít se és mû köd tes se,
old va a ke let ke zõ fe szült sé ge ket.

Má sod szor: a té te les jog ol da lá ról sem iga zol ha tó az ön -
ren del ke zé si jog eset le ges pri má tu sa. Ha tud ni il lik ki zá ró -
la gos jo go sít vány ként el is mer nénk, ne tán el sõbb sé get biz -
to sí ta nánk az élet vé del mé vel szem ben az ön ren del ke zé si
jog nak, úgy a jog rend be nem le het ne be il lesz te ni a szár-
mazásmegállapítási, apa sá gi, to váb bá a tar tás díj pe re ket.
Olyan har ma dik sze mé lyek jo gát és jog ál lá sát érin te nénk
kü lön ben, aki ket a dön tés bõl ki zár tunk.

Har mad szor: né ze tünk sze rint ha és amen  nyi ben tu do -
má nyos me ga la po zott sá gú nak te kint he tõ, hogy a zi gó ta ge -
ne ti ka i lag em ber, úgy az on to ge ne zis kü lön bö zõ fá zi sa i nak
nincs to váb bi jo gi re le van ci á ja. A té te les jog ol da lá ról ez oly
mó don iga zol ha tó, hogy sem az em ber ölés, sem a mag zat -
el haj tás jog ál tal pönalizált tény ál lá sa nem tar tal maz élet kor -
hoz iga zo dó sza ka szo lást, ha nem mind ket tõ a ma ga kö ré -
ben egé szé ben vé di a meg szü le tett, il le tõ leg a meg fo gant
em be ri éle tet, an nak fej lõ dé si ál la po tá tól füg get le nül.

Ne gyed szer: meg kell azon ban je gyez nem, hogy az
igaz sá gos ság esz mé nyé vel nem fér ös  sze, hogy a jog rend
a fér fi tár sa da lom ki vált sá ga it kon zer vál ja. Ezért az ál lam -
nak kö te le zett sé ge a meg fe le lõ meg se gí tõ rend sze rek ki -
épí té sén túl a gyer mek vál la lás sal já ró ter hek lé nye ge sen
igaz sá go sabb el osz tá sa.

Mind amel lett, hogy az abor tusz nem le het né pe se dés -
po li ti kai esz köz, szem be kell néz ni az zal a tén  nyel, hogy -
ha a tár sa da lom jö võ je ér de ké ben kép te len ál do zat vál la lás -
ra, olyan ál do za tok ra kény sze rül het, ame lye ket ne he zen
fog el vi sel ni. Ezt a szem pon tot – mint alap ve tõ kér dést –
úgy szin tén az egész jog al ko tás ban kell ér vény re jut tat ni.

Szük sé ges nek tar tom az ed di gi vi ták ta pasz ta la tai alap -
ján né hány tény re fel hív ni a fi gyel met, és né hány érv re vá -
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la szol ni. Bár meg jegy zem, hogy ezen fa lak kö zött ko ráb -
ban egy kép vi se lõ így só haj tott fel: „Mit ér nek az ér vek,
ahol a té nyek nem szá mí ta nak?” Az eu ta ná zia sza bá lyo zá -
sá nak kér dé se ugyan is nem azo no sít ha tó a mag za ti élet
vé del mé vel, nem fe lel meg a va ló ság nak ugyan is az a fel -
té te le zés, hogy azo nos mi nõ ség az em be ri élet kez de te és
vé ge, hi szen be nem avat ko zás ese tén a kez de té tõl van fej -
lõ dés, a vé gé rõl azon ban ez nem mond ha tó el. Az ilyen
be ál lí tás ról er köl csi leg az ál lít ha tó, hogy az egyik ros  szal
nem le het a má sik ros  szat iga zol ni.  

Vé ge ze tül hadd hív jam fel a fi gyel met ar ra az er köl csi
kö te le zett ség re, hogy Mó zes ötö dik tör vé nyé tõl fog va a vi -
lá gon bár mi kor, bár mi lyen jog rend volt, a „Ne ölj!” pa ran -
csa alól sen ki fel men tést nem ad ha tott. Aki te hát lel ki is me -
re te sze rint így vé le ke dik, min den al ka lom mal kö ves se lel -
ki is me re te sza vát.

Ami kor eb ben a sú lyos kér dés ben tör vényt kell al kot -
nunk, a mû vé szet az, amely a leg job ban ké pes meg kö ze -
lí te ni az élet misz té ri u mát, ezért hadd idéz zem Kosz to lá nyi
De zsõ sza va it az em be ri mél tó ság ról.

„Okul ja tok mind an  nyi an e pél dán.
Ilyen az em ber. Egye dü li pél dány.
Nem élt be lõ le több és most sem él
s mint fán se nõ egy for ma-két le vél,
a nagy idõn se lesz hoz zá ha son ló.
Néz zé tek e fõt, ez ös  sze om ló,
ked ves sze met. Néz zé tek, itt e kéz,
mely ki mond ha tat lan köd be vész
kõ vé me red ve,
mint egy erek lye
s rá ék írás sal van kar col va rit ka,
egyet len éle té nek õsi tit ka.”
Kö szö nöm.
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A HÁ ZAS SÁG VÉ DEL MÉ BEN
2007. no vem ber 28.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! A be jegy zett élet tár si kap -
cso lat ról szó ló tör vény ter ve zet tár gya lá sa sú lyos és meg ke -
rül he tet len er köl csi fe le lõs sé get ró min den kép vi se lõ re, aki
az or szág jö võ jé rõl gon dos ko dik. 

Az er köl csi kér dés tár gya lá sa egy nor ma rend szert fel té -
te lez. Ahogy Anzenbacher rá mu tat: „A kö zö sen el is mert er -
köl csi nor ma rend szer mi ni má lis mér té ke nél kül nem ért -
he tõ meg em be ri mó don a há zas ság és a csa lád.” Va ló já -
ban az er köl csi re la ti viz mus há ló já ban ver gõd ve ne héz a
tár sa dal mi köz meg egye zés ki ala kí tá sa, még sem mond ha -
tunk le a kö zös nor ma rend szer mi ni má lis mér té ké rõl. 

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt, ahogy a nyu gat-eu ró -
pai ke resz tény pár tok, a ter mé szet jo gi is ko lát kép vi se li,
ahol az er kölcs és a jog nem vál hat el egy más tól. Nem le -
het jo gos, ami er kölcs te len, ugyan ak kor Barankovics Ist -
ván gon do la tát idéz ve: „Az ál lam nem pa ran csol hat meg
min dent, ami er köl csös vagy er köl csi leg kö zöm bös, ha -
nem csak azt, amit a köz jó meg va ló sí tá sa meg kí ván.” Ezért
vall juk és ha tá ro zott ál lás pon tunk, hogy min den in téz ke -
dés vagy tör vény, amely a há zas ság és a csa lád in téz mé -
nyét gyen gí ti, nem csak a köz jó ja vát nem szol gál ja, de
gyen gí ti a nem zet élet ere jét. Az em be rek biz ton ság ban
sze ret né nek él ni, amit csak fel té tel nél kü li, köl csö nös sze -
re tet ben ta lál hat nak meg. En nek hi á nya tár sa dal mi lag sé -
rült gye re ke ket, vá lá si ár vá kat, az al ko ho liz mus ter je dé sét,
haj lék ta lan sá got ered mé nyez. 

A csa lád lé nye ge a nem zet fenn tar tó ké pes sé ge, a nem -
ze dék rõl nem ze dék re va ló gon dos ko dás és gon dol ko dás.
Ezért a há zas ság in téz mé nyét gyen gí tõ tör vény ter ve ze tet
ha tá ro zot tan el uta sít juk. De el uta sít juk azért is, és ezt
mond juk ki, mert lé nye gé ben nem az élet tár si kap cso la tot
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sza bá lyoz za a ter ve zet, ha nem az azo nos ne mû ek part ner -
kap cso la tát kel lõ meg ala po zott ság és tár sa dal mi köz meg -
egye zés nél kül kí ván ja ren dez ni. Mél tat lan a té ma tör vény -
ho zás elé ter jesz té se. Az em be ri mél tó ság nem le het kis stí -
lû po li ti kai al ku do zás tár gya, a szét esõ ko a lí ció meg men -
té sé nek esz kö ze. 

Nincs ugyan is ma gya rá zat ar ra, hogy mi ért kel le ne ki -
emel ni a Ptk. rend sze ré bõl az élet tár si kap cso la tot, mi ért
nem az új pol gá ri tör vény köny vet egy sé ge sen tár gyal juk.
Két ség te len tény, hogy van nak olyan kér dé sek, jog vi szony -
ok, ame lyek meg ol dott sá ga nem elég sé ges, ezek ben a kér -
dé sek ben azon ban tö re ked ni szük sé ges a tár sa dal mi köz -
meg egye zés re. Ha tá ro zot tan vall juk, hogy min den em ber
egyen lõ mél tó sá gát szol gá ló meg ol dás le het csak a tár sa -
dal mi bé ke alap ja, de el uta sít juk a ter ve ze tet, an nak mind
az al kot mány be tû jét, mind szel le mét sér tõ vol ta mi att. 

Elõ ször: az al kot mány 15. §-a vé di a há zas ság és a csa -
lád in téz mé nyét. Ez a vé de lem az ál lam szá má ra kö te le -
zett sé gek kel jár. Má sod szor: a 14/1995-ös Ab-ha tá ro zat
irányt mu ta tott, hogy az együtt élõ sze mé lyek ne mük tõl
füg get le nül mi lyen el vek alap ján tart hat nak igényt jo gi el -
is me rés re. En nek a kí vá na lom nak tett ele get a Ptk.-
módosítás az élet tár si kap cso lat te rén. Har mad szor: a pol -
gá ri tör vény könyv rend sze ré bõl ki lép ve tar tal mi lag a csa -
lád jo gi tör vény ren del ke zé se i nek át vi te le nem fe lel meg
azok nak az al kot má nyos el vek nek, ame lye ket ko ráb ban
az Al kot mány bí ró ság le fek te tett. 

El uta sít juk to váb bá a ter ve ze tet an nak ki dol go zott sá ga,
il le tõ leg ki nem dol go zott sá ga, el lent mon dá sai és a meg -
ol dá si ja vas la tok szín vo na la okán is. Nincs meg ala po zott
al kot má nyos érv ar ra, hogy a tör vény ho zás a jog kö vet kez -
mé nyek te kin te té ben kü lönb sé get te gyen be jegy zett és be
nem jegy zett élet tár si kap cso lat kö zött. Nincs meg ala po -
zott al kot má nyos érv ar ra, hogy a há zas ság vé den dõ ér té -
két meg ke rül ve a csa lád jo gi tör vény al kal ma zá sát ren de li
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olyan ese tek ben, ami kor en nek fel tét elei nem áll nak fenn.
Ez a meg ol dás nem fe lel meg a jog biz ton sá gi kö ve tel -
mény nek. A csa lád jo gi tör vény ér vény te len nek nyil vá nít ja
a há zas sá got, ame lyet fenn ál ló há zas ság alatt köt nek. Kér -
dem: mi lyen vá laszt ad a jog al ko tó ar ra a kér dés re, hogy
a há zas sá gi kö te lék fel bon tá sa nél kül le het be jegy zett
élet tár si kap cso la tot lé te sí te ni, vagy be jegy zett élet tár si
kap cso lat ban le het má sik be jegy zett élet tár si kap cso la tot
lé te sí te ni? Mi az oka, hogy a há zas ság ese tén az ilyen ma -
ga tar tás pönalizált cse le ke det, míg az élet tár si kap cso lat
ese tén nem? 

Szám ta lan ha son ló pél dát le het ne so rol ni. Így a tör vény
nem a kap cso la tok biz ton sá gát, ren de zett sé gét szol gál ja,
ha nem ka o ti kus ál la po tot te remt. Sem mi fé le al kot má nyos
érv nem in do kol ja, hogy kü lönb sé get te gye nek az élet tár -
si kap cso lat kö zös meg egye zé sû fel bon tá sa és a há zas ság
fel bon tá sa kö zött úgy, hogy ért he tet len mó don az utób bi
fel bon tá sa több ne héz ség be üt kö zik. De az al kot mány ren -
del ke zé se i vel nem áll össz hang ban, hogy igaz ság szol gál ta -
tá si kér dé se ket ne ki zá ró lag a bí ró ság ren dez zen. 

Tisz telt Ház! Simone Weil ír ja: „A lát szat tö ké le te sen re -
á lis mint lát szat; de min den egyéb vo nat ko zás ban té ve -
dés.” Az, hogy a tör vény az élet tár si kap cso la tot sza bá lyoz -
za, csak lát szat, va ló já ban san da po li ti kai szán dé kok ál tal
ve zé rel tet ve, az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tot meg ke rül ve
az azo nos ne mû ek együtt élé sét sza bá lyo zó ter ve zet. Ezért
már ki in du ló pont já ban is té ve dés, át gon do lat lan, ki dol go -
zat lan, és a kér dés, mi u tán az em be ri mél tó sá got érin ti, en -
nél töb bet ér de mel.

Tisz telt Ház! En ged tes sék meg, hogy itt egy pil la nat ra
meg áll jak. Az elõ ter jesz tés ben hal lot tuk, hogy a meg ol dan -
dó kér dé se ket a jog biz ton ság ér de ké ben majd kü lön tör -
vény ben ren de zik. Ak kor vá rok adek vát vá laszt, ér tel mes
vá laszt ar ra a kér dés re, hogy a Ptk. rend sze ré bõl mi ért kel -
lett ki emel ni ezt a tör vény ter ve ze tet, mi ért kel lett a Ház elé
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be hoz ni szer da dél utá ni tár gya lás ra, ami kor ti zen ket ten
ülünk eme te rem ben, és mi ért kel lett surranópályán, hogy
úgy mond jam, egy ilyen nagy je len tõ sé gû – Gusztos Pé tert
idé zem –, az év ti zed egyik leg na gyobb je len tõ sé gû tör vé -
nyét ilyen kö rül mé nyek kö zött tár gyal ni? Azt gon do lom, a
par la ment szé gye ne, hogy egy ilyen ko moly kér dés rõl,
ami az em be ri kap cso la tok nak, eg zisz ten ci ák nak alap ve tõ
kér dé sét il le ti, ilyen kö rül mé nyek kö zött kell tár gyal ni. Bo -
csá na tot ké rek a fel té te le zé sért, azt gon do lom, le het sé ges,
hogy ez nem a vé let len mû ve. 

Nem rég Zsol dos Im re mis  szi o ná ri us tól hal lot tam a kö -
vet ke zõ tör té ne tet. Az „em ber” ma gyar szó, az „em se” – nõ
– és a „ber” tö rök ere de tû – fér fi – szó ból szár ma zik, a ket -
tõ ös  sze té te le az „em ber”. Le gyünk te hát em be rek, de le -
gyünk em ber sé ge sek is. Ezért fel ké rem a kor mányt, von ja
vis  sza a tör vény ja vas la tot – ma nem ez az or szág leg fon to -
sabb kér dé se –, és a fel ve ten dõ meg ol dá so kat old juk meg
a Ptk. rend sze ré ben. Ez zel a cse le ke det tel szol gál juk a
köz jót és a tár sa dal mi bé két. Kö szö nöm.
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JÖ VÕNK ESÉ LYE A GYER MEK
2007. feb ru ár 20.

Tisz telt Ház! Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! En ged jék meg,
hogy ki fe jez zem azon re mé nye met, hogy je len vi ta na pot
nem be fe jez zük, ha nem el kezd tünk va la mit, és ez ak kor
lesz ered mé nyes, ha Ma gyar or szá gon a köz be széd ben er -
rõl a prob lé má ról és er rõl a kér dés rõl ér tel me sen tu dunk
egy más sal be szél ni. 

Min den ki nek át kell érez ni azt a fe le lõs sé get, ami ért a
Ke resz tény de mok ra ta Nép párt szük sé ges nek tar tot ta ezt a
par la men ti vi ta na pot, és úgy gon do lom, hogy az itt lé võ
vá la szok nem meg ol dá so kat je len te nek, ha nem gon dol ko -
dá si irá nyo kat. Ta lán fel tu dunk egy más gon dol ko dá sá ból
hasz nál ni an  nyit, ami a pár be széd foly ta tá sá hoz szük sé ges. 

Ezért le sze ret ném szö gez ni, hogy a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt a köz jó meg fo gal ma zá sát eb ben a kér dés ben
– II. Já nos Pál szó hasz ná la tát vé ve – a fe le lõs apa ság és a
fe le lõs anya ság in téz mé nyé ben lát ja. Ha in nen to vább -
gon dol ják, ak kor mind lo gi ku san kö vet ke zett eb bõl a ki -
fe je zés bõl, amit mond tunk: a fe le lõs apa ság és fe le lõs
anya ság kér dé se. 

Egy tár sa da lom, ha va la mit akar a jö võ ben, ak kor nem
gon dol koz hat más képp. Nem hi szem, hogy ér de mes a rés-
z le tek ben el vesz ni. Mi nem azt mond tuk, hogy ki zá ró lag a
csa lá di adóz ta tás sal kí ván juk meg vál toz tat ni ezt a hely ze -
tet, ami ben ma az or szág ten gõ dik, ami ben ver gõ dik; mi
az egész jog rend szer ben és a jog al ko tói mun ká ban csa lád -
ba rát gon dol ko dást ké rünk. 

Ezért a kö vet ke zõ ja vas lat tal élek: az el múlt idõ szak in -
téz ke dé se i rõl ké szül jön tár sa dal mi ha tás ta nul mány, hogy
az egyes csa lá do kat – a gyer me kek szá mát is fi gye lem be
vé ve – ho gyan érin tet ték az el múlt in téz ke dé sek, és a par -
la ment il le té kes bi zott sá ga ezt vi ta anyag ként ke zel je és tár -
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gyal ja meg. Hi szen ez je lent he ti a to váb bi irá nyo kat, a to -
váb bi szük sé ges in téz ke dé sek meg té tel ét. Ar ra ké rem a
kép vi se lõ tár sa i mat, hogy ne je len vi ta na pon, ha nem min -
den tör vény ben és min den jog al ko tói mun ká ban ezt a
szem pon tot – a mi jö võnk rõl van szó –, a mi jö võnk szem -
pont ját ér vé nye sít sük. Kö szö nöm.
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AZ EGY HÁZ VÉ DEL MÉ BEN
1991. má jus 21.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Höl gye im és Ura im! „Kik
ha mi san hisz nek, vagy a hi tet jó sá gos mû ve lés sel be nem
töl tik és nem éke sí tik, mert hogy a hit meg hal jó sá gos mû -
ve lé sé nek nél kü le, sem itt nem ural kod nak tisz tes ség gel,
sem az örök or szág ban. Ezért én fi am, vi rág zó igyek vés sel
kell nap ról nap ra vigyázost vi gyáz nod szent egy há zad ban,
hogy in kább gya ra po dást nyer jen, mint sem kárt szen ved -
jen.” A fen ti idé zet or szá gunk el sõ tör vé nyé bõl va ló, az In -
tel mek bõl, me lyet Szent Ist ván ha gyott hát ra, ko ra szo ká -
sá nak meg fe le lõ en, fi á nak.

Mi e lõtt bár ki az anak ro niz mus bé lye gét rám süt het né,
nem csak az adó dó tör té nel mi pár hu zam okán, de azért is
vá lasz tot tam az idé ze tet, hogy rá mu tas sak és fel hív jam az
or szág fi gyel mét ar ra, hogy leg õsibb er köl csi tör vé nyünk is
már a hit jó sá gos mû ve lé sét és an nak biz to sí tá sát ren del te
ré szünk re örök sé gül.

Ter mé sze te sen nap ja ink ban a kér dé sek más ként fo gal -
ma zód nak meg, azon ban a kö zös és örök lött er köl csi ki in -
du ló pont csak is az le het, hogy egy há za ink sza bad mû kö -
dé sét anya gi lag is ga ran tál ni kell. Ami kor te hát az el len zé -
ki pár tok vá la sza it kí ván juk ele mez ni és a fel tett kér dé sek -
re vá la szol ni, nem a sze mé lyes ke dés ve zet eb ben, ha nem
az együtt gon dol ko dás igé nye és az az óhaj, ame lyet a köz -
tár sa sá gi el nök úr fo gal ma zott meg a par la men ti vi ta szük -
sé ges sé gé rõl: érv re érv han goz zék el.

En nek elõ re bo csá tá sá val úgy gon do lom, szük sé ges né -
hány fo gal mat tisz táz ni, nem a ki nyi lat koz ta tás szán dé ká -
val, ha nem egy más tel je sebb meg ér té se ér de ké ben.

1. Az egy ház köz hasz nú in téz mény. Ez az a leg ki sebb
kö zös több szö rös, amely re kö zös gon dol ko dá sun kat épít -
het jük. Nem csak a már jel zett tör té nel mi örök sé günk mi -
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att, de azért is, mert or szá gunk sú lyos er köl csi vál ság ban
van, és így még in kább érez zük az egy há zak hi á nyát tár -
sa dal mi va ló sá gunk ban.

Ezért nem tu dok egyet ér te ni az SZDSZ szó no ká nak je -
len föl ve tett prob lé má já val, amely az egy há zak je len ál la -
po tá ból in dul ki, és ezt jó sá gos nak vagy kí vá na tos nak fo -
gad ná el. A tár sa da lom egész sé ges fej lõ dé se szem pont já -
ból kell meg ítél nünk az egy há zak sze re pét és a tár sa da -
lom ban be töl tött funk ci ó ját.

2. Az egy ház és az ál lam szét vá lasz tá sa nem le het azo nos
az egy ház és a tár sa da lom szét vá lasz tá sá val. A tör vény tõl és
nem ze tünk tõl ide gen ide o ló gi ai ura lom gya kor la tá ban ép -
pen ez volt az a hi vat ko zá si alap – az ál lam és az egy ház
szét vá lasz tá sa –, amely nek je gyé ben tör tént meg az em be rek
meg aláz ta tá sa, a leg na gyobb igaz ság ta lan sá gok és a jog két
láb bal va ló tip rá sa. A ko ráb bi rend szer látszatdemokratikus
és látszatliberális meg ol dá sá nak meg fe le lõ en a hit meg élé sét
ma gán ügy nek te kin tet te. Az egy há zak transz cen dens kül de -
té se min den em ber szol gá la ta, te hát a tár sa dal mi élet ben va -
ló rész vé tel ük is en nek a gon do lat nak van alá vet ve.

Ahogy a Ga u di um et spes kons ti tú ció is meg fo gal maz za,
na gyon fon tos, hogy he lyes szem lé let ala kul jon ki, kü lö nö -
sen plu ra lis ta tár sa dal mak ban, a po li ti kai kö zös ség és az
egy ház vi szo nyá ról. Fel ada tá nál és il le té kes sé gé nél fog va
az egy ház sem mi kép pen sem ele gye dik a po li ti kai kö zös -
ség gel, és nincs köt ve sem mi lyen po li ti kai rend szer hez. Jel -
zi is, ol tal maz za is az em be ri sze mély transz cen den ci á ját.
Az egy ház hi va tá sát csak úgy tölt he ti be, ha részt vesz a tár -
sa dal mi élet ben és min den em ber szol gá la tá ban, azon ban
ez a szol gá la ta egy más mi nõ ség nek van alá vet ve.

3. Az egy há zak rész vé te le a tár sa da lom éle té ben nem -
csak kí vá na tos, de szük sé ges is. En nek a fel tét ele it ne künk
kell meg ha tá roz ni és meg te rem te ni. Azon ban ké sõbb ki fej -
ten dõ, nem ki zá ró lag a tár gyalt tör vén  nyel, ha nem az
egész jog rend del.
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Néz zük ezt kö ve tõ en az el len zé ki pár tok érv rend sze re -
it ál ta lá ban, és pró bál juk vé gig gon dol ni az érv rend sze rek
kö zös pont ja it a konk rét sá gá ban is. Egyet ér tek az SZDSZ
azon gon dol ko dás mód já val, hogy min den val lás há bo rút
ke rül ni kí ván, de eb ben a kér dés ben sem mi, sem az egy -
há zak sem vil lám há bo rút, sem ál ló há bo rút nem foly tat tunk
és nem foly ta tunk.

Még is, nem tud ni, ki ál tal ve zérel ve, en nek el le né re po -
tyog nak a Bibó kol lé gi um bom bái, re cseg nek az Egye te -
mi Szín pad sor tü zei, és dur rog nak a veszp ré mi ak nák. Ki -
nek áll ér de ké ben a tör vény kel lõ is me re te nél kül ilyen
saj tó kam pányt foly tat ni ak kor, ami kor úgy tû nik, hogy eb -
ben a tör vény ben si ke rült a tár sa da lom több sé gé nek kon -
szen zu sát meg te rem te ni, mert min den kép pen ezt az ál lí -
tást tá maszt ják alá a köz vé le mény-ku ta tá si ada tok. (Pe tõ
Iván: Konk ré tan!)

Egyet kell ér te ni a Fidesz azon el kép ze lé sé vel, amely -
ben a ren de zés nek jö võ be te kin ten dõ nek és vég le ges nek
kell len ni, de ez a kí vá na lom a jog al ko tá si fo lya mat egé -
szé vel, ma gá val a jog rend del te rem tõd het meg. Itt és most
csu pán ar ra kí vá nok rá mu tat ni, hogy a jog rend már sza bá -
lyo zott olyan kér dé se ket, ame lyet a Fidesz ve zér szó no ka
prob lé ma ként ve tett föl, más részt olyan aján la to kat tett a
tár sa da lom nak, amit a Né meth-kor mány ko ráb bi jog al ko -
tá si fo lya mat ban már meg tett. Gon do lok itt az egy há zak
vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek, adó rész le té nek vis  sza for dí -
tá sá ra, az egy há zi alap te vé keny sé gé re.

Iga za van a Fidesz el kép ze lé sé nek ab ban is, hogy va ló -
ban gon dol kod ni kell az egy há zak gaz dál ko dá sá ról is, de
úgy gon do lom, hogy ez zel a kér dés sel egy ál ta lá no sabb
meg kö ze lí tés ben, egy ál ta lán a nonprofit-vállalkozás sza bá -
lyo zá sá ban a jö võ ben a Par la ment nek fog lal koz nia kell.

Szá mom ra és szá munk ra meg le pe tést oko zott és okoz -
ha tott az MSZP ál lás pont ja. Ezért ta lán váz la to san ér de mes
át te kin te ni a je len tör vény meg al ko tá sá nak a fo lya ma tát.
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Ez a tör vény al ko tá si fo lya mat 1989 au gusz tu sá ban kez dõ -
dött, amint ez köz tu dott, ak kor nem ez a kor mány volt ha -
tal mon. A tör vény alap el ve it 1989 no vem be ré ben fo gad ták
el, majd ezt kö ve tõ en feb ru ár ban az ak ko ri kor mány a Par -
la ment elé is ter jesz tet te. Ez a vá la szom a Fidesz ve zér szó -
no ká nak ar ra a kér dé sé re, hogy va jon Pá rizs meg ér-e egy
mi sét. Ha a Fidesz elõtt nem is vol tak is mer tek ezek a té -
nyek, min den kép pen is mert nek kel lett vol na len ni ük az
MSZP elõtt, hi szen több volt kor mány tag ma a pad so ra ik -
ban ül. Nem hi szem, mert nem úgy is mer tem meg õket,
hogy ko ráb bi ön ma gu kat és dön té sü ket meg ta gad nák. En -
nek kö vet kez té ben adó dik a kér dés: med dig le het rómeói
gyöt rõ dés sel él ni: „ta gadd meg apád és ne ved”. De adó dik
egy má sik kér dés is: ki gya ko rol tü rel met a má sik kal szem -
ben? Aki 40 év után to váb bi más fél évet várt és vár er re a
tör vény re, vagy akik ha lo gat ták azt?

Az el len zé ki érv rend szer egy kö zös pont ja, hogy a tör -
té nel mi meg kö ze lí té si mód sér ti az em be ri jo go kat, az Al -
kot mányt, a fe le ke ze ti egyen jo gú sá got.

Az elõb bi ek ben igye kez tem fel vá zol ni a tör vény al ko tás
tör té ne ti fo lya ma tát, és ar ra kí vá nok rá mu tat ni, hogy ez az
a tör vény, amely nek fo lya ma tá ban mind vé gig az egy há -
zak kal kon zul tál tak, és alap el ve ik ben az érin tet tek és az
ön kor mány zat ok szö vet sé ge is eb ben a komp ro mis  szu mos
for má ban hagy ták jó vá. Ha te hát a tör vényt kon cep ci ó já -
ban vál toz tat juk, úgy egy ré gi paternalizmust élesz tünk új -
ra. Az egy há zak és az ön kor mány zat ok au to nó mi á já nak
ugyan is egyik is mer ve, hogy a rá juk vo nat ko zó sza bá lyo -
kat is mer jék, és ar ról ál lást fog lal has sa nak.

Tisz telt Ház! Nem mi, nem a tör vény al ko tók, ha nem a
tör té ne lem tett kü lönb sé get az egy há zak kö zött. Ne künk
szük sé ges ezt a tör té nel mi tényt fel is mer ni, és szük sé ges
en nek a kö vet kez mé nye i nek a ren de zé se is, mert csak
tisz ta tu laj do ni vi szo nyok ra ala pít ha tó az új tu laj do ni rend -
szer. A Fidesz ve zér szó no ka hi vat ko zott az al kot mány bí ró -
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sá gi ha tá ro zat ra, bár ezt hi á nyo san tet te, ezért kény te len
va gyok ki egé szí te ni.

Az egy há zak tól va ló tu laj don el vé tel a tör té nel mi egy há -
za kat érin tet te, még pe dig hét jog cí men. Eb bõl a hét jog -
cím bõl egy rõl már is ki mond ta az Al kot mány bí ró ság az al -
kot mány sér tõ vol tát. Va jon mi kép pen vé le ked ne az Al kot -
mány bí ró ság, és mi kép pen vé le ke dik a jo gá szi gon dol ko -
dás ar ról a jog cím rõl, a köz ér de kû el vé tel rõl, ami vel kap -
cso lat ban még azt a fá rad sá got sem vet te az el múlt ha ta -
lom, hogy jog sza bályt al kos son. To vább ve ze tem ezt a kér -
dést. Ha ez így van, ak kor a tu laj don jog el évü lé sé nek a hi -
á nya mi att most a köz ér de kû el vé tel ese tén bár me lyik volt
tu laj do nos pert in dít hat na, és egy jog ál lam ban fel te he tõ en
ezt a pert meg is nyer né, hi szen so ha olyan jog sza bály
nem volt, ami lyen jog cí men az in gat la nát el vet ték. Ha eze -
ket a kér dé se ket meg ke rül jük, és ezek kel a kér dé sek kel
nem fog lal ko zunk, ak kor a pri va ti zá ci ós fo lya mat elé va ló -
ban olyan csap dá kat ál lí tunk, mely be lát ha tat lan dol gok -
hoz ve zet het.

El is mer ve azt, hogy min den, a meg gyõ zõ dé sé hez hû ál -
lam pol gár az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal zsar nok sá ga alatt
má sod osz tá lyú ál lam pol gár rá deg ra dá ló dott, a tör té nel mi
egy há zak nak ugyan ak kor a már tí rom ság ko ro ná ját is át -
nyúj tot ták. Hajt suk meg itt és most a fe jün ket Apor Vil mos,
Mindszenty Jó zsef, Már ton Áron és Ra vasz Lász ló hõ si es sé -
ge elõtt, de gon do lok a na pok ban be fe je zõ dött Regnum
Marianum per ál do za ta i ra, vádlottaira, ugyan ak kor gon dol -
junk azon éj sza ká ra, 1950. jú ni us 6-ára, ami kor órák alatt az
ut cá ra te rel tek és föl dön fu tó vá tet tek hat ezer szer ze test. Ez
az a tör té nel mi több let, amit meg fog ha tó kár ként és több -
let ként le het ki mu tat ni, és kö te le sek va gyunk eze ket a kér -
dé se ket ren dez ni, még pe dig a funk ci o na li tás el ve alap ján.

Fog lal koz nunk kell az el len zék ja vas la ta i val, a gaz dál ko -
dás kér dé se i vel is, elõ re bo csát va azt, hogy meg gyõ zõ dé -
sem, hogy ez a kér dés kör csak a jog rend egé szé ben, kü lön
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jog sza bály ban ren de zen dõ. Egy részt azért, mert már van nak
és lé tez nek ilyen jog sza bály ok, tes sék a val lá si tör vény re
gon dol ni, vagy ar ra a kor mány ren de let re, amely az egy há -
zak gaz dál ko dá sá ról ren del ke zik, vagy tes sék ön ma gunk ra
gon dol ni, mert mi is kü lön bö zõ tör vé nyek ben hoz tunk
olyan ren del ke zé se ket, ame lyek az egy há zak gaz dál ko dá sát
érin tik, gon do lok itt az il le ték men tes ség re. Nyil ván va ló,
hogy a jog ál lam ban és a jog rend ben szük sé ges ezek nek a
sza bá lyok nak a ko di fi ká lá sa, szük sé ges az egész egy há zi
gaz dál ko dás át te kin té se, együtt a nonprofit vál lal ko zás sal.

Ezért fel kell ten ni a kér dést, hogy va jon a lát vá nyos
meg fo gal ma zá so kon túl van-e alap ja azt ál lí ta ni a nem zet -
kö zi ös  sze ha son lí tás ban itt bár ki nek, hogy a költ ség ve tés -
bõl va ló ré sze se dés egy ben azt je len ti, hogy az egy há zak
au to nó mi á ja és az ál lam-egy ház szét vá lasz tá sa nem tör tén -
ne meg. Kér de zem, hogy er re mi lyen nem zet kö zi pél dát
tud nak fel hoz ni, mert az ál ta lam is mert nem zet kö zi gya kor -
lat ban egye dül és ki zá ró lag az 1905-ös fran cia meg ol dás
mond en nek el lent. Sem Svájc ban, sem az NSZK-ban, sem
Auszt ri á ban, sem Bel gi um ban és még so rol hat nám, föl sem
ve tõ dik az ál lam pol gár ban az, ha a költ ség ve tés fi nan szí roz
egy há zi te vé keny sé get, ak kor az egy há zak füg get len sé ge
ve szé lyez tet ve len ne. Úgy lát szik, itt egy új gon dol ko dás
ala kul ki, mely csak itt nem fo gad ha tó el.

Itt és most szük sé ges egy lo gi kai pon to sí tást is el vé gez -
ni, mert sze ret nék pon to san fo gal maz ni. Rossz nak tar tom
azt a ki fe je zést, hogy az egy há zak tá mo ga tást kap nak.
Azért tar tom rossz nak, mert ak kor, ami kor az ál lam pol gár
egy há zi is ko lá ba írat ja a gyer me két, és ak kor, ami kor az ál -
lam pol gár szo ci á lis szol gál ta tást vesz igény be, amit az egy -
há zak nyúj ta nak, vagy kór ház ban, sze gény gon do zó in té -
zet ben, úgy ab ban az eset ben az adó fi ze tõ ál lam pol gár ak -
ként dönt – ez fel ér egy nép sza va zás sal is –, hogy az õ
adó ré szé nek er re a cél ra for dí tott ös  sze ge ah hoz az in téz -
mény hez ke rül jön. Itt a vá la szom az SZDSZ fel ve té sé re,
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mert ezek nél a te vé keny sé gek nél igen is, az adó fi ze tõ ál -
lam pol gár aka ra ta dönt, mert nyil ván va ló an nem le het ne
fönn tar ta ni in téz mé nye ket, ha nem vol na ki nek fönn tar ta -
ni. Már pe dig az adó fi ze tõ ál lam pol gár ré szé re tart ják fenn
eze ket az in téz mé nye ket, te hát hely te len ezek ben az ese -
tek ben költ ség ve té si tá mo ga tás ról be szél ni, mert ezek ben
az ese tek ben a pon tos és pre cíz meg fo gal ma zás az, hogy
ezek a te vé keny sé gek a költ ség ve tés ré szét ké pe zik.

De hadd te gyek nyil vá nos sá még egy ada tot. Ma gyar or -
szág ös  szes mû em lé ke i nek 40 szá za lé ka van egy há zi ke ze -
lés ben. Ez nem ze ti kin csünk. Már pe dig ezek nek az épü le -
tek nek a fenn tar tá sát – zá ró jel ben hadd jegy zem meg, hogy
ös  sze le het ha son lí ta ni eze ket az épü le te ket azok kal az épü -
le tek kel, ame lye ket az ál la mi szer vek tar tot tak fenn – és a
költ ség ve tés ré szé rõl va ló fi nan szí ro zá sát szin tén nem le het
úgy te kin te ni, mint ha ez az egy há zak tá mo ga tá sa len ne.

Úgy gon do lom, ezt a lo gi kai pon to sí tást azért szük sé ges
el vé gez ni, mert ami kor a költ ség ve té si ki ha tá so kat és a
költ ség ve té si gon dol ko dást pró bál ják en nek a tör vény nek
kont rá já ul el len érv ként meg fo gal maz ni, ak kor egyes té te -
le ket is kü lön kell vá lasz ta ni, mert ezek – azt hi szem – bi -
zo nyos szem pont ból a költ ség ve tés be vé te li ol da lát is je -
len tik, mert azo kat a fel ada to kat vált ják ki, ame lye ket az
ál lam ed dig is fi nan szí ro zott.

Két ség te len tény, hogy – amint azt már ko ráb ban is je -
lez tem – a jog al ko tás fo lya ma tá ban szük sé ges fog lal koz ni
az egy há zak gaz dál ko dá sá nak rész le tes sza bá lyo zá sa i val
is, il le tõ leg eze ket a szét szórt sza bá lyo kat ko di fi kál ni, úgy
gon do lom azon ban, a fen ti ek bõl meg ért he tõ, hogy eb ben
a tör vény ben eze ket a kér dé se ket nem le het meg ol da ni.

Vé gül en ged tes sék meg, hogy je len pár be széd hez Már -
ton Áron egy gon do la tát idéz zem, mert úgy gon do lom,
hogy az ál ta lam meg je lölt ér ték pár be széd alap já ul min den -
ki nek el fo gad ha tó: „Ren de zett, bé kés tár sa dal mi együtt élés
alap ja a test vé ri ség!”. Ké rem a tör vény el fo ga dá sát.
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A NEM ZE TI SÉ GEK RÕL
1992. ok tó ber 6.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! „Hon nan gya ra po dott a Ró -
mai Bi ro da lom kez det ben, és ma gasz tal tat tak fel di csõ ség -
re a ró mai ki rá lyok, ha nem hogy kü lön fé le tar to má nyok -
ból sok je le sek és böl csek se reg le nek vala oda? Bi zony,
hogy Ró ma mind e mai na pig szol ga ság ban len ne, ha Ae -
ne as ma ra dé ka sza bad dá nem tet te vol na.

Mert a mint kü lönb-kü lönb fé le tar to má nyok szé lé rõl
jõnek a ven dé gek, kü lönb-kü lönb fé le szót és szo ká so kat,
fegy vert és tu do mányt hoz nak ma gok kal, a mi mind a ki -
rály ud va rát éke sí ti és te szi nagy sá go sab bá, és igen meg -
ret ten ti az ide ge nek nek ma ga hitt szívöket.

Lám, gyön ge és töredékeny az egy nyel vû és egy er köl -
csû or szág.”

Ist ván ki rály tör vé nye i bõl idéz tem, azon ok ból, hogy
olyan tör vényt kí ván al kot ni az Or szág gyû lés, amely
meg fe le lõ tör té nel mi és er köl csi ala po kon alap szik. En -
ged tes sék meg, hogy en nek kap csán há rom tör té nel mi
ar gu men tu mot emel jek ki: Elõ ször Dugovics Ti tusz hõ si -
es sé gét. Má sod szor – a mai nap al kal má ból, ok tó ber 6-án
– az ara di vér ta núk élet ál do za tát, ab ból is azt a je le ne tet,
ami kor a bi tó fa alá me nõ, a csa lád ja ál tal ki ta ga dott gróf
Vécsey le tér del és meg csó kol ja a szerb ka to na, Dam ja -
nich ke zét, ahol a bi tó fa alatt a nem ze ti ki sebb ség hez és
a nem ze ti több ség hez tar to zott hõs fér fi ak együtt hoz ták
meg az élet ál do za tot. Vé gül a leg újabb kor ból hadd em -
lé kez tes sek bol dog em lé kû Mindszenty Jó zsef – szü le tett
Pehm Jó zsef – bí bo ros ra, aki nek volt bá tor sá ga föl emel ni
a sza vát a vaj da sá gi ma gya rok öl dök lé se so rán – bár lett
vol na ki sebb bá tor sá ga an nak, aki cen zú rá val so ká ig nem
en ged te ezt a fil met be mu tat ni –, volt bá tor sá ga a la kos -
sá gi ki te le pí té sek el len fel szó lal ni, és kör le vél ben til ta -

33LUKÁCS TAMÁS: ADD, HOGY LÁSSAK...



koz ni el le ne, ugyan úgy a svá bok ki te le pí té se, mint a fel -
vi dé ki la kos ság cse re ese té ben.

E tör té nel mi ar gu men tu mok kal azt kí ván tam be mu tat ni,
hogy min dig és min den kor eb ben az or szág ban, egész tör -
té nel münk fo lya mán, a ki sebb sé gek és több sé gek együtt
tud tak él ni, és a leg ne me sebb tör té nel mi ha gyo má nyok
kö zé tar to zott ez.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött nem hi szem, hogy a pream-
bulum pa te ti kus meg fo gal ma zá sa – ami kor leg ne me sebb
tör té nel mi ha gyo má nya ink ra hi vat ko zik – meg kér dõ je lez -
he tõ vol na, hi szen e pa te ti kus meg fo gal ma zást az év ez red
so rán a ki sebb sé gek vér ál do za ta, a ki sebb sé gek hõ si es sé -
ge, a ki sebb sé gek ha za épí té se töl ti meg tar ta lom mal.

A tör vény ja vas lat tár gya lá sa so rán kon cep ci o ná lis kér -
dé sek ben – ki zá ró lag a kon cep ci o ná lis kér dé sek ben – öt
té ma kört sze ret nék ki emel ni: min de nek elõtt a tör vény al -
ko tás tár gyát, az ala nyok meg ha tá ro zá sát, a funk ci o ná lis
egy sé ge ket, a kul tu rá lis au to nó mia kér dé se it, és vé gül nem
utol só sor ban az anya gi ga ran ci á kat.

Ér de kes pár hu zam von ha tó az 1868. évi tör vény tár gya -
lá sa és a je len le gi tör vény tár gya lá sa kö zött: az alap ve tõ
kon cep ci o ná lis kér dés ak kor is az volt, hogy mi a tör vény -
al ko tás tár gya.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sak! El len tét ben az ed dig fel ho zott in -
do kok kal, úgy gon do lom, hogy a tör vény al ko tás tár gya je len
eset ben nem a ki sebb sé gek jo ga i nak a dek la rá lá sa, ha nem a
tör vény al ko tás tár gya a ki sebb sé gek és a több ség, va la mint
a ki sebb sé gek egy más hoz va ló vi szo nyá nak ren de zé se.

Bá tor ko dom idéz ni Eöt vös Jó zsef nek az 1868-as tör vény
vi tá ja kap csán el mon dott ér ve lé sét a tör vény al ko tás tár gyá -
ban, ahol úgy fo gal ma zott: „A nem ze ti sé gi kér dés nem a
ha za egyik vagy má sik nem ze ti sé gé nek kér dé se, ha nem
mind an  nyi unk kö zös kér dé se.” Eb bõl a szem pont ból meg -
kö ze lít ve a tör vény ja vas la tot, ért he tõ vé vál nak azok a
hossza dal mas – és sok szor el fe csé relt idõ nek, el fe csé relt
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ener gi á nak tû nõ – egyez te tõ tár gya lá sok, ame lyek a tör -
vény ja vas lat, il le tõ leg az azt meg elõ zõ en tör tén tek. Mert ha
csak ab ból in du lunk ki, hogy a tör vény ja vas lat dek la rá ci ó -
ja sze rint ti zen há rom olyan nem ze ti ség él ha zánk ban,
amely meg fe lel a má so dik sza kasz ban fog lalt de fi ní ció kri -
té ri u ma i nak, ak kor, ab ban az eset ben lát nunk kell azt,
hogy olyan tör vényt kell al kot nunk itt és most, amel  lyel
min den egyes nem ze ti sé gi és et ni kai ki sebb ség jo gai biz -
to sít va van nak, és min den egyes nem ze ti sé gi és et ni kai ki -
sebb ség ér de ke it ki fe je zi a tör vény. Ez egy ben a tör vény -
al ko tás ne héz sé gi fo ka is, mert nem ál ta lá ban egy nem zet -
kö zi jo gi dek la rá ci ót kí vá nunk meg al kot ni, ha nem egy
funk ci o ná ló tör vényt, amely ké pes ke zel ni eze ket a kér dé -
se ket. Már pe dig én úgy gon do lom, hogy akik a ma gyar or -
szá gi nem ze ti sé ge ket egy sé ge sen ke ze lik, azok vagy a kol -
lek ti viz mus ví ru sá tól fer tõ zöt tek, vagy nin cse nek kel lõ en
tisz tá ban a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek kü lön bö zõ élet -
hely ze té vel: kü lön bö zõ kul tú rá ban, kü lön bö zõ nagy ság -
rend ben, kü lön bö zõ szórt ság ban élünk itt, eb ben a ha zá -
ban, te hát olyan tör vé nyi meg ol dá so kat kell ke res nünk,
ame lyek eze ket a kü lön bö zõ sé ge ket is fi gye lem be ven nék,
és olyan tech ni ká kat kell ki dol goz nunk, ame lyek min den
egyes nem ze ti ség prob lé má i ra vá laszt tud nak ad ni.

Sze ret ném idéz ni Konek Sán dor pro fes  szor 1878-ban írt
mun ká ját, amely ben ki eme li – hi szen ab ban az idõ ben ha -
son ló an me rül tek föl a kér dé sek –, hogy mi ért fon tos és mi -
ért ki emel ke dõ Ma gyar or szá gon a nem ze ti sé gi tör vény ke -
ze lé se: „Nincs Eu ró pá ban ál lam, mely ben a nem ze ti sé gi kér -
dés akár tár sa dal mi, akár ál lam igaz ga tá si szem pont ból na -
gyobb je len tõ ség gel bír na, mert Ma gyar or szá gon csak nem
va la men  nyi nép ág ból já ru lé kot nyert a ma gyar bi ro da lom.”

Lát nunk kell, hogy már eb ben az idõ ben is rend kí vül
szórt volt a nem ze ti sé gek hely ze te – és ek kor 1878-at ír -
tunk. Szá mí tás ba és fi gye lem be kell ven nünk a kü lön bö zõ
tör té nel mi vi szo nyo kat – az el múlt negy ven év kü lön bö zõ
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tör té nel mi vi szo nya it –, ami kor va ló ban olyan ese mé nyek
tör tén tek, olyan saj ná la to san ala kult tör té nel münk, hogy
ki ala kul hat tak olyan fé lel mek egyes nép cso port ok ban,
ame lyek más nép cso port ok ban föl sem me rül tek. Ha de -
mok ra ti kus ál lam ren det kí vá nunk épí te ni, ak kor olyan tör -
vényt kell al kot nunk, hogy eze ket a fé lel me ket ké pe sek le -
gyünk ol da ni.

A kö vet ke zõ kér dés kör, ami az egész tör vény szel le mét
és meg ol dá sát meg ha tá roz za, az az ala nyi kör meg ha tá ro -
zá sa. Jól tu dom, hogy a tisz ta jog alap ján ren ge teg kri ti ka
ér he ti a tör vény meg ol dá sát.

Ren ge teg kri ti ka, mert a taxációs meg ol dás va ló ban
nem ele gáns. Funk ci o ná lis szem pont ból azon ban – úgy
gon do lom – csak ez az út jár ha tó. Nem zet kö zi egyez mé -
nyek vi tá ja kor vagy nem zet kö zi kon fe ren ci á kon az alap ve -
tõ kér dés, hogy azok ban az or szá gok ban, ahol a kol lek tív
vagy kö zös sé gi jo gok lé tét ta gad ják, a kér dés min dig ak -
ként me rül föl, hogy igen, de ki ak kor a kö zös sé gi jog nak
az ala nya.

A má sik ne héz ség – meg ha tá roz ni a nem ze ti sé ge ket –
az adat vé del mi tör vény ben rej te zik. Az ilyen ada tot nyil -
ván va ló an meg fe le lõ mó don kell tud ni ke zel ni.

Eze ket az el lent mon dá so kat úgy gon do lom, hogy nem
ele gáns, de funk ci o ná lis szem pont ból jó meg ol dás sal old -
ja meg a tör vény.

Kri ti zál ha tó a tör vény de fi ní ci ó ja a nem ze ti sé gek meg al -
ko tá sá ra. Hadd te gyem hoz zá, hogy a kri ti ku sok sem tud -
nak jobb meg ol dást, mert ugyan olyan eset le ges a száz év,
a ho nos ság is mér vé nek a meg vá lasz tá sa; er re a nem zet kö -
zi jog al ko tás ban na gyon sok fé le meg ol dást ta lá lunk: há -
rom ge ne rá ci ót vagy egyéb más meg ol dá so kat - bár mi lyen
más sal va ló he lyet te sí té se eset le ges.

Ugyan ak kor jog ér tel me zés szem pont já ból a taxáció eb -
ben a de fi ní ci ó ban ér tel met nyer oly kép pen, hogy azt ál lí -
tom, hogy ez a tör vény ben fel so rolt 13 nem ze ti ség ren del -
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ke zik azok kal a tu laj don sá gok kal, ame lye ket a ko ráb bi de -
fi ní ció meg ha tá ro zott, te hát egy tör vé nyi vé del met ál lít fel,
ugyan ak kor a taxáció nem zárt, ha nem le he tõ sé get ad más
ki sebb sé gek nek, nem ze ti sé gek nek is a re giszt rá lá sá ra. Én
úgy gon do lom, hogy ez zel a tör vé nyi tech ni ká val az alap -
ve tõ kér dést a tör vény meg ol dot ta, és al kal mas ar ra, hogy
funk ci o ná li san el lás sa fel ada tát.

Fel te he tõ en sok vi tát fog még okoz ni, és sok vi tá nak a
ki in du ló pont ja lesz a tör vény meg al ko tá sa kor az egye sü le -
tek vagy ön kor mány zat ok kér dés kö re. Hoz zá te szem, hogy
ma gá nak a kér dés nek a fel te vé se is – úgy ér zem, hogy –
ha mis, mert ha a tör vény nem ren del kez ne az egye sü le tek -
rõl, az egye sü le tek ak kor is lé tez né nek az egye sü lé si jog
és az egye sü le ti tör vény alap ján. Te hát ren dez ni szük sé ges
az egye sü le tek és ön kor mány zat ok vi szo nyát. 

Ugyan ak kor hadd mu tas sak rá a tör vény nek egy alap -
ve tõ hi bá já ra, hogy eze ket a kér dé se ket, az egy más hoz va -
ló vi szonyt is ren dez nie kell a tör vény nek, mert kü lön ben
úgy já runk, hogy az al kal ma zás so rán az Al kot mány bí ró -
ság nak so ro za to san dön te nie kell majd a ha tás kö rök kér -
dé sé ben. Ez pe dig nem kí vá na tos, eb ben a kér dés ben
most dön té si hely zet ben van az Or szág gyû lés, és át gon dolt
mó do sí tá sok kal ezt a kér dést meg old hat ja.

Lé nye gé ben há rom fé le ön kor mány zat meg al ko tá sá -
val, és lé nye gé ben az egye sü lé si jog be kap cso lá sá val a
tör vény meg te rem ti azt a le he tõ sé get, hogy a kü lön bö -
zõ élet hely ze tek ben és a kü lön bö zõ prob lé mák kal gyür -
kõ zõ ki sebb sé gek mind egyi ké nek meg ol dást ad jon. Hi -
szen kí vá na tos nak tart juk eb ben az or szág ban a ci vil tár -
sa da lom fej lõ dé sét, és fel te he tõ en sze ret nénk, ha a
nem ze ti sé gek ci vil tár sa dal ma is meg fe le lõ mó don fej -
lõd ne, már pe dig az ön kor mány zat ok há rom for má já nak
fel aján lá sá val: a te le pü lé si ön kor mány zat tal, az ön kor -
mány za ti cso port tal és a rész ön kor mány zat tal meg te -
rem ti azt a le he tõ sé get, hogy az egy más ba va ló át me ne -
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ti ség gel a kü lön bö zõ élet hely ze tek ben lé võ cso por tok
szá má ra a fej lõ dés le he tõ sé ge meg nyíl jon.

Ter mé sze te sen meg gyõ zõ dé sem, hogy ez csak ak kor
fog si ke rül ni, ha a nem ze ti sé gi ci vil tár sa da lom fej lõ dé sé -
hez is meg fe le lõ anya gi ke re tek áll nak ren del ke zés re, és
ter mé sze te sen csak ak kor le het az ön kor mány za ti sá got tar -
ta lom mal meg töl te ni, ha van mi re tá masz kod ni uk ezek nek
a nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok nak. Itt ha tá ro zot tabb és
erõ sebb jo gi ga ran ci ák ra van szük ség, az egye sü le tek és
ön kor mány zat ok egy más hoz va ló vi szo nyá nak a ren de zé -
sé re, hi szen az zal a le gi ti má ci ós prob lé má val áll ha tunk
szem ben, hogy még az egye sü let ese tén tag ság gal ren del -
ke zõk – akár köz ve tett mó don nem ze ti sé get vál la ló ta gok
– ke ve sebb jo go sult ság gal ren del kez nek, mint a nem re -
giszt rált ön kor mány zat ok, il le tõ leg csak jo gi sze mély ként
re giszt rált ön kor mány zat ok. Ez fel te he tõ en fe szült sé ge ket
te remt het, és eze ket a fe szült sé ge ket a tör vény al ko tó nak
kell fel ol da ni.

A leg lé nye ge sebb és a leg fon to sabb az idé zett Szent
István-i tör vé nyek alap ján is a kul tu rá lis au to nó mia kér dés -
kö re: „A köz ha ta lom nak nem az a fel ada ta, hogy meg ha tá -
roz za, mi lyen le gyen a kul tú ra, csak a fel té te le ket kell meg -
te rem te nie, és meg fe le lõ se gít sé get kell nyúj ta nia ah hoz,
hogy min den ki kul tu rált éle tet él hes sen, a nem ze ti ki sebb -
ség is. Ezért min de nek elõtt ar ra kell ügyel ni, hogy a kul tú -
ra ne tér jen el a ma ga cél já tól, és ne kény sze rül jön po li ti kai
vagy gaz da sá gi ha tal mas sá gok szol gá la tá ba sze gõd ni.” 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sak! A Ga u di um et spes zsi na ti
kons ti tú ci ó ból idéz tem, és úgy gon do lom, ha ezek nek a
kri té ri u mok nak meg fe lel a tör vény al ko tás nak ezen szel le -
me és a tör vény al ko tás ga ran ci ái, ak kor jó tör vényt al ko -
tunk. De ha ezek nek nem fe lel meg, ak kor úgy gon do lom,
hogy a tör vény üres lesz és al kal maz ha tat lan.

Be fe je zé sül rög tön rá té rek az ötö dik, az anya gi ga ran ci -
ák kér dés kö ré re.
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Ami kor be ve ze tõm ben ar ra kí ván tam rá mu tat ni, hogy a
tör té ne lem fo lya mán min dig nem ze ti ki sebb ség és nem ze ti
több ség sor sa ös  sze volt köt ve eb ben a ha zá ban, ak kor igaz
ez a je len le gi hely zet ben is. Igaz az or szág je len le gi gaz da -
sá gi hely ze té ben is. Tu do má sul kell ven ni, hogy ma nem al -
ko tunk olyan tör vényt, és nem tu dunk a tör vény ben olyan
ga ran ci á kat biz to sí ta ni, ame lyek 40 vagy 100 vagy több száz
év el ma ra dott sá gát, in téz mény há ló za tá nak a meg nem lé tét
egyik nap ról a má sik ra biz to sí ta ni tud ják. Ugyan ak kor kö te -
les sé günk azo kat a jo gi ga ran ci á kat biz to sí ta ni, ame lyek
min den év ben – akár az Or szág gyû lés el len õr zõ sze re pé nek
fenn tar tá sa mel lett is – biz to sít ják, hogy ezek – a kul tu rá lis
au to nó mia kér dé sei – nem üres sza vak, ez nem üres tör -
vény hely, ha nem va ló sá gos funk ci o ná ló tör vény le het. Ez
csak ab ban az eset ben le het sé ges, ha a je len le gi tör vény ter -
ve zet nél sok kal preg nán sab ban, sok kal konk ré tab ban van -
nak meg fo gal maz va az anya gi ga ran ci ák.

Úgy gon do lom, hogy az a tech ni ka, amit a tör vény al kal -
maz, er re al kal mas. De ha nem aka runk a tör vény al kal ma -
zás fo lya mán fe szült sé ge ket, ak kor ma en nek a ki sebb sé gi
alap nak a mû kö dé si sza bá lya it a tör vény ben alap ve tõ en
meg kell ha tá roz ni. Mert csak ak kor ér zem jo gi lag ga ran tált -
nak ezek nek a jo gok nak az ér vé nye sü lé sét, ha jo gi és anya -
gi ga ran ci ák kal meg fe le lõ mó don van nak kö rül bás tyáz va.

Úgy lá tom, hogy a ki sebb sé gi alap in téz mé nye al kal mas
le het egy olyan ga ran cia rend szer meg te rem té sé re, ha a
rész let sza bá lyai is meg je len nek a tör vény ben, amely al kal -
mas ar ra, hogy az or szág min den ko ri gaz da sá gi ere jé nek
meg fe le lõ en meg pró bál ja ezt a tör té nel mi le ma ra dá sun kat
pó tol ni, és meg pró bál ja azt, hogy ne üres sza vak, és ne
üres tör vény be tûk le gye nek, ame lyek meg fo gal ma zód tak
a tör vény ben.

Tisz telt Kép vi se lõ Höl gyek és Urak! A Ke resz tény de -
mok ra ta Nép párt ezek kel a fenn tar tá sok kal a tör vényt el -
fo ga dás ra ajánl ja. Kö szö nöm.   
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RE FORM ÉS EGYEN SÚLY
2006. jú ni us 19.

Tisz telt Ház! Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! – ha itt len ne, mon -
da nám, hogy nincs sze ren csé je. Nincs sze ren csé je, mert mi
itt ma rad tunk, ak kor is, ha ön a fi a ta lo kat kül föld re kül di,
ak kor is, ha a vál lal ko zó kat más or szág ba kül di, mi ma ra -
dunk. Ma ra dunk azért, hogy kér dé se ket te gyünk fel ön nek,
és azt vár juk, hogy ön a kér dé sek re konk rét vá la szo kat ad. 

Most szem an to ló gi ai vi tát foly ta tunk, hogy va jon ki iga -
zí tás ról, egyen súly te rem tés rõl, re form ról vagy meg szo rí tás -
ról be szé lünk, és az em be rek kap kod ják a fe jü ket, mert
nem tud ják, hogy mi rõl van szó. En ged je meg mi nisz ter el -
nök úr – ha itt vol na –, hogy be ve zes sek egy új fo gal mat.
Ön mond ta a mi nisz ter el nö ki vi tá ban, hogy far ba. Az az ál -
lás pon tom, hogy ön elõ jött a farbával. A far ba pe dig egy
olyan tí pu sú cso mag, ahol nem szá mít, hogy ko ráb ban mit
mond tunk, nem szá mít, hogy ki nek mit ígér tünk. Ugyan -
ilyen ma ga biz tos ság gal elõ ad tuk a jó lé ti rend szer vál tás
prog ram ját; ugyan ilyen ma ga biz tos ság gal elõ ad tuk a száz
lé pés prog ram ját; és ugyan ilyen ma ga biz tos ság gal elõ ad -
tuk a száz na pos prog ra mot. 

So ha, sem mi kor ha tás ta nul má nyok és kü lö nös kép pen
nem tár sa dal mi ha tás ta nul má nyok ezen prog ra mok mö -
gött nem vol tak. Ne he zen is ne vez he tõ prog ram nak,
ame lyik rõl nem tud juk, hogy mi lyen tár sa dal mi cso por -
tok ra mi lyen ha tás sal van, mi lyen a tár sa dal mi szer ke zet -
re gya ko rolt ha tá sa. 

Ami kor ön er rõl a farbacsomagról be szél, ak kor en ged -
je meg, hogy el mond jam, hogy ti zen öt év vel ez elõtt, ami -
kor az utol só szov jet ka to na el hagy ta Ma gyar or szá got a
Som ló he gyen An tall Jó zsef a kö vet ke zõ ket mond ta: „Úgy
akar nak be szél ni, mint ha mind az, ami jó, már õk tet ték
vol na, s ab ból a vál ság ból, ami be õk vit ték az or szá got, õk
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tud nák leg job ban ki ve zet ni.” Meg is mét lem An tall Jó zsef
mon da tát: úgy tesz nek, mint ha ezt a vál sá got nem önök
okoz ták vol na. 

Azt ígér tem az al ko tó el len zé ki ség kap csán, hogy kér -
dé se ket te szek fel ön nek, ami re re mé lem, a vá lasz nem az,
hogy lá ri fá ri. Konk rét kér dé se ket sze ret nék fel ten ni, és
konk rét vá la szo kat vá rok. 

Tisz telt Pénz ügy mi nisz ter Úr! Ami kor a költ ség ve té si
tör vény ben ön 4,7 szá za lé kos GDP-ará nyos hi ányt ter ve -
zett, ak kor tisz tá ban volt-e az zal, hogy hány nyug dí jas él
Ma gyar or szá gon és hány köz al kal ma zott van? Tud ni il lik
eb bõl az kö vet ke zik, ha tisz tá ban volt, úgy az ál lí tá sá val
szem ben a hi ány ezek bõl nem fa kad hat, te hát más ban kell
meg je löl ni a hi ány okát. A 4,7 és a 9,7 szá za lék kö zöt ti kü -
lönb ség nél se a nyug dí ja sok ra, se a köz al kal ma zot tak ra ne
hi vat koz zon! 

Mi tör tént itt fél év alatt, ami rõl ön nem tu dott? Azért
kér de zem meg, hogy ké szül tek-e ha tás ta nul má nyok a költ -
ség ve té si tör vény hez, mert azt hal lom az MSZP frak ció ve -
ze tõ as  szo nyá tól: csak me net köz ben jöt tünk rá, hogy a hi -
ány mi lyen mér té kû. Sõt öröm mel vet tem, hogy a Sza bad
De mok ra ták Szö vet sé ge frak ció ve ze tõ jé nek vis  sza tért a
hu mor ér zé ke, mert azt ál lí tot ta a köz szol gá la ti té vé ben,
hogy csak a vá lasz tás után tud ták meg, hogy mek ko ra a
hi ány mér té ke. Per sze ez a ko a lí ció kö tés ben nem za var ta
meg. Csu pán ér de kes do log, hogy ha a kor mány pár ti kép -
vi se lõk, frak ció ve ze tõk ilyen in for má ci ó val ren del kez nek
az or szág ál la po tá ról, ak kor fel kell ten nem a kér dést,
hogy mit vár nak az el len zék tõl, mi lyen in for má ci ók kal
ren del kez zen az el len zék. 

A leg prob lé má sabb kér dés ál lás pon tom sze rint az, hogy
ez a pénz ügyi vál ság csak kö vet kez mény, egy er köl csi vál -
ság kö vet kez mé nye. Sú lyos er köl csi vál ság ban va gyunk,
mert ami kor a mi nisz ter el nök úr itt az ex po zé já ban azt ál -
lí tot ta, hogy be kell fek tet ni a jö võ be – ez az egy mon dat
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ta lán az, ami ben egyet ért he tünk –, csak azt gon do lom,
hogy más képp gon dol juk a jö võt. Mi a jö võt – az or szág
de mog rá fi ai hely ze té nek fi gye lem be vé te lé vel – nem egy
pénz ügyi be fek te tés nek gon dol juk, ame lyik bár me lyik or -
szág ban, Ka zahsz tán ban, Bul gá ri á ban, bár hol tör tén het. Mi
itt, Ma gyar or szá gon sze ret nénk a jö võ be be fek tet ni a csa -
lá dok kal együtt, és élet le he tõ sé get biz to sí ta ni azok nak a
csa lá dok nak is, ame lyek vál lal ják a jö võt, vál lal ják a gyer -
mek ne ve lést. 

Vé gig gon dol ták már, hogy ez a cso mag szo ci á li san ho -
gyan fog ja érin te ni a csa lá do kat? Vé gig gon dol ták már azt,
hogy ezen far ba ne ve ze tû cso mag kap csán ho gyan érin ti a
gáz ár eme lés a csa lá do kat? Majd egy szer a gyer mek sze -
gény ség el len va ló re to ri ká val fog nak fel lép ni, mi köz ben
majd a gáz ár eme lés nél nem fog ják fi gye lem be ven ni azt,
hogy ki hány gyer me ket ne vel. Leg fel jebb ne fü röd jön a
gye rek, vagy majd vis  sza té rünk ar ra, mint gyer mek ko runk -
ban, hogy he ten te egy szer fü röd het.

A leg na gyobb prob lé ma az, hogy ami kor be kell fek tet -
nünk a jö võ be, ak kor nem sza bad olyan ren del ke zé se ket
hoz ni, ahol a nõ ket med dõ vé te szik vagy te he tik; nem sza -
bad olyan ren del ke zé se ket hoz ni, ame lyek kel le he tet len né
te szik a gyer me ke ket ne ve lõ csa lá do kat.

Tisz telt Pénz ügy mi nisz ter Úr! Sze ret nék vá laszt kap ni
ar ra, hogy ön tisz tá ban volt-e ez zel, ami kor 4,7 szá za lék -
ban ha tá roz ta meg a költ ség ve té si hi ányt; ak kor áll tak-e az
ön ren del ke zé sé re kel lõ ada tok és vol tak-e ha tás ta nul má -
nyok? Tud-e vá la szol ni ar ra a kér dés re, hogy a 4,7 szá za -
lék ból ho gyan lett 9,7 szá za lék? Mi tör tént a fél év alatt? De
ké rem, hogy a nyug dí ja sok ra és a köz al kal ma zot tak ra ne
hi vat koz zon, mert ezt de cem ber ben is tud ták. Tud-e ar ra
vá la szol ni, hogy a kor mány pár ti frak ci ók mi ért nem tud tak
ar ról, hogy mi lyen fo lya ma tok van nak eb ben az or szág -
ban? Hi szen az õ ki je len té sü ket idéz tem, mind a két frak -
ció ve ze tõ ki je len té sét. 
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Pénz ügy mi nisz ter úr, fel kell szó lí ta nom a le mon dás ra.
Ami kor ön 4,7 szá za lék ban ha tá roz ta meg a ma gyar költ -
ség ve tés hi á nyát, ak kor olyan ter ve zé si hi bát kö ve tett el,
ami sú lyos szak mai hi ba. Ha ön ezt a sú lyos szak mai hi bát
szán dé ko san kö vet te el, ak kor úgy gon do lom, hogy er köl -
csi leg al kal mat lan ar ra, hogy ezt a posz tot be tölt se.  

Ha pe dig azt akar juk, hogy a konvergenciaprogramot
Ma gyar or szág ré szé rõl el fo gad ják, ak kor azt gon do lom,
hogy csak hi te les em ber rel le het meg ten ni, aki sza vá nak
le het hin ni. Ami kor még e Ház ban volt an nak a szó nak je -
len tõ sé ge, hogy be csü let, be csü let vesz tés ese tén egy úri -
em ber, egy fér fi tud ta, hogy mi a kö te les sé ge. Ezért fel ké -
rem, hogy az ál ta lam fel so rolt in do kok alap ján le gyen szí -
ves fel áll ni, bo csá na tot kér ni a nem zet tõl, bo csá na tot kér -
ni azok tól a frak ci ók tól, ame lyek kel meg sza vaz tat ta ezt a
költ ség ve té si hi ányt; és vé gül bo csá na tot kér ni azok tól a
nem zet kö zi szer ve ze tek tõl is, ame lye ket meg pró bált fél re -
ve zet ni. Az or szág ér de ke most az, hogy ön a poszt já ról tá -
voz zon. Kö szö nöm.
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A KÖZ VE TÍ TÕI TE VÉ KENY SÉG RÕL
2006. no vem ber 27.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Úgy tû nik, hogy kor mány -
párt ok és el len zé ki ek, mind nyá jan üd vö zöl jük azt a tör -
vény ja vas la tot, ami tõl azt re mél jük, hogy Ma gyar or szá gon
a bün te tõ po li ti ká nak egy ha té kony esz kö ze le het. En nek a
tár sa dal mi igé nyét két irány ba le het meg fo gal maz ni. Az
egyik, hogy az ed di gi bün te tõ po li ti ka vagy bün te tõ jo gi
gya kor lat nem iga zol ta azt, hogy a sza bad ság vesz tés bün -
te tés min den eset ben ha té kony és meg fe le lõ bün te tõ jo gi
esz köz vol na, nem iga zol ja vis  sza sem a vis  sza esõk szá ma,
sem pe dig az or szág je len le gi gaz da sá gi hely ze te, és bör -
tön vi szo nyai is kér dé ses sé te szik, hogy jó-e az a bün te tõ
rend szer, amely bün te tõ rend szer nek fõ ele me a sza bad -
ság vesz tés. 

A má sik ugyan ilyen sú lyú tár sa da lom po li ti kai cél, hogy
iga zá ban a sér tet tek jo gá nak vé del mé vel a ma gyar jog rend
na gyon ke ve set tö rõ dött. Azt gon do lom, hogy eb bõl a
szem pont ból rend kí vül mél tá nyos és üd vöz len dõ a most
be ter jesz tett tör vény ter ve zet, még ak kor is, ha egyet ér tek
azok kal a kri ti kai meg jegy zé sek kel, ame lyek úgy vé lik,
hogy egy kis sé el ké sett a be ter jesz tés, és egy kis sé a ja nu -
ár 1-jei ha tály ba lé pés hez iga zo dó an ta lán az utol só pil la -
nat ban ke rült a tisz telt Ház elé. 

Mind ezek el le né re azok kal a fel szó la lá sok kal tel jes mér -
ték ben egyet ér tek, ame lyek meg kér dõ je le zik, hogy va jon a
párt fo gó fel ügye le ti rend szer er re a cél ra jött-e lét re, és ezt
az új fel ada tát a tör vény ben meg fo gal ma zott meg fe le lõ ha -
tás fok kal és meg fe le lõ szak sze rû ség gel el tud ja-e lát ni. Ezért
a mó do sí tó in dít vá nyom ar ra irá nyul, hogy ha ugyan ez a cél
el ér he tõ ügy vé di el len jegy zett vagy köz jegy zõi ok irat ba fog -
lalt meg ál la po dás sal, ak kor ez az el já rás ré sze, il le tõ leg az
írás be li meg ál la po dás ban fog lalt tar ta lom mal azo nos ok irat -
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nak kel le ne ke zel ni. Ez zel a meg ol dás sal a szak sze rû ség és
az el já rá sok le rö vi dí té se is biz to sít ha tó len ne. 

Zá ró jel ben jegy zem meg, hogy nem tu dom, hogy med -
dig mó do sít ha tó a je len tör vény, a párt fo gói fel ügye let hez
meg lesz nek-e azok a pénz ügyi fel té te lek, hogy a szak sze -
rû sé ge biz to sí tott le gyen a párt fo gói fel ügye let nek, jo gász
vég zett sé gû vagy szak vizs gá val ren del ke zõ jo gász vég zett -
sé gû em ber jár has son el. Ugyan ak kor a ké sõb bi ek so rán a
tisz telt mi nisz té ri um szá má ra fel ve tem azt a kér dést, hogy
va jon az ed di gi köz ve tí tõi el já rá si gya kor lat tal ér tel mes vol -
na-e az ed di gi köz ve tí tõi el já rá so kat va la mi lyen mó don
össze von ni, és egy hely re te le pí te ni. 

Hi szen a jog gya kor la tá ban mi rõl van szó? A jog gya kor -
la tá ban ar ról van szó, hogy az a két tár sa dal mi igény, ami
a sér tett igé nye, és ami a bün te tõ po li ti kai cél, úgy fog ta -
lál koz ni, hogy an nak, aki eb ben az el já rás ban köz ve tí tõ -
ként részt vesz, vagy bár me lyik ol da lon el jár, el sõ sor ban
anya gi pol gá ri jo gi igé nyek meg té rí té sé rõl kell gon dos kod -
nia. A sér tet tet ez fog ja meg nyug tat ni, a tár sa da lom szá má -
ra is egy meg nyug ta tó ál lás pon tot je lent, eh hez pe dig ren -
del kez ni kell azok kal a szak is me re tek kel, azok kal a jo gi is -
me re tek kel, azok kal a jog ág egész te rü le té re ki ter je dõ is -
me re tek kel, ame lyek alap ján ezt a mun kát el tud ja vé gez -
ni. A párt fo gói fel ügye le tet nem er re a cél ra hoz ták lét re. 

Hogy a párt fo gói fel ügye let hez te le pít jük most ezt a
köz ve tí tõi el já rást, fel te he tõ en jobb meg ol dás hí ján tör tént.
Ha vi szont ez így tör tént, ak kor azt gon do lom, hogy amit
Hankó Fa ra gó Mik lós kér dés ként fel ve tett, amit a mó do sí -
tó in dít vá nyom meg fo gal maz, ez zel pil la nat nyi lag ja vít ha -
tó, de táv la to san, a jog rend egé szé ben gon dol koz va fel
kell ten nem azt a kér dést, hogy va jon van-e olyan szer ve -
zet, amely ben az ed di gi köz ve tí tõi el já rá sok – tud nék rá
most ép pen tip pet mon da ni, hogy me lyik az a szer ve zet –,
az ös  szes köz ve tí tõi el já rás ös  sze von ha tó len ne. Így le het -
ne a gyors, ha té kony, a bí ró sá go kat nem ter he lõ, a bün te -
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tõ in téz mé nye ket nem ter he lõ olyan in téz mény rend szert
lét re hoz ni, amely a tár sa dal mi meg bé ké lést szol gál ja a
bûn cse lek ményt el kö ve tõk és sér tett je ik kö zött, és egy ben
a szak sze rû sé get is biz to sí ta ni le het ne. 

A be ter jesz tett tör vény ja vas la tot a Ke resz tény de mok ra ta
Nép párt kép vi se lõ cso port ja tá mo gat ni fog ja, és a mó do sí -
tó in dít vá nya ink kal azo kat a kö zös gon do la to kat vagy kö -
zös ja vas la to kat, ame lyek a tör vény job bí tá sát szol gál ják,
elõ kí ván juk se gí te ni. Kö szö nöm. 
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A MÛ SOR TER JESZ TÉS ÉS DI GI TÁ LIS
ÁT ÁL LÁS SZA BÁ LYAI

2007. má jus 15.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Min de nek elõtt kö szö net il -
le ti a bi zott ság el nö két, hogy a még so ha nem hal lott ér -
ve ket már is mi nõ sí tet te. Nyil ván bi za lom erõ sí tõ gya kor lat -
ként te szi; re mé lem, hogy al kot má nyos ér vek meg hall ga -
tá sa után el gon dol kod ta tás ra kény sze rül.

De ák Fe renc a tör vény al ko tás cél ját ab ban ha tá roz ta
meg, hogy a nem zet na gyobb ja vá ra kell tör vényt al kot ni.
A kér dé sem te hát az, hogy ez a tör vény va ló ban a nem zet
na gyobb ja vá ra al ko tott tör vény, vagy más ja vá ra al ko tott
vagy má sok ja vá ra al ko tott tör vény. A kér dés azért in do -
kolt és jo gos, mert ha vé gig néz zük az el múlt idõ szak mé -
di á ban tör tént ese mé nye it és mé dia po li ti ká ját, és ab ból
meg pró bál juk kö zö sen le von ni a kö vet kez te té se ket, ak kor
úgy gon do lom, hogy el kell gon dol kod ni azon, hogy ez a
tör vény tech ni kai jel le gû nek te kin ten dõ-e, és tar tal mi tör -
vény nél kül tár gyal ha tó-e. 

Kezd jük ta lán ott, ta lán az el nök úr em lék szik rá, nagy
kín ló dá sok után, 1996-ban, ami kor meg szü le tett a mé dia -
tör vény, már az el sõ pá lyáz ta tás so rán oly ese mé nyek tör -
tén tek, ame lyek rõl a Fõ vá ro si Bí ró ság – igaz, nem jog erõs
íté le té ben – meg ál la pí tot ta, hogy a pá lyáz ta tás nem volt
tisz tes sé ges, nem volt át lát ha tó, és a pá lyá za ti dön tés jo gi -
lag meg kér dõ je lez he tõ volt. Más kér dés, hogy má sod fo kú
el já rás ra nem ke rült sor más kö rül mé nyek mi att.

Mi vel ju tal maz ta a mé dia ha tó ság eme ma ga tar tást? Nyil -
ván az zal, hogy a ke res ke del mi te le ví zi ók jo go sult sá gát
pá lyá zat nél kül meg hos  szab bí tot ta. Ez ugyan vi ta tott dön -
tés, ak kor még a Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge is vi tat ta.
Kér dés az, hogy ho gyan to vább? Hi szen ez zel a dön tés sel
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ma gát a di gi ta li zá lást is né mi leg kény szer pá lyá ra ál lí tot ták.
Most hal lom Cser-Palkovics kép vi se lõ tár sam tól, hogy a
meg ál la po dás ar ra is ki ter jed – ez most nem a rek lám he -
lye –, de ami ket el mon dott, min den ki be he lyet te sít he ti a
négy éve mû kö dõ két te le ví zi ót, be he lyet te sít he ti a két or -
szá gos ke res ke del mi te le ví zi ót. Ak kor, höl gye im és ura im,
az a kér dé sem, hogy az eb ben a tör vény ben meg fo gal ma -
zott pá lyá zat mi rõl szól?

Er re is tu dok vá laszt ad ni, azt gon do lom. Ha a teg na pi
Mé dia Hungaryn tör tént elõ adá so kat vé gig néz zük, ak kor
lát juk, hogy a ve zér igaz ga tó elõ adá sá nak cí me az volt, hogy
ho gyan mû köd tes sünk mul tip le xet. Ez meg íz lé sünk el len
va ló, mert elõ ször ta lán a pá lyá za tot vár ná meg, és majd a
pá lyá zat le foly ta tá sa után tart son ilyen tí pu sú elõ adá so kat,
mert azt gon do lom, megint csak kér dõ je le ket vet fel.

Ha mind ezt a fo lya ma tot to vább gon dol juk, ak kor va ló -
ban az a kér dés, hogy a po li ti ka lé nye gé hez tar to zik a
komp ro mis  szum kö tés, ám egyez sé ge ket so ha nem le het
köt ni alap ve tõ er köl csi és al kot má nyos el vek te kin te té ben.
Ha most a ma gyar mé dia hely ze tet meg néz zük, ak kor bi -
zony fel kel le ne ten ni azt a kér dést, hogy er re hely zet re
meg ol dást vagy vá la szo kat ez a tör vény ter ve zet ad-e. Er re
mond tuk mi azt, hogy nem csak al kot má nyos sá gi, de alap -
ve tõ tar tal mi kér dés nek is te kint jük, hogy tar tal mi sza bá -
lyo zás nél kül nem le het di gi tá lis tör vényt al kot ni. Nem le -
het ezt a tör vényt csak tech ni kai tör vény ként ke zel ni, kü -
lö nös kép pen ami att – majd ké sõbb rá mu ta tok –, hogy mi -
lyen el lent mon dás ok ta lál ha tók ben ne. 

A bi zott sá gi vi tá ban is el mond tam, az a fel ve tés, hogy
majd eidilige, freidilige, éle tün ket és vé rün ket ad juk, hogy
egy or szág gyû lé si ha tá ro zat ban va la mi re kö te lez zük ma -
gun kat, a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt szá má ra nem ki -
elé gí tõ. De nem csak po li ti kai ér te lem ben kérdõjelezhetõ
meg, ha nem al kot má nyos szem pont ból sem he lyet te sít he -
ti a tör vé nyi ga ran ci á kat egy or szág gyû lé si ha tá ro zat. Kö -
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rül be lül het ven öt da rab olyan or szág gyû lé si ha tá ro za tot
ka pás ból fel so rol ha tunk, ami bõl sen ki sem mit nem haj tott
vég re. En nek kö vet kez té ben ab ban a pil la nat ban, hogy ez
az al kot má nyos kér dés kó dol va van a tör vény ben, a tör -
vény al ko tást ha tá ro zat nem he lyet te sít he ti. Tes sék szí ves
ne kem vá laszt ad ni, va la ki eb ben a te rem ben vá la szol jon
már ar ra, mi ez a nagy si et ség! 

Te hát ha együt te sen, tar tal mi tör vén  nyel együtt kí vá -
nunk tör vényt al kot ni, ki je len tem, eb ben part ne rek va -
gyunk. Ak kor a két tör vény együtt tár gyal ha tó, ak kor be
tu dom he lyet te sí te ni azo kat a sza bá lyo kat, ame lyek a tör -
vény ben utal nak a tar tal mi sza bá lyo zás ra, hogy mi vel kell
be he lyet te sí te nem. De azon tör vény nél kül üres blan ket tát
töl tünk ki. Va la mi ért sür gõs va la ki nek az el sõ pá lyá zat. Ha
er rõl szól a meg ál la po dás és nem a tör vény al ko tás ról, ak -
kor eb ben nem le het és nem kí vá nunk részt ven ni. 

Az eu ró pai or szá gok kö zül pél dá ul az Egye sült Ki rály -
ság 2012-ben ve ze ti be a tel jes di gi ta li zá lást. Te hát a tar tal -
mi tör vén  nyel va ló együt tes tár gya lá sa ese tén a nem zet na -
gyobb ja vá ra al kot hat nánk tör vényt, így vi szont a kül sõ
szem lé lõ szá má ra csak a kap ko dás lát szik. Ha a po li ti kai
erõk az or szág ja vá ra ér ték rend jük sze rint meg ál la pod nak,
az he lyes, azt üd vö zöl nénk, és ah hoz csat la koz nánk, ha vi -
szont a meg ál la po dás nem ér té kek, ha nem ér de kek men -
tén tör té nik, ak kor nem a mé dia te rü le tén kí vá na tos al kot -
má nyos ér té ke ket fog ja a tör vény köz ve tí te ni. 

Néz zük te hát az al kot má nyos sá gi kér dé se ket! Öröm mel
üd vö zöl jük, hogy a tör vény ben meg fo gal ma zott or szág gyû -
lé si ese ti bi zott ság már nem a köz igaz ga tá si el já rás tör vé nyi
sza bá lyai sze rint fog el jár ni, azon ban tar tal mi lag a meg ol -
dás – leg alább is al kot má nyo san – to vább ra is ag gá lyos.

A par la men ti de mok rá ci á ban a par la ment el len õr zé si jo -
ga a köz igaz ga tás fe lett tel jes kö rû, kor lá to zás tól men tes,
és csak egy de mok ra ti kus ál lam ban szük sé ges, tör vény ben
meg fo gal ma zott kor lá to zás nak vet he tõ alá. Ezért nem el fo -
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gad ha tó, ahogy azt a ter ve zet tar tal maz za, hogy a par la -
men ti ese ti bi zott ság szak ha tó ság ként jár jon el, és a dön -
tés a köz igaz ga tá si szerv nél ma rad jon. Ez ál lás pon tunk
sze rint a par la men ti bi zott ság alá ve tett sé gét je len ti, amely
de mok ra ti kus be ren dez ke dé sünk kel el len té tes. Ami kor az
or szág ban a par la ment presz tí zse amúgy is ala csony – ami -
re saj nos rá szol gál tunk –, ak kor pon to san ilyen gon dol ko -
dás sal és ilyen tör vény al ko tás sal még okot is adunk rá,
hogy a par la ment presz tí zse to vább csök ken jen. De ezen
túl me nõ en egy par la men ti de mok rá ci á ban alap ve tõ al kot -
má nyos sá gi kér dés is, hogy a má so dik dön té sé nél az ese -
ti bi zott ság nak csak kor lá to zot tan dönt het, hi szen egy par -
la men ti de mok rá ci á ban ez a kor lá to zás egy de mok ra ti kus
ál lam ban meg en ged he tet len. 

Al kot mány sér tõ nek tart juk azt a ren del ke zést, amely
sze rint a 1996. évi I. mé dia tör vény ren del ke zé se it csak ab -
ban az eset ben le het al kal maz ni, ha a je len leg tár gyalt tör -
vény ezt ki fe je zet ten en ge di. Ez a ren del ke zés el len té tes az
1993-as és az 1999-es e tárgy ban meg fo gal ma zott al kot -
mány bí ró sá gi ha tá ro zat tal, idé zem: „A mi nõ sí tett több ség
kö ve tel mé nye nem csak az adott al kot má nyi ren del ke zés
köz vet len vég re haj tá sa ként ki adott tör vény meg al ko tá sá ra
vo nat ko zik, ha nem egy tör vény mó do sí tá sá ra és ha tá lyon
kí vül he lye zé sé re is.” Te hát ez zel a sza kas  szal nem mást
csi nál tunk, mint egy egy ket te des tör vén  nyel egy két har ma -
dos tör vényt fe lül ír tunk, rá adá sul úgy ír tuk felül, hogy van
va la mi be csü let szó, meg lesz va la mi or szág gyû lé si ha tá ro -
zat, amely ben majd a tar tal mi kér dé se ket ren dez zük. 

Har mad szor: az Al kot mány 61. § (4) be kez dé se a ke res -
ke del mi rá dió és te le ví zió en ge dé lye zé se tár gyá ban lé võ
sza bá lyo zást is két har ma dos sza bá lyo zás ként ír ja elõ. Vé -
le mé nyünk sze rint az en ge dé lye zést nem le het szû ken ér -
tel mez ni, a tör vény tar tal ma nem csak az en ge dé lye zés, ha -
nem ma ga a meg szün te tés is. Szá mol nunk kell az zal, hogy
az a kér dés na gyon sok jo gi ag gályt fog fel vet ni – és így
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al kot má nyos ag gályt is –, hogy a meg lé võ en ge dé lyek
meg szün te té se mi ként fog tör tén ni. És itt megint vis  sza té -
rek a két ke res ke del mi te le ví zió en ge dé lyé nek meg hosz  -
szab bí tá sá ra – va jon eze kért a dön té se kért ki és mi kor vál -
lal fe le lõs sé get? Jól tu dom, höl gye im és ura im, hogy eb ben
az or szág ban nem szo ká sos fe le lõs sé get vál lal ni, de azt
gon do lom, hogy ez zel a dön tés sel megint va la ki nek szá -
mol ni kell, mert ami kor 2012-ben meg szûn nek jo go sít vá -
nyok, meg szûn nek jo go sult sá gok, ak kor va la hogy azt a
kér dést is ke zel ni kell tud ni. 

A ne gye dik al kot má nyos sá gi kér dés az erõs mul tip lex
al kal ma zá sa. Ami kor sza vak szint jén tár gya lunk, ami kor
szó la mok szint jén tár gya lunk, min den ki egyet ért az zal,
hogy sem mi fé le vé le mény mo no pó li um – és itt nem csak a
po li ti kai vé le mény re gon do lok, akár kul tu rá lis, akár más
mo no pó li u mok ki ala ku lá sá ra – sem kí vá na tos eb ben az
or szág ban. Igen ám, csak az erõs mul tip lex rend sze ré ben
nin cse nek meg azok a fé kek, és nin cse nek meg azok a tör -
vé nyes ga ran ci ák, ame lyek biz to sít ják al kot má nyos szem -
pont ból, hogy ezek a mo no pó li u mok nem ala kul hat nak
ki, hi szen aki meg nye ri ezt a pá lyáz ta tá si és ver se nyez te -
té si le he tõ sé get, anél kül, hogy tar tal mi sza bá lyo zás áll na
mö göt te, és anél kül, hogy fé kek be len né nek eb be épít ve,
bi zony tö ké le tes mo no pó li u mok ki ala kí tá sá ra al kal mas. 

Re mé lem, el nök úr, majd adek vát vá laszt ka pok al kot -
má nyos sá gi kér dé sem re. Ha ez meg tör té nik, ak kor a Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt még csat la koz hat is egy olyan
tör vény hez, amely az or szág ja vát szol gál ja. 

Nem kí vá nok szól ni azok ról a nyil ván si et ség bõl, a
meg ál la po dás kény sze ré bõl ere dõ pon tat lan sá gok ról,
ame lyek a jog al ko tó szá má ra – úgy gon do lom – bi zo nyos
kö vet kez te té sek le vo ná sá ra al kal ma sak, csak az zal, hogy
pél dá ul a mé dia tör vény, a je len le gi di gi tá lis tör vény és a
hír köz lés rõl szó ló tör vény sze mé lyi ha tá lya el tér, pél dá ul
ki ma rad a ter mé sze tes sze mély az egyik bõl, olyan jog al -
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kal ma zá si prob lé má kat vet fel, hogy je len eset ben a tör -
vény nem ke zel he tõ.

Nem kí vá nok az zal a kér dés sel sem fog lal koz ni, hogy
ért he tet len szá mom ra, hogy ha a bí ró sá gi út a jog or vos lat
te kin te té ben igény be ve he tõ, és a tör vény sze rint a ha tály -
ba lép te tõ ren del ke zé sek nél a pol gá ri per rend tar tás sza bá -
lya it nem mó do sít juk, ak kor mi ér tel me van an nak, hogy
–  a 37. §-ára a hír köz lé si tör vény nek vis  sza utal va – a ha -
tá ro zat vég re hajt ha tó a bí ró sá gi dön té sig is, an nak el le né -
re, hogy eb ben a tör vény ben ak ként ren del kez nénk, hogy
har minc na pon be lül egy dön tést meg kell hoz ni. Bár nem
tu dom, hogy a tisz telt bí ró ság és a tisz telt bí rák mit szól -
nak hoz zá, ami kor ez a ren del ke zés a Pp. ren del ke zé sei
kö zött nem ke rült el he lye zés re, il le tõ leg a ha tály ba lép te -
tõ ren del ke zé sek nem érin tik a Pp. sza bá lya it. 

Sok ilyet le het ne még fel so rol ni, de nyil ván ezek nem
aka dé kos ko dá sok, és azt gon do lom, hogy szak mai és bi -
zott sá gi mun ká val, mó do sí tó in dít vá nyok kal mind ezek a
tör vény ben – je len leg a tör vény al kal ma zá sa so rán a jog -
al ko tók szá má ra ko moly ne héz sé ge ket és ag gá lyo kat fel -
ve tõ kér dé sek – meg old ha tók, és jó szán dék kal meg is
kell ol da ni. 

Hang sú lyo zom, hogy ha az alap ve tõ en al kot má nyos sá gi
ag gá lyok ra meg fe le lõ vá laszt a Ke resz tény de mok ra ta Nép -
párt nem kap, ak kor ne vét nem ad hat ja ily tör vény hez. Ha
va la ki vá laszt tud ad ni ar ra, hogy ha en  nyi re fon tos – min -
den ki most hang sú lyoz za, a kor mány ol dal, az el len zék – a
tar tal mi sza bá lyo zás, ak kor mi volt az aka dá lya an nak,
hogy a tar tal mi tör vényt ez zel a tör vén  nyel együtt tár gyal -
juk? Nem a saj tó ból és nem a mé dia elõ adá sa i ból aka rom
meg hal la ni, hogy mi az oka en nek. Azt aka rom, hogy va -
ló ban el vi ala pon és va ló ban a tör vé nyes ség ta la ján áll va al -
kos sunk tör vényt, és azt is gon do lom, hogy az or szág szá -
má ra hasz no sab ban, job ban já runk el, ha ezt a pár be szé det
és a szak mai pár be szé det a to váb bi ak ban is foly tat juk.
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Vé gül el né zést ké rek, de mint az ele jén mon dot tam, az
al kot má nyos ság kér dé se so ha nem szám arány kér dé se, és
ha bá tor kod tam a té ve dés le he tõ sé gét is fenn tart va fi gyel -
mez tet ni önö ket az al kot má nyos ság kö ve tel mé nye i re, ak -
kor úgy gon do lom, ezt nem úgy kell ke zel ni, hogy a Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt ezt a meg ál la po dást nem ír ta
alá, ha nem úgy kell ér tel mez ni, hogy gon dol koz zunk el a
fel ve tett kér dé se ken. Kö szö nöm.
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AZ IGA ZAT MONDD!
1992. szep tem ber 16.

Tisz telt El nök Úr! Höl gye im és Ura im! Azok hoz kí vá nok
szól ni, akik e ha zá ban még ér zik és ér tik Jó zsef At ti lát: „Az
iga zat mondd, ne csak a va ló dit!”

Mert va ló, hogy et tõl a kor mány tól szá mon kér he tõ az,
hogy a po li ti kai ha tal mat át men tõ ak ná kat ké sõn vet te ész -
re és ké sõn ha tás ta la ní tot ta. De igaz, hogy most azok li -
heg nek leg job ban, akik eze ket az ak ná kat el he lyez ték.

Mert va ló, hogy min den de mok rá ci á ban, ahol saj tó- és
szó lás sza bad ság van, meg je len nek a szél sõ sé gek. Eze ket
meg kell tud ni ta nul ni ke zel ni. De igaz, hogy eb ben a Par -
la ment ben van olyan kép vi se lõ tár sam, aki az zal di cse ke -
dett, hogy pu faj kás volt.

Mert va ló, hogy et tõl a kor mány tól szá mon kér he tõ a
nem ze ti ér té kek vé del me, de igaz, hogy van olyan par la -
men ti frak ció, amely Tri a non ne vé nek hal la tán Zrí nyi re
asszo ci ál és ki ro han a te rem bõl.

Mert va ló, hogy en nek a kor mány nak nincs saj tó ja, ezt
még az el len zék is, min den ki el is mer te, a rend szer vál tás -
kor és in du lás kor, de igaz, hogy van nak olya nok, akik
min dent el kö vet nek, hogy az esély egyen lõ ség meg szû né -
sé vel ne is le gyen.

Mert va ló, hogy a kor mány tól el vár ha tó a tü re lem, a na -
gyobb komp ro mis  szum, de mi lyen li be rá lis ér ték az, ame -
lyik csak egy irány ba kí ván ja a tü rel met?

Höl gye im és Ura im! Az igaz, hogy a köl csö nös tü re lem -
mel le het csak elõbb re jut ni.

Mert va ló, hogy en nek a kor mány nak a te kin té lye je len -
tõ sen csök kent, mi ként je len tõ sen csök kent en nek a Par -
la ment nek is. De igaz, hogy van nak olyan kép vi se lõk, akik
még bün te tõ el já rás koc ká za tát is vál lal va, min dent el kö vet -
nek, hogy a te kin té lye ket rom bol ják.  
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Mert va ló, hogy en nek a kor mány nak a te kin té lye és a
presz tí zse na gyobb kül föld ön, mint ide ha za. De igaz,
hogy van nak olyan kép vi se lõk, akik nem átallanak kül -
föl di új sá gok nak úgy nyi lat koz ni, hogy Ma gyar or szá gon
nép ir tás fo lyik.

Mert va ló, hogy min den alap nél kül ke resz tény kur zust
ki a bál nak, de igaz, hogy mond va csi nált dol gok kal, min -
den ha tal mat és min den te kin télyt fel hasz nál va meg pró -
bál ják meg aka dá lyoz ni, hogy a va ló di val lás sza bad ság nak
meg le gye nek a ga ran ci ái. 

A szám ará nyo kat tes sék te kin te ni, men  nyi esé lye van
ma Ma gyar or szá gon 41 év ide o ló gi ai el nyo más után egy
em ber nek, aki a ta nu lás, az ok ta tás sza bad sá gát ko mo lyan
ve szi, hogy gyer me két olyan ok ta tá si in té zet be já ras sa, ami
az ide o ló gi á já nak, vi lág né zet ének meg fe lel? És men  nyi
esé lye van Ma gyar or szá gon ma egy em ber nek az el len ke -
zõ ide o ló gi á val? Tes sék a szám ará nyo kat te kin tet be ven ni.

Va ló, hogy min den ki tud ta a rend szer vál tás idõ sza ká -
ban, hogy en nek a kor mány nak iszony ta tó ne héz sé gek kel
kell szem be néz nie, s en nek a kor mány nak olyan in téz ke -
dé se ket kell ten nie, amik kel nép sze rû nem le het. Igaz,
hogy min dent a re van sis ta erõk ki hasz nál nak an nak ér de -
ké ben, hogy ezek kel a ne héz sé gek kel vis  sza él je nek.

1990 szep tem be ré ben bá tor kod tam azt mon da ni, hogy
õse ink nek volt an  nyi böl cses sé ge, hogy ami kor az or szág
baj ban volt, kör be hor doz ták a vé res kar dot, ké pe sek vol tak
az el len té te i ket fél re ten ni, és elõ ször az or szág ér de ké vel
fog lal koz tak. Utá na eset leg, ha let tek vol na párt ér de kek,
frak ció ér de kek kel és egyéb más alább va ló ér de kek kel.

Most már csak egyet len kér dé sem van hát ra.
Höl gye im és Ura im! Önök ko mo lyan gon dol ták a rend -

szer vál tást?
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MED DIG ÉLSZ VIS  SZA?
2007. jú ni us 14.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Med dig élsz még vis  sza a
tü rel münk kel, Gyurcsány Fe renc? Med dig fog a te dü höd
min ket ki ját sza ni? Med dig fog a te fék te len vak me rõ sé ged
het ven ked ni? Nem il le nek az õszödi be széd hez a ci ce rói
mon da tok, de az õszödi be szé det kö ve tõ fe szült sé get a tár -
sa da lom ban a mai na pig nem si ke rült fel ol da ni. Nem is si -
ke rül he tett, hi szen a be széd nek két sza ka sza van, az egyik
zárt köz ben el hang zott meg ál la po dás, a má sik an nak nyil -
vá nos ság ra ke rü lé se és a ha zug ság fe je del mé nek le bu ká sa. 

Mi kor ér jük meg azt a na pot, hogy a po li ti ka nem egy
sze mély rõl, Gyurcsány Fe renc rõl, ha nem az or szág dol ga -
i ról szól? Az el évü lé si idõn tú li kor mány zat mi kor néz
szem be ön ma gá val és az or szág va lós hely ze té vel? Az
õszödi be széd ugyan is nem szem be né zés rõl, ha nem a ha -
ta lom hoz va ló gör csös ra gasz ko dás ról szól. A zsák mány -
szer zõk meg ál la pod tak a zsák mány meg tar tá sá ról, amely
meg ál la po dást ké sõbb bi zal mi sza va zás sal szen te sí tet ték.
A be széd nyil vá nos ság ra ke rü lé se nem a ha zug ság fel szá -
mo lá sát je len ti, de az új ha zug ság kor sza ká nak kez de te. 

Idé zet a be széd bõl: „Fel ké szí te ni a leg be fo lyá so sabb la -
pok ve ze tõ it és ve ze tõ pub li cis tá it, hogy mi re szá mít hat -
nak.” Nem vé let len, hogy az új ra írt be széd bõl ez a mon -
dat ki ma rad. Nem vé let len, hogy ma a mi nisz ter el nök úr
ezt a mon da tot nem is mé tel te meg. Hi szen most jár ja a
kü lön bö zõ te le ví zi ók es ti mû so ra it, va ló ság show-kat ren -
dez nek, és ugyan ezek a ve ze tõ pub li cis ták alá kér dez nek
la káj mó don a mi nisz ter el nök úr nak. Nos, az új ha zug ság
kor sza ká nak el sõ jel lem zõ je, hogy azok az új ság írók, akik
kó rus ban zeng ték és di csér ték Medgyessy Pé ter cse le ke -
de te it, a száz nap, a száz lé pés prog ram ját, ugyan ezek az
új ság írók most meg ma gya ráz zák ne künk, mi ért van szük -
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ség a meg szo rí tá sok ra. Sõt azt is meg ma gya ráz zák, hogy
a meg szo rí tá so kat re form nak ne vez zük. És ugyan ezek az
új ság írók vol tak azok, akik di csér ték Medgyessy Pé tert, és
di csér ték a puc  csot és a puc  csis tát. Azon ban fel nõ egy
má sik nem ze dék, a nem ve ze tõ új ság írók, akik ta lán más -
képp lát ják és lát tat ják a fo lya ma to kat. Lesz még szó lás -
sza bad ság Ma gyar or szá gon! 

Az új ha zug ság kor sza ká nak má sik jel lem zõ je, hogy az
el évü lé si idõn tú li kor mány nem haj lan dó el szá mol ni az
elõ zõ négy év vel. Ezért azt ál lít ja, hogy az em be rek nél van
a pénz, ezért re form cí mén el kell von ni tõ lük. 

Nem be szél nek az ira ki adós ság el en ge dé sé rõl, az ál la mi
va gyon ki áru sí tá sá ról, az au tó pá lya pén zek rõl. A ha ta lom
meg tar tá sa ér de ké ben sem mi tõl sem ri ad nak vis  sza, és ha -
tal muk nak sem mi más cél ja nincs, mint a zsák mány szer zés.

Tisz telt Ház! A mi nisz ter el nök úr mai be szé dé bõl sze ret -
nék idéz ni, ami nem csak az õ lel ki vi lá gát, ha nem az egész
gon dol ko dás mó dot el árul ja, mert nem egy or szág ról, ha -
nem egy rész vény tár sa ság ról gon dol ko dik: „Ir tó za tos lesz
az el sõ két év.” Nem azt mond ja, hogy az em be rek nek lesz
ir tó za tos, ne künk lesz ir tó za tos, de majd vis  sza sze rez zük a
nép sze rû sé gün ket. Nem ér de kes, hogy az em be rek nek mi -
lyen lesz - ir tó za tos. Hall gas suk meg is mé tel ten a mi nisz -
ter el nök urat, mit mon dott a mai na pon: „Ir tó za tos lesz az
el sõ két év” – ne künk, azért, mert a nép sze rû sé gün ket ve -
szít jük. Nem az em be rek nek lesz ir tó za tos. Ez az a gon dol -
ko dás, ami vel szem ben ál lunk. 

Az új ha zug ság jel lem zõ je az is, hogy re form nak ne vez -
zük azt, ami rõl az õszödi be széd így szól: „Egy sor ügy ben
fo gal mam sin csen, hogy me lyik, nem a ha to dik lé pést,
még a har ma di kat sem tu dom. Tu dom az el sõ ket tõt.” Nos,
tisz táz zuk, a ma gyar nyelv sze rint de fi ni ál juk a fo gal ma kat! 

Höl gye im és Ura im! A re form az, ahogy a né met mond -
ja: sein, sollen. tu dom, hogy mi van és tu dom, hogy mi
kell. Meg tu dom mon da ni, hogy a „van”-tól hogy ju tok el
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a „kell”-ig, mi lyen lé pé sek kel és men  nyi idõ alatt. Az egy
év alatt egyet len egy do log ban, amit önök re form nak ne -
vez tek, ilyen prog ra mot fel mu tat ni nem tud nak, de azt
tud ják mon da ni, hogy mond ja meg az el len zék azt a pro-
g ra mot, ami vel nem ért egyet. Nincs olyan or szág, ta lán
még Dél-Ame ri ká ban sem, ahol ezt re form nak ne ve zik.
Nincs olyan tisz tes sé ges po li ti ka, amely a most fo lyó em -
ber kí sér le tet meg en ged né. 

Nem lát hat juk a jö võt, nincs jö võ kép, s len dü le tes nek tû -
nõ na gyot mon dás sal nem le het pó tol ni. A ha zug ság új kor -
sza ká ban a kor mány fõ azt üze ni, hogy sa ját éle tünk rõl nem
ma gunk dön tünk, a konvergenciaprogramot is ránk erõl tet -
ték, ezért nincs más le he tõ ség, csak amit õ dik tál. Sa ját gyen -
ge sé gét, a ha ta lom hoz va ló be te ges ra gasz ko dá sát úgy ál lít ja
be, mint ha az sors sze rû len ne, mi köz ben az igaz sá gos ság ra
hi vat ko zik, és a rend szer vál tás vesz te se it fo lya ma to san meg -
sar col ja, eköz ben a rend szer vál tás nyer te se i nek elõ jo ga it,
aho va õ ma ga és kor mány za ta tar to zik, vál to zat la nul hagy ja. 

Köz ben a jö võ kép hi á nyá ban fo lya ma to san az el len zé -
ket szid ja a kor mány fõ olyan stí lus ban, ame lyet lé lek ta ni
esz kö zök kel ne héz len ne ér tel mez ni. Ide il le nek Kányádi
Sán dor sza vai: amint ha tal ma van, mód ja, a far kas a bá -
rányt okol ja. A kor mány zás és az el kép ze lé sek hi á nyos sá -
ga it so ha sem az el len zé ken kell szá mon kér ni. Nem le het
egy száj ból fúj ni hi de get és me le get.

Az el évü lé si ide jét túl élõ kor mány nem csak az or szág -
ban ját szot ta el min den te kin té lyét, de a kül po li ti ká ban is:
el árul ta a ha tá ron tú li ma gya ro kat, azt ígér ve, hogy más
meg ol dást kí nál fel, ami vel a mai na pig adós. A ha zug ság
fe je del me, a kor mány fõ a mu tyi zás különutas po li ti ká ját
foly tat ja Orosz or szág gal, ami vel ter mé sze tes el len ér zé se ket
vált ki Eu ró pá ban, de Ame ri ká ban is. Nincs olyan te rü let,
amely re Ma gyar or szág a jö võ jét épít het né.

A vég ered mény: ki ván do rol nak, ki tán to rog nak leg jobb
em be re ink, mert nincs meg fe le lõ fog lal koz ta tott ság, ös  sze -
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vis  sza kap ko dás az egész ség ügy ben, be zárt is ko lák, meg -
szün te tett vas úti szár nyak, nö vek võ te rü le ti kü lönb sé gek.
Rá adá sul mind ezt a ve ze tõ új ság írók az új ha zug ság kor -
sza ká ban igaz sá gos ság nak ne ve zik.

Fel kér jük te hát Gyurcsány Fe ren cet, hogy ne gyor sít -
son, tud ni il lik rossz az irány. Ami kor in téz mé nye ink, ön -
kor mány za ta ink a sza ka dék szé lén egyen sú lyoz nak, nem
gyor sí ta ni, ha nem gon dol kod ni kel le ne. A nép sza va zás sal
új rend szer vál tást hir de tünk, ve lünk van nak az ed di gi
vesz te sek, jobb- és bal ol da li ak, az az a tö meg, hogy jobb
lé te ne csak egye sek nek, ha nem min den ki nek le gyen. 

Tisz telt Kor mány párt ok! Nem kell fél ni a nép sza va zás -
tól, mint a de mok rá cia in téz mé nyé tõl! Nem kell fél ni, nem
fog fáj ni! Kö szö nöm.
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A FÉL SZÁZ ÉV ELÉ…
Mint ha nem tud nánk 
ki ütött és kit ütöt tek, 
A ki lú go zott em lé ke zet ki al szik. 
Ha új ra ál mod hat nánk 

az idõt és szép sé get, 
nem ze dé kek szí ve tán meg nyug szik. 

Mert az õrtállókat le fi zet ték
az zal a har minc ezüst tel. 
Hely tar tók ke zü ket mos ták, 
su nyi alá zat tal bal zsa moz ták 
má sok, mi e lõtt kéz csók ra já rul tak. 
A sír ban fek võ Esz mét el lop ták, 
fel tá ma dás ról hát ne áb rán doz za tok. 

Ke nye res paj tá sok éne ke sem hang zik,
el men tek és el hall gat tak, kik ma rad tak.   
A meg sár gult tör té ne lem a ku fá ro ké, 
és mo hó ság gal min dent el ad nak. 
Csak egy új álom hi te te he ti szép pé az ér zést: 

De jó len ne len ni ma gyar nak!
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II. Ne féljetek
NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK,

INTERPELLÁCIÓK
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NE FÉL JE TEK!
2007. feb ru ár 20.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! „Ne fél je tek azok tól, akik
meg ölik a tes tet, de az tán sem mi egye bet sem tud nak ten -
ni!” Ez az evan gé li u mi mon dat a dik ta tú rák ide jé ben so -
kak nak adott erõt és tar tást. Erõt adott Kolbe atyá nak az
éh ség bun ker ben, a kon cent rá ci ós tá bor ban, és erõt adott
Mindszenty bí bo ros úr nak az ávó bör tö né ben. De sok
száz ezer és mil lió em ber nek adott erõt a dik ta tú rák idõ sza -
ká ban. És most ez az evan gé li u mi mon dat új ra ak tu á lis sá
vált, ami kor a rend õr pa lo tát go lyó zá por éri, ami kor nem
tud ni, kik ál tal ve zérel ve, mi lyen sö tét erõk akar nak fé lel -
met kel te ni eb ben az or szág ban. Ek kor egyet len ér tel mes,
he lyes és de mok ra ti kus – és hoz zá te szem: ke resz tény – vá -
laszt ad ha tunk, ha mind nyá jan er re az üze net re in nen vá -
la szo lunk: nem fé lünk. Nem fé lünk, mert meg ta nul tuk le -
gyõz ni a fé lel met. Nem fé lünk, mert jól tud juk, hogy a vég -
sõ szó nem az övék, és nem tud ják el ér ni cél ju kat, bár kik
le gye nek azok, hogy ha in nen, a par la ment bõl egy sé ge sen
azt mond juk, hogy nem fé lünk.

De nem fé lünk azok tól sem, akik a Par la ment kö ré kor -
dont emel nek. Nem fé lünk, mert – a köz tár sa sá gi el nök úr
szó hasz ná la tát idéz ve – egy al kot má nyo san ag gá lyos pa -
ran csot haj ta nak vég re. És nem fé lünk, mert jól tud juk,
hogy a kor lát nak két ol da la van, és in nen néz ve nem mi
va gyunk a kor lá tol tak.

De nem fé lünk at tól sem, aki szel le mi kor lá tot akar
emel ni eb ben az or szág ban, aki úgy nyi lat ko zik, hogy po -
li ti kus már ci us 15-én ne be szél jen. Mi ün ne pel ni sze ret -
nénk. Ün ne pel ni sze ret tünk vol na 1972-ben is, ami kor a
Nem ze ti Mú ze um ra azt ír ták ki, hogy: „Hû ség a nép hez,
hû ség a párt hoz”. És ün ne pel ni sze ret tünk vol na 1973-ban
is, ami kor a cse pe li mun kás õrö ket ve zé nyel ték be szét ver -
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ni a már ci u si, úgy ne ve zett tün te tõ ket. És ün ne pel ni sze ret -
tünk vol na ak kor is, ami kor a ké sõ ká dá ri kor szak ban már -
ci us 15-én meg mu tat ta az iga zi ar cát a ká dá ri kor szak, bár
akik most res ta u rál ni pró bál ják, vagy más képp pró bál ják
be ál lí ta ni a tör té nel met, ezek re az idõk re ta lán már nem
em lé kez nek. Iga zi ar cát a '80-as évek ben is meg mu tat ta az
úgy ne ve zett pu ha dik ta tú ra.

Azt gon do lom, hogy ben nünk erõ sebb a sza bad ság -
vágy, és meg ta nul juk le gyõz ni a fé lel me in ket. Úgy gon do -
lom, hogy ha ös  sze fo gunk, ak kor tu dunk ün ne pel ni, de
ah hoz az kell, hogy va ló ban a lel kek ben és a kö zös sé gek -
ben szü les sék meg a sza bad ság vágy. Mi tud juk a vá laszt
ar ra a kér dés re, hogy ra bok le gyünk vagy sza ba dok, mert
negy ven év alatt meg ta ní tot tak rá.

Ez az evan gé li u mi mon dat, amit idéz tem – Gyökössy
End re ír ja egy köny vé ben –, va la mi misz ti kus mó don 365-
ször sze re pel az evan gé li um ban, így min den nap el mond -
juk, hogy nem fé lünk, mert meg ta nul juk le gyõz ni a fé lel -
met, nem fé lünk ke resz tény ként, és a bibói ér te lem ben
nem fé lünk de mok ra ta ként. Kö szö nöm szé pen.
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MI LYEN EZ AZ OR SZÁG?
2006. jú li us 10.

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Hét fõn ként azon gon dol ko dom,
hogy húsz per ces be szé dé bõl me lyik az a mon dat, ami ki -
emel he tõ, mi a mon da ni va ló ja, ami kor vi zi o nál egy olyan
or szág ról, ami ben sze ret nénk él ni, csak nem sok kö ze van
a va ló ság hoz. En ged je meg, hogy a klas  szi ku so kat idéz -
zem, önt idéz zem: „El mer jük-e hin ni, hogy olyan or szág
lesz, ami lyen né tes  szük?”

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Ez az or szág olyan, ami lyen -
né tet ték.

Ami kor ön a kö zép-eu ró pai hely zet ké pet pró bál ta ele -
mez ni, ak kor a gya kor lat és a va ló ság tel jes mér ték ben el -
lent mond, és az em be rek más képp ér tik és más képp érez -
nek, ami kor len gyel or szá gi, hor vát or szá gi, szlo vá ki ai prob -
lé mák ról be szél, de nincs bá tor sá ga a ma gyar or szá gi prob -
lé mák ról be szél ni. Eze ket az or szá go kat úgy em lí ti, mint -
ha nem irigy lés sel néz né nek az em be rek ezek re az or szá -
gok ra, hi szen Hor vát or szág ba jár nak nya ral ni, Szlo vá ki á ba
– az ön ta ná csa sze rint – át jegy zik a cé ge ket, és ter mé sze -
te sen ol csóbb áru ért, jó mi nõ sé gû áru ért Auszt ri á ba fog nak
át jár ni vá sá rol ni. Ezt már a ma gyar or szá gi tör té ne lem ben
több ször át él tük. Va ló ban, ez az or szág olyan, ami lyen né
tet ték, és ez a konvergenciaprogram ar ról szól, hogy ki
kel le ne ja ví ta ni azo kat a hi bá kat, amely hi bák az el múlt
kor mány zat nél kül nem jöt tek vol na lét re.

Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr! Eb ben a konvergenciapro-
gramban tár sa da lom po li ti kai kér dé sek rõl sem mi lyen em lí -
tés nem tör tént, csak re mé nye met fe je zem ki, hogy ezek is
meg fog nak je len ni va la mi lyen mó don ben ne. A Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt nak meg gyõ zõ dé se ugyan is, hogy
ez a hely zet az er köl csi vál ság kö vet kez mé nye. De hogy
ezt még meg is ide o lo gi zál ja ön: „Ami igaz és he lyes po li -
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ti ka i lag, nem fel tét len igaz és el fo gad ha tó a hét köz na pi er -
kölcs mér cé je sze rint” – mond ta ön.

Úgy gon do lom, hogy ami kor je len be szé dé ben ki je len ti,
hogy eu ró pa i ak sze ret nénk len ni a hét köz nap ok ban, ak kor
– ha a két mon da tot ös  sze vet jük – azt gon do lom, hogy ön
még is csak fe lül vizs gál ja ál lás pont ját. Azt mond ja, hogy két -
fé le er kölcs van. Ez az er köl csi vál ság pont ezen ala pul.

Ér de kes öt let a konvergenciatanács fel ál lí tá sa, de en -
ged jék meg, hogy két fel ve tést te gyek. Az egyik az, hogy
a kor mány pár ti kép vi se lõ tár sa im ál tal el mon dott al kot má -
nyos ag gá lyo kat a költ ség ve té si ta nác  csal kap cso lat ban, re -
mé lem, most a saj tó nyil vá nos sá ga elõtt han goz tat ni fog -
ják. A má so dik: föl hív tam ko ráb ban is a fi gyel met, hogy ha
a té ves elõ jel zé sek sem iga zak, ak kor azt a szá mok sem
fog ják iga zol ni.

Azt gon do lom te hát, hogy az igaz ság egy fé le, a ha zug -
ság több fé le, mert az igaz sá got több fé le kép pen le het fél re -
ma gya ráz ni. Önök meg nyer ték a vá lasz tást, és el ve szí tet -
ték a hi te les sé gü ket. A vá lasz tás so rán tud ni il lik nem el ma -
radt az igaz ság ki bon tá sa, ha nem az el len ke zõ jét ál lí tot ták
az igaz ság nak. Most va gyunk ab ban a hely zet ben, hogy el -
ma rad az igaz ság ki bon tá sa.

Kér dez tem a pénz ügy mi nisz tert, és sze ret ném, ha a mi -
nisz ter el nök úr vá la szol na: je len költ ség ve té si hely zet ben
ki dön tött, és mi lyen ala pon en ged tünk el kö zel 40 mil li -
árd fo rint adós sá got Irak nak? Az or szág ban vár ják, hogy
er re szí ves ked jék vá la szol ni, mert te her té telt és ál do zat vál -
la lást csak ak kor le het kér ni az em be rek tõl, ha tud ják,
hogy mi ért vál lal nak ál do za tot.

Az ön pénz ügy mi nisz te re azt mond ta, hogy van egy na -
gyobb té tel, ami rõl az ál lam üz le ti ér de ke it fi gye lem be vé ve
nem haj lan dó a par la ment elõtt be szá mol ni - mond ja egy
par la men ti de mok rá ci á ban az ön pénz ügy mi nisz te re. Sze -
ret ném ar ra is fel hív ni a fi gyel mét, hogy a je len le gi pénz -
ügy mi nisz ter ugyan az, aki té ves elõ re jel zé se ket adott, és
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gon do lom, ez koc ká za ti té nye zõ a konvergenciaprogram el -
fo ga dá sa szem pont já ból. Ha ezek re a kér dé sek re nem ka -
punk vá laszt, ak kor az el len zék nem tud hoz zá já rul ni eh hez
a prog ram hoz, hi szen nincs ab ban a hely zet ben, hogy meg -
is mer hes se a va ló sá got. Ezek re a kér dé sek re konk rét és
egy ér tel mû vá laszt kell kap junk, hogy mi az az üz le ti ér dek,
amit nem tud hat nak meg el len zé ki kép vi se lõk, mek ko ra ez
az ös  szeg, és ki nek kell a költ sé ge ket vi sel ni. Sze ret nék az
ira ki kér dés re is egy ér tel mû vá laszt kap ni.

A koc ká za tok ról és mel lék ha tá sok ról kér dez ze meg a
tün te tõ ket! Kö szö nöm szé pen.
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CSAK MA GYAR OR SZÁG SZÁ MÍT
2006. jú li us 11.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! „Csak Ma gyar or szág szá mít”
– hang zott el eme fa lak kö zött egy hét tel ez elõtt, és eb bõl
az kö vet kez ne, hogy õse ink böl cses sé gét kö vet ve meg pró -
bál nánk az or szág hely ze tét kö zö sen ja ví ta ni. Õse ink böl -
cses sé ge tud ni il lik ab ban állt, hogy ami kor az or szág baj -
ban volt és kör be hor doz ták a vé res kar dot, ak kor ké pe sek
vol tak a vi tá i kat fél re ten ni és az or szág ér de ké ben nem be -
szél ni, ha nem cse le ked ni. Azon ban föl kell hív nom a kor -
mány párt ok és kü lö nös kép pen a mi nisz ter el nök úr fi gyel -
mét, hogy ez a fe le lõs ség min de nek elõtt a kor má nyé, a ha -
ta lom bir to ko sa ié, mert ne kik kell azo kat a gesz tu so kat,
azo kat a lé pé se ket meg ten ni, ame lyek kel az együtt mû kö -
dés fel tét ele it meg va ló sít ják. 

Önök egy olyan cso ma got nyúj tot tak be egyen súly ja ví -
tás cí mén, amely ben egy más sal ös  sze nem füg gõ, egy más -
sal nem ko he rens in téz ke dé se ket kí ván tak meg ten ni az
egyen súly ja ví tás ér de ké ben. Egyik ré sze pénz ügyi nek ne -
ve zett, el vo ná si tü ne tek kel já ró in téz ke dé sek, a má sik ré -
sze vi szont ál lam ház tar tá si re form, il le tõ leg köz igaz ga tá si
re form cí met kel lett vol na hogy vi sel jen. 

Néz zük az el sõt! Mi ért nem le he tett együtt mû köd ni a
pénz ügyi cso mag nak eme ré szé ben? Úgy gon do lom, ah -
hoz, hogy a ba jo kat ke zel jük, min de nek elõtt õszin te ség re
kell tö re ked ni. Hogy az eu ró pa i sá got egy ki csit idéz zem,
Robert Schuman azt mond ta: „Õszin te ség nél kül nincs bi -
za lom, bi za lom nél kül nem le het sé ges egyet ér tés.” Több
kí sér le tet tet tünk an nak ér de ké ben, hogy meg is mer hes sük
az or szág va ló sá gos hely ze tét, hogy mi bõl adó dott az a hi -
ány, ami de cem ber tõl 4,7 szá za lé kos GDP-hi ány ra volt
be ál lít va a költ ség ve tés ben, és ma 9,7, de egyes elem zõk
már 11 vagy 12 szá za lék ról is be szél nek. Nem a szá mok -
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kal aka rok do bá lóz ni, ha nem a va ló sá gos fo lya ma to kat
meg is mer ni. Azt gon do lom, hogy a kap cso la ti tõ ke mû -
köd te té se az, ami ben meg fog ha tó en nek a hi ány nak az
oka. Tud ni il lik más nor má lis költ ség ve té si me ne tek ben
ter vez he tõ len ne, ter vez he tõk a nyug dí jak, ter vez he tõk a
köz al kal ma zot ti bé rek, te hát a kü lön le ges ki adá so kat kel -
le ne gór csõ alá ven ni. 

Föl kell ten nem a Pénz ügy mi nisz té ri um kép vi se lõ jé nek
a kér dést, hogy haj lan dó-e vá la szol ni-e ar ra, is mé tel ten
mû fa ji meg kö tött ség nél kül, hogy eb ben a hely zet ben 40
mil li árd fo rin tot mi ért en ged tünk el Irak nak. Er re az em be -
rek vár ják a vá laszt, kü lön ben nem vár ha tó az em be rek tõl,
hogy ál do za tot vál lal ja nak, ha csak a be vé te li ol dalt kí ván -
ják nö vel ni. A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt nak az az ál -
lás pont ja, hogy a be vé te li ol dal nö ve lé sé nek jobb, kí mé le -
te sebb és tár sa da lom po li ti kai szem pont ból el fo gad ha tóbb
mód sze re, ha az adó ala pot nö vel jük, nem az adó kat, és
nem azok nak a ter he it nö vel jük, akik ed dig is a fõ te her -
vi se lõk vol tak. De en nek az egyen súly meg te rem té sé nek
má sik ol da la pe dig az vol na, hogy va ló di ki adás csök ken -
té se ket hajt sa nak vég re. Ve gyék fi gye lem be vég re az Ál la -
mi Szám ve võ szék egyes te rü le te ken vég zett vizs gá la tá nak
je len té se it, és szá mol ja nak be a par la ment ben, hogy az Ál -
la mi Szám ve võ szék meg ál la pí tá sai egy asz tal fi ók ba ke rül -
tek, vagy va ló sá gos in téz ke dé se ket hoz tak. 

Rá tér ve rö vi den az úgy ne ve zett köz igaz ga tá si re form ra
sza bad le gyen idéz nem a tör té nel mi pár hu zam okán a Sza -
bad Nép 1956. jú ni us 29-ei cik két az ál lam ap pa rá tus egy -
sze rû sí té sé rõl és te rü let ren de zé sé rõl, ahol Ap ró An tal, a PB
tag ja nyi lat ko zik: „A kor mány az utób bi he tek ben több ha -
tá ro za tot ho zott az ál lam ap pa rá tus egy sze rû sí té sé re al sóbb
szer vek, kü lö nö sen a ta ná csok ha tás kör ének nö ve lé sé re.
De a ha tá ro za tok, in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak egyik
elõ fel té te le, hogy a szük ség hez mér ten az ed di gi ek nél na -
gyobb te rü le tû me gyé ket, já rá so kat hoz zunk lét re.”
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Te hát úgy tû nik, hogy nincs új a nap alatt, és úgy tû nik,
hogy ami kor önök egyet ér tést kér tek tõ lünk a köz igaz ga -
tá si re form hoz, a be ter jesz tés hez el fe lej tet ték a ha tás kö ri és
fel adat jegy zé ke ket is hoz zá ren del ni. Te hát ami kor csak in -
téz mé nye ket aka runk át ala kí ta ni fel adat- és ha tás kör nél -
kül, ab ban az együtt mû kö dést az el len zék tõl nem vár hat -
ják. Kö szö nöm szé pen.
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EZ EU RÓ PA?
2006. ok tó ber 30.

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ami lyen te he tet len nek bi zo nyul tak
a rend õre ink a Ma gyar Te le ví zió szék há zá nak meg vé dé sé -
ben, olyan te het sé ges nek mu tat koz tak 23-án a vét len em -
be rek meg fé lem lí té sé ben. A sza bad ság jog ok láb bal tip rá sa
Eu ró pá ban meg bo csát ha tat lan. Láb bal ti por ták az alap ve tõ
sza bad ság jo go kat, a gyü le ke zé si sza bad sá got a meg em lé -
ke zõk, köz tük gye re kek, öre gek és nõk ter ro ri zá lá sá val; a
lel ki is me re ti és val lás sza bad sá got egy há zi sze mély tu da tos
bán tal ma zá sá val és gya lá zá sá val; a saj tó sza bad sá got töb -
bek kö zött a len gyel köz szol gá la ti te le ví zió tel je sen jog sze -
rû, en ge dé lye zett mun ká já nak aka dá lyo zá sá val, a stáb tag -
ja i nak meg alá zá sá val.

A dik ta tú rá ban mi, hí võk meg szok tuk, hogy egy há zi
sze mélyt bán tal maz nak ki fe je zet ten azért, mert pap, de
azt re mél tük, a de mok rá ci á ban ilyen töb bé nem lesz. Csa -
lód nunk kel lett. Vér tes al jai Lász ló je zsu i ta szer ze test, nem -
zet kö zi leg el is mert új ság írót, a Va ti ká ni Rá dió ma gyar adá -
sá nak egy ko ri ve ze tõ jét ak kor ver ték meg, ami kor bé kí tõ -
leg lé pett fel, az em be rek bé kés ha za té ré sé re biz ta tott, és
a rend õrök kö zül töb ben tisz tá ban vol tak az zal, hogy pa -
pot bán tal maz nak. Ilyen cse lek mé nyek re Rákosiék ve te -
med tek elõ ször ak kor, ami kor a nagy ka rá cso nyi pa pot,
Deb re ce ni Sixtust meg ver ték, majd ké sõbb Rá ko si so fõr je
ha lál ra gá zol ta.

A saj tó sza bad ság sé rel mé re el kö ve tett mos ta ni cse le ke -
de tek össz hang ban van nak a balatonõszödi Gyurcsány-
beszéddel. Nem zet kö zi hí rün ket és az or szág meg íté lé sét
is rom bol ta az a tény, hogy a rend õr ség meg akar ta aka -
dá lyoz ni a len gyel köz szol gá la ti te le ví zió bu da pes ti for ga -
tó cso port já nak mun ká ját. Ami kor a te le ví zi ós mun ka társ
meg kér dez te: „Ez Eu ró pa?” ak kor a rend õr azt mond ta,
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hogy nem, és szán dék ta la nul ugyan, de iga zat fe lelt. Nem
ár ta na né ha kö vet ni a rend õrt! 

Ezért a kér dé sem: mi lyen biz to sí té kot tud nyúj ta ni a
kor rekt és pár tat lan ki vizs gá lá sá ra ezek nek az ügyek nek?
Haj lan dó-e a vizs gá lat anya gát em be ri jo gi és nem zet kö zi
szer ve ze tek szá má ra hoz zá fér he tõ vé ten ni? Kö szö nöm.
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TES SÉK MON DA NI, 
EZ MÁR RE FORM?

2006. no vem ber 13.

Ju hász Fe renc volt hon vé del mi mi nisz ter a kam pány so rán
több ször hi vat ko zott ar ra, hogy az elõ zõ cik lus ban vég re -
haj tot ták a had se reg át ala kí tá sát és a hon vé del mi re for mot,
mely tényt az õszödi be széd után már ter mé sze te sen más -
ként kell ér te ni és ér tel mez ni. A kor mány prog ram is –
idézem – átalakult ma gyar had se reg rõl be szél, és a to váb -
bi ak ban ar ról ír, hogy a had erõ át ala kí tá sát oly mó don vé -
gez zük el, hogy a hi va tá sos had erõ meg fe le lõ szer ve zet -
ben, jobb ké pes ség gel és fel sze relt ség gel vé del mez ze ha -
zánk szu ve re ni tá sát.

Mind ezek után meg le pe tés ként ha tott Eger vá ro sá ban
az a hír, hogy az eg ri hely õr sé get fel szá mol ják, a 24. Bor -
nem is  sza Ger gely fel de rí tõ zász ló al jat Deb re cen be he lye -
zik át. Ez zel a lé pés sel a hon vé del mi tár ca Do bó Ist ván vá -
ro sát meg foszt ja a hon véd ség je len lé té tõl, azt a vá rost,
amely rõl töb bek kö zött Kos suth azt mond ta, hogy a ma -
gyar sá got itt csak ta nul ni le het. Ez a dön tés ne he zen ér tel -
mez he tõ a kor mány prog ram ban le ír tak kal ös  sze vet ve, hi -
szen a zász ló alj a ma gyar had se reg egyik leg mo der nebb
egy sé ge, ren del ke zik a Humint-képességgel, az utób bi
évek ben min den je len tõs kül szol gá la ti fel adat ban ki vet te a
ré szét. Így töb bek kö zött helyt áll tak ka to ná ink Hor vát or -
szág ban, Ma ce dó ni á ban, Af ga nisz tán ban és Ko szo vó ban
is. A zász ló alj kép zett sé gé nek szín vo na lát jel lem zi, hogy
több nem zet kö zi ver senyt meg nyer tek, ma gas szín vo na lon
haj tot tak vég re fel ada to kat, más fegy ver nem mel és a szö -
vet sé ges kül föl di csa pa tok kal együtt mû köd ve. Egy ilyen
dön tés érin ti Do bó Ist ván vá ro sát, amely nem csak el fo gad -
ta, ha nem be fo gad ta és ma gá é nak is vall ja a zász ló al jat.
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A le het sé ges dön tés kap csán azon ban to váb bi kér dé sek
is fel me rül nek. Az el múlt há rom év ben na gyon je len tõs in -
gat lan fej lesz té si be ru há zást haj tot tak vég re a lak ta nyá ban.
En nek ke re té ben a leg mo der nebb kony ha tech ni kai esz kö -
zök kel ala kí tot ták ki a zász ló alj ka pa ci tá sát meg ha la dó
kony hát, tel jes mér ték ben fel újí tot ták a kör le te ket, se gély -
he lye ket, a mo dern kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ
könyv tá rat internetes hoz zá fé rés sel, ok ta tó ter met, nyel vi
la bort és sport lé te sít mé nye ket ala kí tot tak ki. Hang sú lyoz ni
sze ret ném, hogy mind eze ket a be ru há zá so kat az utób bi
há rom év ben haj tot ta vég re a mi nisz té ri um.

En nél is na gyobb kárt okoz hat a meg ala po zat lan és vé -
gig nem gon dolt dön tés ab ban, amit a had se reg az em be -
ri ké pes sé gek fej lesz té sé be ölt be le. Az ed di gi ta pasz ta la -
tok alap ján ugyan is egy ilyen át köl tö zést az ál lo mány nak
leg fel jebb a 15-20 szá za lé ka vál lal ja, ami azt is je len ti, hogy
a had se reg egy nem zet kö zi leg ki pró bált, mo dern egy ség -
rõl mond le.

Ezek után, ha ezt a dön tést min den fel ho zott érv el le -
né re vég re hajt ják, ak kor a kö vet ke zõ kér dé se ket kell meg -
vá la szol ni. Mi lyen mó don kí ván se gí te ni a mi nisz té ri um az
eg zisz ten ci á li san ne héz vagy le he tet len hely zet be ke rült
csa lá do kon? Mi lyen se gít sé get kí ván ad ni a kor mány zat a
vá ros nak a mun ka nél kü li ség ke ze lé sé re, amit a lak ta nya
be zá rá sa okoz? Mi lyen élet pá lya mo dellt kí nál a had se reg
azok nak, akik a hi va tá sos ka to na sá got kény te le nek ott -
hagy ni? Kö szö nöm.
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A REND DÕ RE ÕRE
2007. már ci us 12.

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! A mór nem tet te meg kö te les sé gét, a
mór ma rad. Túl sok ügy me rült fel az ön tár cá já nál -rendõri
te he tet len ség au gusz tus 20-án, túl ka pá sok, sõt bûn cse lek -
mé nyek ala pos gya nú ja ok tó ber 23-án, a Btk. mó do sí tá sa,
gyer mek por nó, ázsi ai be ván dor lók, tisz tes ség te len el já rá sok
– ame lyek fe le lõs sé get ér zõ de mok rá ci á ban ar ra kész tet nék
a tár ca ve ze tõ jét, hogy le mon dá sát fel ajánl ja. Ugyan ez zel a
gesz tus sal nagy koc ká za tot nem vál lal na, hi szen Õszöd óta
tud juk: ez egy kö vet kez mé nyek nél kü li or szág. Ál lam tit ká -
ra, az az ön, nyil ván fre u di el szó lás foly tán a mó ri nyo mo zás
ki vizs gá lá sá ról szólt, majd né hány nap múl va en nek el ma -
ra dá sá ról, sõt egy nem lé te zõ köz te le ví zió nem köz szol gá -
la ti ként lé te zõ mû so rá ban azt ta lál ta mon da ni, hogy a szán -
dé kolt bûn el kö ve tõk mi att sik lott fél re a nyo mo zás. Mint ha
a té nyek nem is lé tez né nek! Mint ha a fegy ve re ket nem is ta -
lál ták vol na meg! Az sem za var ja meg az ál lam tit kár urat,
hogy ezek rõl a té nyek rõl mi ért nem ér te sí tet ték a bí ró sá got.

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Az eu ró pai em be ri jo gi egyez -
mény is me ri a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jo got. En nek
biz to sí tá sa töb bek kö zött az ön fel ada ta. Ter mé sze te sen
nem azt ké rem szá mon, hogy ope ra tív in téz ke dé se ket te -
gyen, de azt igen, hogy ugyan olyan tisz tes sé ges nyo mo zói
mun ká nak is mer jék el, ha va la ki nem kö ve tett el egy cse -
lek ményt, és zár juk ki an nak le he tõ sé gét, hogy bi zo nyí té -
ko kat ma ni pu lál has sa nak. Ne le hes sen a saj tó ál tal olyan
nyo más gya kor lás, amely aka dá lyoz za a tisz tes sé ges nyo -
mo zást! Ne mond has sa ugyan eb ben a té vé mû sor ban önt –
idé zem –: „Az új kor mány ép pen fel állt, min den ki ered -
ményt akart, min den ki a rend õr sé get sür get te.”

Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ha meg in dít ják az el já rást Or bán
Vik tor el len, ak kor ké rem, hogy a bi zo nyí té kok kö zé ezt a
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mon da tát csa tol ja be, és a bí ró ság hadd ér té kel hes se azt a
kö rül ményt, hogy van-e je len pil la nat ban, je len leg a rend -
õr sé gen po li ti kai nyo más. Idé zem még egy szer: „Az új kor -
mány ép pen fel állt, min den ki ered ményt akart, min den ki
a rend õr sé get sür get te.”

Ál lam tit kár Úr! Szük sé ges nek tart ja-e a saj tó nyil vá nos -
ság sza bá lyo zá sát a be nem fe je zett bün te tõ ügyek vo nat -
ko zá sá ban? Kí ván-e ta nul sá go kat le von ni a fél re sik lott
nyo mo zás ada ta i ból a rend õr ség fe lett irá nyí tást gya kor ló
sze mély, az az ön? Mi lyen mó don kí ván ja biz to sí ta ni az em -
be ri jo gi egyez mény ben vál lalt, tisz tes sé ges el já rás hoz va -
ló jo got? Kí ván csi an vá rom vá la szát.
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EL HA TÁ RO LÓ DOM...
2007. már ci us 13.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Úgy gon do lom, mi meg ta -
nul tuk a negy ven év alatt, hogy ahogy le het, úgy szó la lunk
meg, és ahol le het, ott szó la lunk meg. Jól tu dom, hogy itt,
eb ben az üres te rem ben meg szó lal ni egy szá munk ra tár sa -
dal mi lag fon tos kér dés ben pusz tá ba ki ál tott szó nak tûn het,
a be csü let még is azt kí ván ja, hogy szó lal junk meg, mert
van nak olyan hely ze tek, ami kor hall gat ni er kölcs te len.

A múlt hé ten Ma gyar or szág jo gi lag mi nisz ter el nö ke
olyan han got ütött meg, és olyan vá da kat szórt el len fe le i -
re és az el len zék re, ami e Ház fa lai kö zött nem csak mél -
tat lan, de vis  sza is kell uta sí ta ni azo kat. Amíg az an ti sze mi -
tiz must csak egy szûk cso port kép vi se li, amely nek tag jai
tör té nel mi leg ta lán nem elég fel ké szül tek vagy nem elég
mû vel tek, ad dig van nak po li ti kai esz kö zök en nek a szûk
cso port nak az el ha tá ro lá sá ra. De el ha tá rol ni is csak ak kor
le het, ha hi te le sek va gyunk. Hi te le sek pe dig csak ak kor
va gyunk, ha bu ta an ti sze mi ta vic ce ken nem ne vet gé lünk.
Hi te le sek ak kor va gyunk, ha mind két dik ta tú rát el ítél jük,
nem csak az egyi ket, mint tet ték ezt a KDNP ala pí tói, akik
mind két dik ta tú ra bör tö nét meg jár ták.

Úgy tû nik, hogy a gyû lö let kel tés ma hi va ta los for mát ka -
pott. Ron Werber el tá vo zott ugyan, de a szel le me itt ma -
radt. Ha va la ki büsz ke ar ra, hogy le he tett ijeszt get ni 23 mil -
lió ro mán be te le pí té sé vel, ha va la ki büsz ke ar ra, hogy egy
„kö te les be szé det” ki le he tett ta lál ni, és ha va la ki büsz ke ar -
ra, hogy meg vá dol ja az el len zé ket an ti sze mi tiz mus sal, az
olyan er köl csi mér cét ál lít fel, amit az or szág egyet len pol -
gá ra sem kö vet het. Azt gon do lom, hogy ez a fe le lõs ség
kér dé se. Nem le het egy szer re két mér cé vel mér ni. 

Tégy a gyû lö let el len! – volt egy szer egy moz ga lom,
ami hez 1992-ben so kan csat la koz tak, mert tud ták, hogy

77LUKÁCS TAMÁS: ADD, HOGY LÁSSAK...



eb ben az or szág ban tár sa dal mi bé ké re és nyu ga lom ra van
szük ség. Mit mond ma az, aki 1992-ben el in dí tot ta ezt a
moz gal mat? A kö vet ke zõ képp szó lal meg: a po li ti kát kény -
sze rí te ni kell rá, hogy ne mér jen két mér cé vel. Min dig a
ha tal mon lé võk mér nek két mér cé vel. Ne mér je nek két
mér cé vel! Én jól tu dom, hogy egy Ap ró-vil lá ból a má sik
dik ta tú rát el ítél ni ne héz, még ak kor is, ha Haynautól és
Ká dár tól el ha tá rol juk ma gun kat. Jól tu dom, hogy a mam -
mon val lás nak az a meg nyil vá nu lá sa, hogy a cél szen te sí ti
az esz közt, bár mit le het ten ni a ha ta lom meg szer zé se és
meg tar tá sa ér de ké ben, ta lán cél ra ve ze tõ, de nem hi szem,
hogy a tör té ne lem so rán ezt mér ni le het ne. 

Nem le het két fé le mér cé vel mér ni. Nem le het egy részt
azt mon da ni, hogy jo gi lag sem mit nem tud tunk ten ni az el -
len, hogy a Hõ sök te rén neo ná ci gyü le ke zés le gyen - bár
nem is ha tá rol ták el ma gu kat tõ le; ha jo gi lag meg is kel lett
en ged ni, leg alább ha tá rol ták vol na el ma gu kat tõ le -, más -
részt pe dig má so kon szá mon kér ni azt, hogy mi kor, ki tõl
és ho gyan kell el ha tá ro lód ni.

Meg mon dom õszin tén, so kat gon dol koz tam azon, hogy
mi lyen tí pu sú gyû lö let ez. Ron Werber örök sé ge mi lyen tí -
pu sú gyû lö let? Ez az if jú gár dis ták gyû lö le te, a recs ki rab -
tar tók gyû lö le te. Ami kor hal lot tam a jo gi lag mi nisz ter el nök
urat, ak kor az a vers ju tott eszem be, hogy „...szeressétek /
Õt is, a vad, gesz ti bo lon dot... / Úr nak, ma gyar nak egy -
ként ron gyot”. És el né zést ké rek Ti sza Ist ván tól.

Lendvai Il di kó frak ció ve ze tõ as  szony föl szó lí tot ta Or bán
Vik tort, hogy ha tá ro lód jon el a szél sõ sé gek tõl. Én ezt most
meg te szem: Gyurcsány Fe renc tõl el ha tá ro ló dom.
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A CSA LÁ DI ADÓ ZÁS
2007. má jus 21.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Le het szá mon kér ni az el -
len zé ki pár to kon, hogy az or szág ér de ké ben és a nem zet
ja vá ra te gye nek in dít vá nyo kat meg lé võ hely ze tek re, és
utá na le le het sza vaz ni az in dít vá nya i kat. 

Azt gon do lom, hogy a vi lág né ze tünk bõl adó dó an mi
va ló ban más tár sa da lom kép pel ren del ke zünk, mint a kor -
mány párt ok. A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt – 1990 óta
elõ ször for dult elõ – nem jog sza bály ban, ha nem jog rend -
ben gon dol koz va, a tel jes jog ren den át ve zet te a csa lá di jö -
ve de lem adó zást. Nem csak hogy ki ad ta, nem csak hogy be -
nyúj tot ta az Or szág gyû lés nek, ha nem mel lé ra kott nem zet -
kö zi pél dá kat, és mel lé rak ta a tel jes ha tás vizs gá la tot. 

Ami kor most ezt a két kö te tet át adom, ak kor el né zést
ké rek a pénz ügy mi nisz ter úr tól, hogy el sõ sor ban Kiss Pé -
ter kan cel lá ria mi nisz ter úr nak sze ret ném át ad ni, és csak
utá na a pénz ügy mi nisz ter úr nak. Te kin tet tel ar ra, hogy a
mi tár sa da lom ké pünk az adó zás tól azt ké ri szá mon, hogy
mi lyen tár sa da lom szer ke ze ti vál to zá so kat je lent, mit je lent
a jö võ re néz ve, és nem csak be vé te li kér dés ként te kin ti. 

En nek kö vet kez té ben kér ném, hogy ve gyék fi gye lem be
azo kat a ha tás ta nul má nyo kat, hogy a ma gyar tár sa da lom
szer ke ze té re és a ma gyar de mog rá fi á ra ho gyan hat ez az
adó zá si rend szer. Mi e lõtt ne met mon da nak, pró bál ják ta -
nul má nyoz ni, mert sok kal fon to sabb és sok kal fe le lõs ség -
tel je sebb kér dés nek tart juk, mint hogy er re csak ne met
mond ja nak, és so ha ne vizs gál ják a pénz ügyi tör vé nyek
tár sa dal mi szer ke zet re va ló ha tá sát. 

Ami kor a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ki áll a csa lá di
adó zás mel lett, a csa lá do kat sze ret né meg erõ sí te ni, a gyer -
me kek hely ze tén sze ret ne ja ví ta ni és a tár sa dal mi igaz sá -
gos sá got kí ván ja szol gál ni. 
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Tisz telt Kan cel lá ria mi nisz ter Úr! Tisz telt Szo ci á lis Mi nisz -
ter Úr! En ged je meg, hogy át nyújt sam ta nul má nyo zás ra,
hogy a tár sa dal mi ha tá sát meg tud ja néz ni, és csak utá na
ad nám a pénz ügy mi nisz ter úr nak. (Át ad egy-egy kö te tet
Kiss Pé ter nek, majd dr. Ve res Já nos nak.)
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MI A HA ZUG SÁG?
2007. jú ni us 14.

Tisz telt Ka zin czy -dí jas Kép vi se lõ tár sam! Ön fel te szi azt a
kér dést, hogy mi a ha zug ság. Azt gon do lom, olyan szép a
ma gyar nyelv, a ma gyar nyelv is me ri a na gyot mon dás, há -
ryjá nos ko dás, fül len tés ki fe je zést, és a po li ti ká ban ta lán va -
la me lyest el fo ga dott, mint ahogy egy sze rel mes is, ami kor a
sze rel mé nek sze rel met vall, le hoz za a csil la gos eget, ez a vi -
lá gon de mok ra ti kus or szá gok ban is el fo ga dott do log. Ezt
ös  sze mos ni az zal, ami kor jobb tu do má sa el le né re va la ki té -
nye ket ha mi sít meg, ha mis je len té se ket küld, olyan tör vényt
al kot, hogy adó csök ken tés, ami kor tud ja, hogy sem mi fé le
alap ja nincs, ami kor meg ha zud tol ja a Ma gyar Nem ze ti Bank
el nö két, aki va lós ada to kat mond – ez a ha zug ság. 

Ami rõl önök sze ret né nek be szél ni, hogy ös  sze mos ni a
vá lasz tá si ígé re tek kel, én azt gon do lom, hogy ez a ha zug -
ság új kor sza ká nak a kez de te. Itt be szé de ket mos nak ösz  -
sze, hal lom, kü lön bö zõ chur chil li be szé de ket. A ma gyar
nyelv re sze ret ném is mé tel ten föl hív ni a fi gyel mét: a hí res
és a hír hedt szó kö zött a ma gyar em ber tud kü lönb sé get
ten ni. És vé gül, a ma gyar em ber tud kü lönb sé get ten ni a
gaz em ber és az igaz em ber kö zött.
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MEG HA SON LOTT ORSZÁG…
2007. jú ni us 25.

Tisz telt El nök As  szony! Az el múlt idõ szak ban olyan ese -
mé nyek tör tén tek, tör tén nek az or szág ban, ame lyek nek,
azt hi szem, nin cse nek nyer te sei, csak vesz te sei. Tud ni il lik
ha a rend õr pa lo ta el len tá ma dást in téz nek, s nem tud juk a
mai na pig, hogy kik, ha egy új ság író nõt, aki ok nyo mo zó
mun kát foly tat, meg fé lem lí te nek, ak kor er rõl az or szág ról
olyan kép ala kul ki kül föld ön, hogy nincs az a kor mány -
za ti stra té gia, nincs az a kor mány za ti kom mu ni ká ció, nincs
a költ ség ve té si pén zek nek az a gar ma da, ami vel ezt a kárt
hely re le het hoz ni.

És azt gon do lom, hogy eb ben mind an  nyi unk nak meg -
van a ma ga fe le lõs sé ge, de nem egyen lõ mér ték ben. Meg -
van a par la ment nek a fe le lõs sé ge, hogy éve ken ke resz tül
olyan Ház sza bál  lyal dol go zott, ahol a vizs gá ló bi zott sá gok
ka ri ka tú rái let tek az iga zi funk ci ó nak, a fe le lõ sök fel tá rá sá -
nak. Azon ban je len hely zet ben meg van a kor mány za ti fe -
le lõs ség, te kin tet tel ar ra, hogy amed dig nem tud juk meg -
ne vez ni, kik mi ért tet ték eze ket a cse lek vé se ket, kik tá -
mad tak a rend õr pa lo ta el len, kik vol tak azok és mi lyen
meg bí zá sok ál tal, akik ezt a cse le ke de tet el kö vet ték, azt
gon do lom, hogy eb be a hely zet be nem le het be le nyu god -
ni, és hagy ni kell az igaz ság szol gál ta tást, a nyo mo zó szer -
ve ket, hogy úgy vé gez zék a mun ká ju kat, hogy va ló ban,
bár hol van nak ezek a fel buj tók, bár hol van nak a meg ren -
de lõk, meg tud ják ne vez ni eze ket az em be re ket. Ez a fel -
té te le a nyu ga lom nak az or szág ban.

Azon ban néz zük meg a mi nisz ter el nök úr mai be szé dét,
néz zük meg az õ szó hasz ná la tát, és néz zük meg, hogy ho -
gyan le het eb bõl a hely zet bõl to vább lép ni. A mi nisz ter el -
nök úr erõs or szág ról be szélt. Nem le het erõs or szág ról be -
szél ni fe le lõs ség vál la lás nél kül. A fe le lõs ség vál la lás va la hol
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ott kez dõ dött, hogy a most ki tün te tés re fel ter jesz tett Horn
Gyu la nem vál lal ta a múlt ját, akár mi lyen ér de mei is van -
nak a ké sõb bi ek so rán, mert ami kor a rend szer vál tás nak
egy hi á nyos sá gá val néz tünk szem be, és az ügy nök múlt
nem lett fel tár va, ak kor egy sze rû ség gel azt mond ta – em -
lé kez nek még a sza va i ra –: „Na és?”

Nincs nagy or szág er köl csi fe le lõs ség vál la lás nél kül. Er -
kölcs nél kül csak meg ha son lott or szág ról be szé lünk. Mi rõl
be szé lünk? Le gye nek szí ve sek fi gyel ni! Ar ról be szé lünk,
hogy ami kor Gyurcsány Fe ren cet a va gyo no so dá sá ról kér -
dez ték, ak kor önök tu do má sul vet ték azt a vá laszt: „Mi az,
hogy? Na gyon is!” Em lé kez nek ezek re a sza vak ra? Te hát ha
va gyo no so dá si vizs gá la to kat akar nak in dí ta ni, ta lán ke res -
sük ab ban a kör ben a va gyo no so dást, ahol ez fel me rül. De
ad dig, amíg nem en ge dik eze ket a vizs gá la to kat, amíg
nem en ge dik par la men ti bi zott ság nak sem ezt az ok nyo -
mo zást, én azt hi szem, nincs er köl csi alap eb ben az or -
szág ban igaz ság ta lan ság ról be szél ni olya nok nak, akik el sõ
he lyen fej tet ték ki azt a vé le mé nyü ket, hogy az ér de kek
irá nyít ják az éle tet, úgy kell irá nyí ta ni egy or szá got, mint
egy rész vény tár sa sá got, és nincs fe le lõs sé gük ab ban, hogy
mi lyen mó don gaz da god tak meg.

A har ma dik: nincs len dü le tes or szág egyet ér tés nél kül,
õszin te ség nél kül nincs bi za lom, bi za lom nél kül nem le het
egyet ér tés, mond ta Robert Schuman. Én azt gon do lom,
hogy eb ben az or szág ban nem le het úgy pár be szé det foly -
tat ni, ha eze ket a kér dé se ket, és fõ leg, ha ezt a stí lust, amit
most elõbb Mesterházy kép vi se lõ tár sam be mu ta tott, vagy
amit a mi nisz ter el nök úr be mu ta tott, ezt a stí lust foly tat juk.
Le het sé ges, hogy kam pány ren dez vé nye ken vagy va la hol,
de itt a Ház ban, azt gon do lom, hogy ér tel mes pár be szé det
így nem le het, nem is akar nak ki ala kí ta ni.

Önö ket az ér de kek irá nyít ják, most meg kö töt ték azt a
komp ro mis  szu mot a to váb bi kor mány zás ér de ké ben, meg -
kö töt ték azt a komp ro mis  szu mot, hogy Horn Gyu lát ki tün -
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te tés re ter jesz tik föl, jó po li ti kai tak ti kai lé pés nek tûnt, meg -
kö töt ték azt a komp ro mis  szu mot az SZDSZ-szel. Csak hi te -
le sen így nem le het po li ti zál ni, hi szen ha az el múlt egy év -
ben már leg alább négy fé le dol got mond tak er rõl az egész -
ség biz to sí tás ról, ak kor azt gon do lom, hogy ki le het ok tat ni
az el len zé ket, ta lán meg is ér tünk va la mit be lõ le, de fõ leg
azt ért jük meg, hogy ez nem az õszin te ség nek a kor sza ka.

A tény be li is me re tek hi á nyát nem le het fel ké szü let len -
ség gel pó tol ni. Ké rem, ha a mi nisz ter el nök úr nincs je len,
ak kor leg alább a jegy zõ könyv bõl ol vas sa el, és gon dol koz -
zon el ezen! Kö szö nöm.
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ÚJABB MU TYI
2007. szep tem ber 10.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Na gyon saj ná lom, hogy a
mi nisz ter úr – nyil ván sze mé lyes érin tett ség okán – nem
kí ván sze mé lye sen vá la szol ni az ál ta lam fel tett kér dé sek re.
Ön mint li be rá lis nak mon dott po li ti kus, azt ál lít ja, hogy az
ál lam rossz tu laj do nos, ezért az ál la mi va gyont pri va ti zál ni
kell. Azt vi szont so ha nem ál lí tot ta az egész ség ügy rõl,
hogy dü bö rög ne, ezért az a meg ol dás, hogy ver senyt kell
te rem te ni az egész ség ügy ben. Nos, tisz telt mi nisz ter úr, ha
itt len ne, fel ten ném a kér dést, hogy úgy tû nik, el mé le ti té -
te le it ön a gya kor lat ban kí ván ja, il let ve kí ván ta iga zol ni. 

A nyil vá nos cég ada tok sze rint a Meditcom Or vo si In -
for ma ti kai és Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Kft.-nek ön
több sé gi tu laj do no sa volt, és eb ben a kft.-ben 2004. feb -
ru ár 13-án törzstõkeemelést haj tot tak vég re. Így vált 2004.
jú ni us 16-án az In for ma ti kai Koc ká za ti Tõ ke alap-ke ze lõ
Rész vény tár sa ság a kft. tag já vá, va gyis törzs tõ két vá sá rolt,
ami ál la mi be fek te tést je lent, hi szen a tár sa ság tu laj do no -
sa a Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding. Ez ál tal az ön tár sa sá -
ga 170 mil lió fo rint ál la mi tá mo ga tás hoz ju tott. A tõ ke -
eme lés alap ját 2 da rab szoft ver mint szel le mi ap port ké -
pez te, és ezen szoft ve rek ér té ke lé se úgy tör tént meg 250
mil lió fo rint ér ték ben, hogy az ér té ke lést a felügyelõbi-
zottság egyik tag ja tet te meg. A szoft ver tár gya 8 já ró be -
teg-el lá tá si köz pont fej lesz té se. 

A cég bí ró sá gon ta lál ha tó mér leg ada tok sze rint a tár sa -
ság ered mé nye 2004-ben 5 mil lió fo rint, 2005-ben 4 mil -
lió fo rint volt. Fur csa – ke vés bé fur csa – mó don eb ben
az idõ szak ban egy MSZP-s or szág gyû lé si kép vi se lõ ne ve
is fel buk kan a cég ben, és nyil ván az ál lam mint jó be fek -
te tést, ezt a cé get vá lasz tot ta ki, és ilyen ér ték ben el fo -
gad ta a szel le mi ter mé ket. A tel jes ség ked vé ért meg kell
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je gyez nem, hogy ami kor mi nisz ter lett, tu laj don ré szét ér -
té ke sí tet te. 

Az egész tör té net bõl szá mom ra az de rül ki, hogy ön a
gya kor lat ban kí ván ta iga zol ni, hogy az ál lam rossz tu laj do -
nos, az egész ség ügyi vo nat ko zá sú szel le mi ter mék vi szont
nem szol gál ta a ver seny hely zet ki ala kí tá sát az amúgy a
tönk szé lén ál ló egész ség ügy ben. Fur csa, hogy ami kor dü -
bö rög a gaz da ság, ak kor az ön cé ge ilyen tõ ke in jek ció
után ép pen ve ge tál. 

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Ezek után kér dé sem: ak kor is rossz
tu laj do nos nak tar tot ta az ál la mot, ami kor az a Meditcom
Kft. ré szé re szel le mi ter mék ap port ja cí mén ilyen mér té kû
tõ ke fel töl tést biz to sí tott? Az ön mi nisz ter sé ge alatt - ami kor
még dü bör gött a gaz da ság - tör tén tek-e ha son ló tõ ke eme -
lé sek? Eb bõl a tõ ke eme lés utá ni ál la pot ból szár ma zott-e
bár mi lyen hasz na az egész ség ügyi já ró be teg-el lá tás nak?

A kér dé se im nem ar ra irá nyul nak, hogy a cég ada tok ál -
tal alá tá masz tott té nyek jog sze rû ek-e, ha nem hogy er köl -
csös nek mi nõ sí ti-e. Csak egyet ké rek, azt ne vá la szol ja: mi
az hogy, na gyon is!

Vá la szát nem csak én vá rom, ha nem az or szág köz vé le -
mé nye is. (Taps az el len zék pad so ra i ban.)
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AZ ÚJ HA ZUG SÁG 
PRO PA GAN DIS TÁI

2007. ok tó ber 1.

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Az õszödi be széd nek van egy ap ró,
de nem lé nyeg te len rész le te, amely ön ma gá ban is mi nõ -
sí ti a be szé det és a be szé lõt is. Így hang zik: „Fel ké szí te -
ni a leg be fo lyá so sabb la pok ve ze tõ it és ve ze tõ pub li cis -
tá it, hogy mi re szá mít ha tunk, be von ni õket eb be a fo lya -
mat ba.” A mon dat elég ért he tet len, il le tõ leg na gyon is
ért he tõ. A leg be fo lyá so sabb la pok a kor mány pro pa gan -
da szó csö vei, a ve ze tõ pub li cis ták pe dig azok, akik kó -
rus ban di csér ték a fe de zet nél kü li osz to ga tást, a száz
nap, a száz lé pés prog ra mot, mert te le zseb bel száz szor
szép ez a vi lág.

A kor mány szó vi või iro da tá jé koz ta tá sa sze rint mé dia fe -
lü let vá sár lá sá ra, ön rek lá mo zás ra 1 mil li árd 770 mil lió fo -
rin tot kí ván a kor mány el köl te ni az adó fo rin tok ból. A ve -
ze tõ la pok és ve ze tõ pub li cis ták most te hát jó pén zért el -
mond hat ják, mi ért volt rossz az osz to ga tás, szük ség van a
meg szo rí tá sok ra, és az egy sze rû ség ked vé ért ezt ne vez zük
re form nak. Mi úgy sem ért jük, nem is ért het jük eze ket a fo -
lya ma to kat, majd õk, a be ava tot tak, aki ket be von tak eb be
a fo lya mat ba, el ma gya ráz zák. Agitp ro pos múlt juk er re pre -
desz ti nál ja õket, az se za var jon meg sen kit, ha nem sok kal
ez elõtt az el len ke zõt mond ták.

Barankovicsék ír ták 1947-ben: „Óva kod ja tok azok tól,
akik ma más képp be szél nek, mint teg nap cse le ked tek.”

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Kér dé se im ezek után: ho gyan kí -
ván ják a köz pén zek el köl té se so rán biz to sí ta ni a vé le -
mény nyil vá ní tás sza bad sá gát? Ho gyan kí ván ják biz to sí ta -
ni a köz pén zek el köl té se so rán, hogy azo nos súl  lyal je -
len hes se nek meg más vé le mé nyek? Ho gyan kí ván ják biz -
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to sí ta ni a köz pén zek el köl té se so rán, hogy a köz szol gá -
la ti mû sor szol gál ta tók ele get te gye nek a pár tat lan ság, ki -
egyen sú lyo zott ság kö ve tel mé nyé nek? De mok ra tá hoz il lõ
vá la szát vá rom.
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OSZOL JA NAK!
2007. no vem ber 20.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Fel szó la lá som oka, hogy a
hét vé gén olyan ese mény tör tént Ma gyar or szá gon, amely
min den tisz tes sé ges po li ti kust, min den tisz tes sé ges új ság -
írót ar ra kell hogy kész tes sen, hogy til ta koz zon az em be ri
jo gok sé rel me mi att.

Ugyan Gusztos Pé ter frak ció ve ze tõ-he lyet tes úr teg nap
ezt a fel szó la lást meg tet te, el kel lett gon dol koz nom raj ta,
hogy okafogyottá vált-e a fel szó la lá som. Két ok mi att bá tor -
ko dom még is vis  sza nem von ni, ha nem fenn tar ta ni fel szó -
la lá so mat. Az egyik, hogy ha egy jog ál lam ban az em be ri jo -
go kat sér tik, ak kor nem egy-egy frak ció, ha nem a par la -
ment mind az öt párt já nak jo ga, kö te les sé ge és fe le lõs sé ge,
hogy egy aránt til ta koz zon az em be ri jo gok sé rel me mi att.

A má sik ok en nél egy sze rûbb. Ta kács Al bert igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter úr vá la szá ban azt ál lí tot ta,
hogy ez az in téz ke dés a saj tó sza bad sá got nem sér tet te –
szó sze rint idé zem –; rend õri fel szó lí tás után nem le het ar -
ra hi vat koz ni, hogy új ság írók csak a mun ká ju kat vég zik.
Úgy gon do lom, hogy Ta kács Al bert mi nisz ter úr ombuds-
manként nem biz tos, hogy ezt a hely ze tet, ezt a szi tu á ci ót,
ezt a tény ál lást ilye tén mó don ítél te vol na meg. Úgy lát -
szik, hogy a bár sony szék na gyon erõ tel je sen kop tat ja a
jog tu da tot és a jog ér zé ket. 

Néz zük te hát en nek az in téz ke dés nek a jog sze rû sé gét!
Ar ról, hogy az em be ri jo gi bí ró ság íté le te mi lyen kö te le -
zett sé ge ket ró Ma gyar or szág ra, most nem kí vá nok vi tát
nyit ni. Azon ban a strasbourgi jog gya kor lat sze rint a vé le -
mény nyil vá ní tás sza bad sá ga kor lá to zá sá nak há rom fel té te -
le van. Az egyik, hogy az em be ri jo gi egyez mény ben meg -
ha tá ro zott okot kell meg je löl ni, a má so dik, hogy tör vény -
ben sza bá lyo zott mó don, a har ma dik, hogy egy de mok ra -

89LUKÁCS TAMÁS: ADD, HOGY LÁSSAK...



ti kus jog ál lam nak meg fe le lõ en, de mok ra ti kus jog rend nek
meg fe le lõ en kell ezt a kor lá to zást vé gez ni. 

Néz zük meg a saj tó sza bad ság te rü le tén ezt a há rom fel -
té telt! Az em be ri jo gi egyez mény 10. § (2) be kez dé sé ben a
köz rend, köz biz ton ság le het sé ges olyan ok, amely a kor -
lá to zást le he tõ vé te szi. Zá ró jel ben meg jegy zem, mind ez a
saj tó sza bad ság, a gyü le ke zé si jog kor lá to zá sát le he tõ vé te -
szi, azon ban a saj tó sza bad ság te rü le té re nem hi szem, hogy
ez az ok meg fo gal maz ha tó len ne. 

Má so dik, hogy tör vény ben meg ha tá ro zott mó don, és a
har ma dik fel té tel, hogy de mok ra ti kus jog ál lam nak meg fe le -
lõ en. Egy de mok ra ti kus jog ál lam nak meg fe le lõ en, ha az új -
ság író a mun ká ját vég zi, nem meg en ged he tõ, hogy azt bár -
mi lyen mó don kor lá toz zák, kü lö nö sen nem, hogy erõ szak -
kal kor lá toz zák. Odá ig még az in téz ke dés jo gos sá gá val, aki
nem tud ja ma gát iga zol ni vagy új ság írói mi vol tát iga zol ni,
és elõ ál lít ják az iga zol ta tás vé gett, odá ig még haj lan dó va -
gyok egyet ér te ni, hogy ez jog sze rû le het, azon ban ez nem
jo go sít ja fel a rend õr sé get, hogy több órán ke resz tül fog va
tart sák, nem jo go sít ja fel a rend õr sé get, hogy meg alá zó mó -
don mo toz zák, és sok min den más ra nem jo go sít ja fel. 

Úgy gon do lom, ha va ló ban ko mo lyan ves  szük a jog ál -
la mot, ak kor nem me he tünk vis  sza ar ra a szint re, ahol a
nyolc va nas évek ben át él tünk sok min dent. Nem hi szem,
hogy meg en ged he tõ len ne, hogy a saj tó mun ka tár sa it bár -
mi lyen in zul tus ér je. 

Fel szó la lá som oka, ahogy a cím ben is mond tam, „oszol -
ja nak, mert kuss van”, nem a stí lus sal kí vá nok vi tat koz ni,
hi szen nem vol tam ott, hír adás ok ból ol vas tam ezt a fel szó -
lí tást; tu dom jól, hogy a rend õr sé gi in téz mény nem le ány -
ne ve lõ in té zet. De ak kor is azt gon do lom, hogy sza po rod -
nak azok a je lek, sza po rod nak azok az ese mé nyek, amik
min den tisz tes sé ges em bert, min den tisz tes sé ges po li ti kust
és min den tisz tes sé ges új ság írót ar ra kell in dít sa nak, hogy
nyil vá no san til ta koz za nak.
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Mik ezek a je lek? Új ság író kat a Nem zet biz ton sá gi Hi va -
tal meg fi gyel. Sztráj ko ló kat ös  sze ír nak. Új ság író kat, mun -
ká ju kat vég zõ ket elõ ál lí ta nak. Nos, azt gon do lom, túl sok,
egy szer re túl sok ere dõ. Ar ról most nem kí vá nok be szél ni,
és itt az elõ zõ vi tá ba sem kí vá nok be le szól ni, hogy ha a
Nem zet biz ton sá gi Hi va tal élé re olyan em bert ne vez nek ki,
aki a KGB-fõ is ko lán vég zett, hogy ez most ame ri kai ér dek,
orosz ér dek - én azt gon do lom, hogy egyet len ér dek van:
a ma gyar ér dek van, Ma gyar or szág szem pont já ból kell
vizs gál ni, hogy mi Ma gyar or szág ér de ke, és nem az orosz
ér de ke ket és nem az ame ri kai ér de ke ket. 

Te hát én azt gon do lom, hogy mind ezek bár mi lyen
mó don, akár APEH-el já rá sok kal, akár sztráj ko lók ös  sze -
írá sá val vagy bár mi lyen mó don meg kí ván nak fé lem lí te -
ni ben nün ket, az a vá la szunk, hogy nem fé lünk, nem
oszo lunk, és oszol jon az a kor mány, amely jog el le ne sen
ju tott ha ta lom ra.
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EL BO CSÁ TÓ SZÉP ÜZE NET
2007. de cem ber 3.

Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt Ház! A hír adás ok sze rint a
gáz ár eme lés mér té ke ja nu ár 1-jé tõl 5 szá za lék lesz, a szo -
ci á lis ked vez mény ben ré sze sü lõk kö zül a leg sze gé nyeb -
bek 8, a töb bi ek 11 szá za lé kos ár eme lést ta pasz tal hat nak.
Ez a be je len tés a las san mon dott „nem lesz gáz ár eme lés”
el le né re sem bír hír ér ték kel, an nál in kább Kóka Já nos le -
kö szö nõ mi nisz ter ki je len té se, aki hang sú lyoz ta, hogy ez
az arány még min dig nem tük rö zi a vi lág pi a ci ár emel ke -
dé sét. Ez a ki je len tés két szem pont ból is kri ti zál ha tó: egy -
részt to váb bi ár emel ke dés re szá mít ha tunk, más részt az
em pa ti kus kész ség hi á nyá ról, a szo ci á lis ér zék meg ta ga dá -
sá ról szól ez a mon dat. 

Ha fi gye lem be ves  szük a vil lany áram árá nak emel ke dé -
sét is, nem kell jós te het ség ah hoz, hogy a ma gyar vál lal ko -
zá sok ver seny ké pes sé ge to vább fog csök ken ni, az el adó -
so dott csa lá dok szá zez rei nem fog ják tud ni ki fi zet ni a köz -
üze mi tar to zá sa i kat. 

Le het, hogy a vil la épí tés köz ben a volt mi nisz ter nek eszé -
be sem jut ez a fel ve tés, azon ban a mi ni má lis fe le lõs sé get
érez ni kel le ne azért, hogy ma ha zánk e tér ség ben el ve szí tet -
te min den elõ nyét, és se reg haj tó vá vált. Le het, hogy ma gas -
ról néz vést még meg vol na az or szág, azon ban egy po li ti kai
ve ze tõ tõl, még ha li be rá lis nak mond ja is ma gát, el vár ha tó,
hogy meg hall ja azok só ha ját, akik a ha lál ra ítélt szárny vo na -
lak kör ze té ben lak nak. Mert le het sé ges, hogy va ló ban nem
ér tük el a vi lág pi a ci ára kat, azon ban na pon ta ta pasz tal juk,
hogy nem ér tük el a vi lág pi a ci jö ve del me ket sem. Kü lö nö -
sen ci ni kus nak hat ez a mon dat at tól az em ber tõl, aki nek te -
vé keny sé gét fo lya ma tos bot rány kró ni ka kí sér te. 

A mai na pig nem tud juk, hogy mi ért mon dott le, de egy -
szer úgy is min den ki de rül. Hír hedt té vált mon da tai ugyan -
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úgy szol gál ták a ha zug ság kam pányt, mint az õszödi be széd
szer zõ jéé, még sem hal lot tunk tõ le so ha egyet len meg bá nó
szót vagy bo csá nat ké rést. So ha nem hal lot tuk tõ le, hogy
bár mi lyen in ter pel lá ci ó val vagy új ság cik kel kap cso lat ban
tisz táz ni sze ret te vol na a té nye ket, csu pán per rel va ló fe -
nye ge tést, ref lex- és ima ma lom sze rû en haj to ga tott mon da -
to kat mon dott el.

El bo csá tó szép üze net ként áll jon itt egy-két mon dat! Fe -
le dé sed nek ki ér de melt sor sát vedd ma gad ra ér de med sze -
rint. Vedd ma gad ra, mert saj ná lom ma gun kat az 1 szá za lé -
kos nö ve ke dés szé gye né ért, kap cso la ti tõ ké ért, vil lád épí -
té sé ért, szó val min de nért, amit tet tél. Egy szer min den ki nek
el kell szá mol ni. Kö szö nöm.
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A VAJ DA SÁ GI MA GYA RO KÉRT
2007. de cem ber 10.

Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt Ház! A vár ha tó ko szo vói
fej le mé nyek mi att a vaj da sá gi ma gya rok ma fé le lem ben
él nek, fé le lem ben él nek azok, akik már egy szer el szen -
ved ték a dél szláv há bo rú gyöt rel me it, azt, hogy tú szul tar -
tot ták õket, el szen ved ték a rom bo lást, és el szen ved ték azt
is, hogy a me ne kült ára da tok nyo mán meg vál to zott a Dél -
vi dék et ni kai ös  sze té te le. Ma a hely zet is mé tel ten fe szült:
há bo rús ké szü lõ dé sek rõl szó ló hí resz te lé sek, ka to nai be -
hí vók tart ják iz ga lom ban az ott lé võ ket, to váb bá ha a kér -
dést nem zet kö zi erõk meg fe le lõ en nem ke ze lik, újabb
me ne kült ára dat ra le het szá mí ta ni. A ha tá ron tú li ma gya -
rok jog gal vár nák el az anya or szág tól, hogy min den dip -
lo má ci ai te kin té lyét és ere jét fel hasz nál ja a kér dés meg -
nyug ta tó ren de zé sé re.

Eb ben a hely zet ben de rül ki csak iga zán, hogy a de cem -
ber 5-ei nép sza va zás mi lyen mély se be ket ej tett a nem zet
tes tén. Ne héz len ne meg ma gya ráz ni ugyan is, hogy amíg a
kö rü löt tünk lé võ or szá gok és Eu ró pa több ál la ma ter mé -
sze tes nek te kin ti a ket tõs ál lam pol gár sá got, ad dig van nak
olyan ma gyar po li ti kai erõk, ame lyek ezt meg ta gad ják test -
vé re ik tõl. Két ség te len tény, hogy nagy ra kell ér té kel nünk
azo kat az erõ fe szí té se ket, ame lye ket Uk raj na te kin te té ben a
kis ha tár for ga lom te rü le tén a kor mány el ért, szük sé ges, de
nem elég sé ges erõ fe szí té sek. Azon ban ez sem ad ma gya rá -
za tot ar ra, hogy a Szer bia ál tal el is mert ket tõs ál lam pol gár -
ság he lyett mi lyen azo nos ér té kû meg ol dást kí nál fel a kor -
mány. Meg gyõ zõ dé sünk – mint ahogy a vaj da sá gi ma gya -
rok is vall ják –, nincs azo nos ér té kû meg ol dás.

A schengeni egyez mény nek va ló meg fe le lés két ség te le -
nül el is me ré se ha zánk nak, ugyan ak kor szól ni kell fe le lõs -
sé günk rõl is. A ha tá ron kí vü li ma gya rok ré szé re ugyan is a
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kér dés nem meg fe le lõ ke ze lé se mi att Schengen nem si -
kert, ha nem újabb el ta szí tott sá got je lent. Ezért szük sé ges,
hogy a ma gyar par la ment min den párt ja a Vaj da ság ban ki -
ala kult hely zet ben egy sé ges le gyen, és a meg fé lem lí tés el -
len nem csak ide ha za, ha nem azo kért is kö zö sen lép jünk
fel, aki ket ma gyar sá guk mi att bár mi lyen sé re lem ér. Eu ró -
pai uni ós és NA TO-tag sá gunk nak csak ak kor van ér tel me
és je len tõ sé ge, ha ilyen hely ze tek re meg fe le lõ vé del met
tu dunk biz to sí ta ni.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak. Re mé lem, hogy ezek a
sza vak jó ta laj ra hul la nak, és kö zös cse lek vés re buz dí ta nak
min ket. Kö szö nöm szé pen. 
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AZ EM BE RI JO GOK NAP JÁN
2007. de cem ber 10.

Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt Ház! II. Já nos Pál pá pa az em -
be ri jo gok kal kap cso lat ban a kö vet ke zõ kép pen fo gal ma zott:
„Az em be ri jo gok meg sér té se a kö zös sé gi és tár sa dal mi élet
el tor zu lá sá hoz vagy egye ne sen meg sem mi sü lé sé hez is ve zet.
Sõt je len tõs és tör té nel mi ta pasz ta la tok ál tal több szö rö sen
meg erõ sí tett tény, hogy az em be ri jo gok meg sér té se men  nyi -
re együtt jár a nem ze tek jo ga i nak meg sér té sé vel.”

Tisz telt El nök As  szony! Mél tó, hogy e Ház fa lai kö zött az
em be ri jo gok nap ján meg em lé kez zünk az em be ri jo gok ról, de
azt hi szem, ak kor õriz zük meg mél tó sá gun kat, ha nem az el -
ér ni kí vánt ered mé nye ket hang sú lyoz zuk, ha nem azo kat a hi -
á nyos sá go kat, ame lyek saj nos a mai na pig fenn áll nak de mok -
rá ci ánk ban. Fel te szem a kér dést: va jon a fo gya ték kal élõ em -
ber tár sa ink, ál lam pol gár ok va ló ban úgy ér zik-e, hogy a kor -
má nyok – so ro zat ban 1990 óta – min dent meg tet tek ér tük,
vagy va jon a moz gás sé rült ál lam pol gár ok ma meg kö ze lít he tik-
e meg fe le lõ mó don bár me lyik köz in téz ményt? Ele get tet tünk-
e en nek ér de ké ben? Ele get tet tünk-e? És Gusztos Pé ter kép vi -
se lõ úr nak kö szö nöm, ami kor a hi á nyos sá go kat so rol ja fel. 

De ugyan ilyen hang sú lyo san fel kell ten ni a kér dést,
hogy va jon a de mok rá cia 18. évé ben elég sé ges-e az, ami -
kor gu mi lö ve dék kel lõ nek rend õrök tö meg osz la tás kor,
vagy elég sé ges-e az em be ri jo gok hely ze te Ma gyar or szá -
gon, ami kor új ság író kat tar tóz tat nak le, és az igaz ság ügyi
mi nisz ter ezt jog sze rû nek mi nõ sí ti. 

Tisz telt Ház! Nem azért so rol tam fel eze ket, mint ha bár -
ki re mu to gat ni kel le ne, ha nem azért, hogy ez le gyen
mind nyá junk kö zös ön vizs gá la ta, mert ak kor le szünk mél -
tó ak az em be ri jo gok hoz, ha nem büsz kél ke dünk, nem
pró bál juk ma gun kat jobb nak mu tat ni, ha nem olyan nak,
ami lye nek va gyunk.
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POPULORUM PROGRESSIO
2007. áp ri lis 3.

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! „Mert ha ma nincs sen ki, aki
két ség be von ná, hogy a ha la dás ugyan azt je len ti, mint a
bé ke, ak kor ugyan ki ne sze ret ne küz de ni és dol goz ni
ezért a ha la dás ért? Ké rünk te hát mindannyiótokat, Is ten
ne vé ben, vá la szol ja tok el szánt szív vel szo ron gó kö nyör gé -
sünk re!” Ezek kel a sza vak kal for dult min den jó aka ra tú em -
ber hez negy ven év vel ez elõtt VI. Pál pá pa Populorum pro-
gressio kez de tû en cik li ká ja vé gén. 

Kér dés, hogy eb ben a Ház ban, az or szág Há zá ban mi ért
tart juk szük sé ges nek, le het sé ges nek és meg ke rül he tet len -
nek, hogy er rõl az en cik li ká ról az év for du lón meg em lé kez -
zünk. Tes  szük min de nek elõtt azért, mert eb ben az idõ szak -
ban min den ci vi li zált or szág ban ezt meg te szik. Tesszük ezt
azért, mert egy ön ma gát plu ra lis tá nak, sok szí nû nek val ló
tár sa da lom ban szük sé ges, hogy a köz vé le mény ben és a
köz be széd ben meg je len jen az az er köl csi ta ní tás, amely a
ci vi li zált or szá gok nak oly sok erõt adott és si kert ter mett. 

Tes  szük har mad szor ezt azért, mert ami kor ez a pá pai
en cik li ka meg je lent, nem vol tunk ab ban a hely zet ben,
hogy meg is mer hes sük. Itt az ide je, hogy az or szág meg is -
mer hes se eze ket a ta ní tá so kat, amik az egy ház tár sa dal mi
ta ní tá sát je len tik. Ezért rö vi den ös  sze fog lal va mi rõl szól ez
az en cik li ka? 

VI. Pál ta nít ja, hogy az em be ri ha la dás, az igaz sá gos ság
és a bé ke szo ro san ös  sze füg gõ fo gal mak. Az igaz sá gos ság
és a bé ke meg va ló su lá sa le het csak a va ló di ha la dás alap -
ja és ke re te, ami szer ve sen ös  sze függ a szo ci á lis kér dé sek -
kel. A szo ci á lis kér dés glo bá lis kér dés, és pon to san fo gal -
ma zott negy ven év vel ez elõtt az en cik li ka: „Drá mai ki ál tás
száll a bõ ség ben élõ né pek fe lé, az éhe zõ né pe ké... Nem
fo gad hat juk el, hogy a gaz da sá gi szem pon tot el vá las  szák
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az em be ri tõl, hogy a fej lõ dést at tól a ci vi li zá ci ó tól füg get -
le nül ítél jék meg, amely ben vég be megy. Az em bert kell
kö zép pont ba ál lí ta ni, min den em bert, min den em ber cso -
por tot, a leg ki sebb tõl kezd ve egé szen az em be ri sé gig.”

A 25. év for du lón II. Já nos Pál nak – meg em lé kez ve eme
en cik li ká ról – a Sollicitudo rei socialis en cik li ká já ban egy
kulcs mon dat sze re pel: „A gaz da ság nem ön ma gá ért va ló,
ha nem min den em be rért és a tel jes em be rért.” Az egy ház
szo ci á lis ta ní tá sa alá húz za, hogy az anya gi ja vak nak van
egye te mes ren del te té se is: ha a föld ja va it egye sek olyan
mér ték ben ki sa já tít ják, hogy má sok nak lét mi ni mum sem
jut, ak kor a vi lág meg érett a nagy vál to zás ra, ép pen a ha -
la dás és a bé ke ér de ké ben. En nek gya kor la ti kér dé se i vel
kell na pon ta szem be néz nünk, ami kor a fel me le ge dés
prob lé má já val, az el ma ra dott vi lág sze gény sé gé nek prob -
lé má já val kell szem be néz nünk.

Jog sze rû sé get és mél tá nyos sá got sür get a ke res ke del mi
kap cso la tok ban az en cik li ka. Azok a for má li san jog sze rû
szer zõ dé sek, ame lyek az egyik fél fo lya ma tos ki szi po lyo -
zá sát rög zí tik, el fo gad ha tat la nok, és a bé ke, a ha la dás és
az igaz sá gos ság meg va ló sí tá sa ér de ké ben az ilye ne ket
meg kell szün tet ni.

A szo li da ri tás esz mé je nem csak nem zet kö zi ér vé nyû,
meg va ló sí tan dó egyes or szá go kon be lül is; nincs bé ke ab -
ban az or szág ban, amely ben egye sek ép pen gaz da sá gi
ere jük mi att él vez het nek elõ jo go kat. El fo gad ha tat lan, ha a
gyen gé ket, el eset te ket nem tá mo gat ják a gaz da gab bak.

Ér vé nyes ez a gaz da sá gi szfé rá ban is. Tart ha tat lan, hogy
a leg na gyobb hasz not ter me lõ cé gek él ve zik a leg na gyobb
adó ked vez mé nye ket. Tart ha tat lan az uzso ra-rab szol ga ság
új ra ter me lé se. Tö röl ni kell min den olyan jog sza bályt,
amely igaz ság ta la nul sújt ja a sze gé nye ket, a be te ge ket, a
hát rá nyos hely ze tû e ket.

Tisz telt Ház! A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt sze rint a
Populorum progressio ta ní tá sa ben ne fog lal ta tik azok ban
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az el ve ink ben, ame lye ket négy év vel ez elõtt ad tunk ki
„Igaz sá go sabb és test vé ri e sebb Ma gyar or szá got” cím mel.
Bõ ven van ten ni va lónk. A szo li da ri tás hi á nyát fá jó an jel zi
a pol gár há bo rú, ame lyet fo lya ma to san szí ta nak egyes kö -
rök ab ban a re mény ben, hogy az el len zék kel szem be ni
gyû lö let meg aka dá lyoz za sza va zó tá bo ruk szét hul lá sát. Ha
ez a kör ké pes len ne vál toz tat ni ezen a ma ga tar tá sán, vagy
a ko a lí ció párt jai ha tá roz nák el ma gu kat a vál to zás ra, és el -
fo gad nák jó szán dé kun kat, meg te remt het nénk az igaz sá -
go sabb, test vé ri e sebb Ma gyar or szág jo gi ke re te it.

Ta nul junk a Populorum progressio üze ne té bõl. Le gyen
a szo li da ri tás ér ték rend je itt a Ház ban kö zös irány tûnk. Ha
így gon dol ko zunk, ak kor azt gon do lom, hogy Ma gyar or -
szág ból si ke res or szág le het. Kö szö nöm.
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TÖR TÉ NE LEM
A re gi men tek fel so ra koz tak, 
sen ki sem ér tet te öl dök lés után, 
kér dõn hall gat tak a ha lot tak. 

Ér dem rend be öl tö zött ve zé rek, 
a tör té ne lem be ma sí roz tak, 
és di csõ ség rõl szólt az ének. 

Ne vü ket zeng ték szá za do kon át, 
a te re ken szob rok so ra koz tak, 
és fi ze tett ha dak ír ták az ódát. 

Az tán a bol dog utó kor fe lej tett, 
em lék mû vek a por ba hull tak.
Íté let: gyõ ze lem bõl ve re ség lett.  

Kér dõn hall gat nak a ha lot tak. 
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III. Az igazi értelem
INTERJÚK, CIKKEK
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AZ IGA ZI ÉR TE LEM
Az iga zi ér te lem a sza vak mö gött ólál ko dik.

Ta lán nem vé let le nül vá lasz tot tam mot tó nak a Svájc ban
élõ ma gyar mû vész nõ, Saáry Éva gon do la tát. Nem vé let -
len, mert szá munk ra-szá mom ra a po li ti kai gya kor lat ban ez
a mot tó rend kí vü li mó don lé nye ges. 

Az iga zi ér te lem tud ja, hogy ma min den ki nek na gyon
ne héz el iga zod ni, mert ös  sze ga ba lyí tot ták amúgy is ku sza
vi lá gun kat. 

Az iga zi ér te lem tud ja, hogy csak ér té kek re épí tõ tár sa -
da lom nak le het jö võ je, és azt is, tal mi si ke re kért nem le het
ál do za tot hoz ni.

Az iga zi ér te lem tud ja, ha több seb bõl vér zõ nem ze tün -
ket to vább oszt juk, nem zet vesz tõ vál hat be lõ lünk.

Az iga zi ér te lem tud ja, hogy az át ala ku lás ke ser ves ke -
reszt út ja ál do za to kat kö ve tel. De tud ja azt is, hogy az ál -
do za to kat egyen lõ en és igaz sá go san kell szét osz ta ni.

Az iga zi ér te lem tud ja: rend kí vül fon tos a si ke res gaz da -
sá gi át ala kí tás. De tud ja azt is, hogy mind eze ket meg elõ -
zik az er köl csi alap ér té kek, mert ezek nél kül lé lek te len né
és ön cé lú vá vá lik a gaz da ság is.

Az iga zi ér te lem tud ja, hogy csak ve rej té kes, ke mény
mun ká val le het ki utat ke res nünk. Min den ki nek ott, ahol van.

Az iga zi ér te lem tud ja, hogy so ha nem volt szük ség ek -
ko ra küz de lem re, mint nap ja ink ban. De nem ar ra van
szük ség, hogy a má sik le gyen tü rel mes, ha nem ar ra, hogy
mi ta nú sít sunk tü rel met el sõ ként.

Az iga zi ér te lem tud ja, hogy nem a sors tól meg ta ga dott
öreg uras nosz tal gi á zás a jö võnk, ha nem a tör té nel mi ér té -
kek re nyug vó mo der ni zá ció. Az iga zi ér te lem tud ja, hogy
a re ményt so ha el vet ni és má sok tól el ven ni nem le het és
nem sza bad. Csüg gedt nem zet kép te len meg bir kóz ni a
leg alap ve tõbb fel ada ta i val is.
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Az iga zi ér te lem együtt érez a szû köl kö dõk kel, mert
nem a ma gá ét ke re si. Együtt érez a ve ze tõk kel, mert az õ
gond juk a mi gon dunk. Együtt érez a ve ze tet tek kel, mert
az õ só ha juk mi fáj dal munk.

Ta lán, ha va la men  nyi en va la mit meg ér tünk egy más sza -
va i ból, ha nem har sog nak túl a de ma gó gia hul lám hos  szán
dol go zók, ha el tud juk vá lasz ta ni az ocsút a bú zá tól, ha
össze ren dez zük, ami szét hul lott; új ra vis  sza nyer jük tál len -
csé ért elár ve re zett Szent István-i örök sé gün ket.

(Meg je lent a He ve si Üze net ben, 1992. ok tó ber.)
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PÉL DA KÉ PEK
Alcide De Gasperi

Meg tisz te lõ és egy ben za var ba ej tõ a ké rés, hogy pró bál -
jam meg vá la szol ni azt a kér dést, mi lyen ta nul sá gok kal
szol gál Alcide De Gasperi éle te egy mai po li ti kus nak?

Za var ba ej tõ a ké rés, mert ah hoz a nem ze dék hez tar to -
zom, ame lyik nek nem volt rá le he tõ sé ge, hogy ta nul má -
nyai so rán az eu ró pai mo dern po li ti kai irány za to kat meg -
is mer hes se. Éle tünk nek egy je len tõs ré szét szel le mi-ide o -
ló gi ai vas füg göny mö gött töl töt tük el, s ez ak kor is nyo mot
ha gyott raj tunk, ha ké sõbb hi á nyos sá ga in kat pó tol ni igye -
kez tünk. Ezért is vár tam e na pot, ami kor M. Szebeni Gé za
De Gasperirõl szó ló köny ve meg je le nik.

En ged jék meg, hogy két ese ményt em lít sek éle tem bõl,
aho gyan de Gasperivel ta lál koz hat tam. Ter mé sze te sen a ta lál -
ko zás lel ki-szel le mi, nem pe dig fi zi kai ér te lem ben ér ten dõ.

Jó pár év vel ez elõtt a fokolare ta lál ko zó kap csán Trento
pol gár mes te ré vel ebé del tem, aki bol do gan új sá gol ta, hogy
meg kez dõ dött De Gasperi bol dog gá ava tá sa. Szá mom ra
ek kor fo gal ma zó dott meg a kér dés, le het-e a köz élet, a po -
li ti kai te vé keny ség ben az élet szent ség re tö re ked ni?

Hi te les ség nél kül az élet sem mi lyen te rü le tén nem le het
ma ra dan dót al kot ni. A hi te les ség fel té te le az ön azo nos ság
vál la lá sa. Mai ma gyar ke resz tény de mok ra ta po li ti kus nak
te hát az élet mû el sõ ta nul sá ga vál lal ni ke resz tény sé gem,
vál lal ni ma gyar sá gom. Azon ban ezt a vál la lást nem le het
szó la mok kal ten ni, csak a min den na pi gya kor lat ban meg -
élt tet tek kel, amely egy szin te meg va ló sít ha tat lan ide ált
úgy sze ret ni, hogy sze re tet té vál hass.

Jól tu dom, ide gen nek tû nõ sza vak ezek a po li ti ka vi lá -
gá ban, még sem mond ha tunk le er rõl, hi szen min den em -
be ri cse lek vés nek csak ez le het a vég sõ cél ja. Min den nap
új ra kez de ni, a célt szem elõl nem té veszt ve.
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Gasperi pél dá ja épp azt iga zol ja, hogy szük sé ges, de
nem elég sé ges a ke resz tény ség bel sõ ma gán éle ti meg élé se,
azon ban a tár sa dal mi cse lek vés ben, az em be rek kö zöt ti
kap cso la tok ren de zé sé ben sem mond ha tunk le az evan gé -
li u mi pa rancs ról. Ami lyen ne héz sé gek kel jár en nek vál la lá -
sa a mai ma gyar tár sa dal mi vi szo nyok kö zött, oly an  nyi ra
ör ven de tes, hogy lé te zik egy cso port ha zánk ban, a KDNP,
amely tu da to san vi lág né ze ti párt nak ne ve zi ma gát.

Ugyan ak kor Gasperi pél dá ja ar ra is fi gyel mez tet, hogy
a ke resz tény ség nem no bi li tás, de több let fe le lõs ség.
Ahogy nem vál lalt kö zös sé get az álkeresztény pár tok kal,
úgy a mai vi szo nyok közt mi sem hi vat koz ha tunk a ke -
resz tény ta ní tás ra, csak an  nyi ban, amen  nyi ben azt prog -
ram ja ink ban kép vi sel jük.

A má sik, a nem ze ti ön azo nos ság vál la lá sa, ugyan csak
nél kü löz he tet len a po li ti kai cse lek vés ben. Az adott kö zös -
ség hez va ló tar to zás, nem ze dé kek és egy meg is mé tel he tet -
len kul tú ra vál la lá sa he lyes tör té ne lem szem lé let fel té te le.

Alcide De Gasperi ta lán ezen a te rü le ten al ko tott ma ra -
dan dót. Po li ti ka tör té ne ti ér de kes ség, hogy két or szág nak
volt par la men ti kép vi se lõ je, elõbb a bé csi par la ment ben
kép vi sel te a ki sebb sé gi olasz ér de ke ket, majd a vi lág há bo -
rút kö ve tõ en olasz par la men ti kép vi se lõ Trentóból, ké sõbb
mi nisz ter el nök.

Mai po li ti ku sok szá má ra eb bõl az élet út ból két kö vet -
kez te tés is adó dik. Le het sé ges úgy vál lal ni nem ze ti ön azo -
nos sá gom, hogy az zal sen kit sem sér tek meg. Más részt az
eu ró pa i ság a sok szí nû ség re épül, Eu ró pa az eu ró pai nem -
ze tek ös  szes sé ge. Hos  szabb ki fej tést igé nyel ne, most csak
je lez ni sze ret ném, hogy De Gasperi élet út já ban a két ön -
azo nos ság – a ka to li ciz mus és nem ze ti ség – egy mást nem -
csak ki egé szí tet te, de fel té te lez te.

Az eu ró pai gon dol ko dás ban a II. vi lág há bo rút kö ve tõ -
en, az új rend a kö zös eu ró pai tör té ne lem ben, a kö zös ke -
resz tény gyö ke rek ben te rem tõ dött meg. Ezért is szük sé ges
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fel tár ni és elénk ál lí ta ni az ala pí tó atyák, Robert Schuman,
De Gasperi, Adenauer élet út ját és gon dol ko dás mód ját.

A tör té ne lem nem is mét li ön ma gát, azon ban is me ret
nél kül a po li ti ka kön  nyen tév út ra fut, amint ma nap ság er -
re gyak ran lá tunk pél dát.

De Gasperi pél dá já nak má so dik ta nú sá ga, hogy a po li -
ti kai te vé keny ség ál do zat vál la lás. Õ vál lal ta az ál do za to kat,
ami kor az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á ban küz dött a trentói
egye te mért, a ki sebb ség jo ga i ért. De vál lal ta az ál do za tot
új ha zá já ban is a fa siz mus ide jén, ami kor bel sõ szám ûze -
tés re kény sze rült, és a Va ti kán ba kel lett me ne kül nie. Ez az
ál do zat vál la lás hi te le sí tet te éle tét. Mind ezek az em be ri
kva li tá sok, lel ki erõs sé gek so ka kat in dí tot tak ar ra, hogy
Gasperi bol dog gá ava tá sát igé nyel jék. Ezen az el kö te le -
zett sé gen ala pul iga zi po li ti ku si te vé keny sé ge.

A mai po li ti kus szá má ra ta lán pa ra dox, hogy olyan em -
be rek tud ták meg ál mod ni az új Eu ró pát, akik nek ér ték -
rend je tra di ci o ná lis, ha gyo mányt õr zõ és tisz te lõ. 

Va ló já ban az el lent mon dás lát szó la gos. Épp a szi lárd és
meg ala po zott ér ték rend tet te al kal mas sá Gasperit az új
szem lé let mód ra, mai po li to ló gi ai ki fe je zés sel a po li ti kai in -
no vá ci ó ra. Ér ték rend és kon zer va ti viz mus ugyan is nem
dog ma tiz must je lent, ha nem a prob lé mák fel ve té sé nek és
meg ol dá sá nak ér ték ren di lá tás mód ját. Ami kor lát ta, hogy
mi lyen fo lya ma tok ve zet tek a fa siz mus hoz, ami kor meg ta -
pasz tal ta a nem zet kö zi biz ton ság hi á nyát, amely a vi lág há -
bo rú hoz ve ze tett, ak kor ezek re a kér dé sek re er köl csi ala -
pon ke re sett vá la szo kat. Ez a va ló di, az iga zi in no va tív
gon dol ko dás, te hát ma is ha son ló mó don kell el jár nunk és
cse le ked nünk. Ezért a né pe se dé si, élet mi nõ sé gi, egész sé -
gi, kör nye zet vé del mi, tár sa da lom szer ke ze ti kér dé se ket er -
köl csi ala pon kell meg vá la szol nunk. A ki zá ró lag gaz da sá -
gi vá la szok fu tó ho mok ra épí te nek. Meg jegy zem, ezen az
ala pon kell a globalizáció kér dé se i re is a meg fe le lõ meg -
ol dá so kat meg ta lál nunk.
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A mai po li ti kai élet szá má ra, kü lö nös kép pen ha zánk ban,
De Gasperi pél da kép a tár sa dal mi lét meg te rem té sé ben is.
Gasperi el uta sí tot ta a bal ol da li ra di ka liz must, még is az or -
szág ér de ké ben, az ér té ke ket meg nem ta gad va ké pes volt
az együtt mû kö dés re. Mind ezt önál ló sze mé lyi ség ként, má -
so kat tisz te let ben tart va tet te, és a mai hely zet re utal va rá -
mu tat nak, hogy az együtt mû kö dést kor mány za ti po zí ci ó ból
szor gal maz ta. Pél dá ja azt iga zol ja, hogy az együtt gon dol ko -
dás fel té te le az õszin te pár be széd, az ér té kek meg nem ta -
ga dá sa. Csak a nem ze ti ös  sze tar to zás, a szo ci á lis ér zék kö -
zép pont ba ál lí tá sa le het a ki bon ta ko zás alap ja. 

Ter mé sze te sen – az idõ- és is me ret kor lá to kat is fi gye -
lem be vé ve – egy mai po li ti kus nak azért le het és kell,
hogy le gyen Alcide De Gasperi pél da kép, mert hi te les sé -
ge, ál do zat vál la lá sa, bá tor, új sze rû prob lé ma fel tá rá sa és
pár be szé den ala pu ló együtt mû kö dõ ké pes sé ge er re nem -
csak al kal mas sá, ha nem mél tó vá is te szi.

Egy tõ le szár ma zó, na gyon jel lem zõ gon do lat tal ös  sze -
gez ném hoz zá szó lá so mat: „Si ke rem ese tén az esz me lesz,
amely gyõ ze del mes ke dik, bu ká som ese tén pe dig sze mé -
lyem je len ték te len sé ge okol ha tó.”

(El hang zott a könyv be mu ta tón, 2007. már ci us 18.)
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SZEM BE NÉ ZÉS, SZEMBESÍTÉS…
A nyolc va nas évek vé gét kö ve tõ en vég be ment tár sa dal mi
tör té né sek kel kap cso la to san kü lön bö zõ ál lí tá sok lát tak
nap vi lá got. So kan sok fé le mó don - in du lat tal, iró ni á val, tu -
do má nyos kod va - fo gal maz ták meg azt a té telt, hogy ha -
zánk ban nem volt rend szer vál tás. A meg fo gal ma zá sok
több nyi re meg ma rad tak, meg ma rad nak a je len ség fel is me -
ré sé nek, le írá sá nak szint jén, az érv rend sze rük kö zép pont -
já ba ál lít va azt a ta pasz ta la tot, hogy a po li ti kai és – hoz zá -
te szem: még in kább – a gaz da sá gi elit meg ha tá ro zó ré sze
az elõ zõ rend szer ha szon él ve zõ i bõl ke rült, ke rül ki.

Ez zel szem ben má sok azt ál lít ják, hogy a tár gya lá sos
úton lét re jött „rend szer vál tás” – egy elõ re te gyük idé zõ jel -
be – al kal mas volt a jog ál la mi in téz mé nyek meg te rem té sé -
re, ké pes sé tet te az or szá got a pi ac gaz da ság lét re ho zá sá ra
és nem utol só sor ban az eu ró pai in teg rá ci ó ra.

Rész le tes elem zést igé nyel ne mind két ál lí tás, ám itt és
most, le mond va az ala pos elem zés le he tõ sé gé rõl, a két ál -
lí tás sal sze gez zünk szem be egy har ma dik – a lé nye get ta -
lán job ban meg kö ze lí tõ – ál lí tást.

A jog ál la mi in téz mény rend szer csu pán ke ret, azt mû kö -
dé se töl ti meg iga zi tar ta lom mal. A jog ál la mi ság nem ön -
cél – ha egyes in téz mé nyei jól, vagy meg fe le lõ en mû köd -
nek, az ön ma gá ban még nem je len ti azt, hogy az egész
ele get is tesz a tár sa da lom biz ton ság gal, fe le lõs ség tu dat tal
és igaz ság ér zet tel kap cso la tos el vá rá sa i nak. A jog ál la mi ság
egy esz mény, amely csak is foly to nos fej lesz té sé vel kö ze lít -
he ti meg ezt a tár sa dal mi el vá rást. Ha pe dig azt ál lít juk,
hogy van nak jól mû kö dõ in téz mé nyek, ak kor leg alább
ilyen mér ték ben és súl  lyal azt is ál lít hat juk, hogy a jog ál la -
mi ság gya kor ta sé rül az adott fel té te lek elég te len sé ge vagy
em be ri mu lasz tá sok okán.

Ál lí tá so mat há rom konk rét tény is iga zol ja: el sõ ként a ta -
valy ok tó be ri ese mé nyek, má so dik ként Ma gyar or szág kor -
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rup ci ós ös  sze ha son lí tá sok ban el fog lalt he lye, vé gül az az
ál ta lá no san ki ala kult, meg ala po zott vé le mény, hogy or szá -
gunk egy „kö vet kez mé nyek nél kü li or szág”. Tény le ge sen a
ha zug ság bi ro dal ma.

Ér dem ként ke rül meg em lí tés re, pe dig ala pos át gon do -
lást ér de mel ne az az ál lí tás, hogy „ki épí tet tük a pi ac gaz da -
sá got”. Fel ve tõ dik ugyan is a jo gos kér dés: ugyan ki nek
épí tet tük ki? Hi szen a pi ac gaz da ság ön ma gá ban még ko -
ránt sem szo ci á lis pi ac gaz da ság. 

A kér dés meg vá la szo lá sá hoz nem kell Ludwig
Erhardig vis  sza la poz nunk. Elég csak ar ra gon dol nunk,
hogy a mai na pig nem fo gal maz tuk meg az ál lam ez zel
kap cso la tos sze re pét. Esz köz te le ní tet tük az ál la mot,
ezért kép te len vagy gyen ge be avat koz ni, ahol a nor má -
lis mû kö dés ér de ké ben pe dig ar ra szük ség vol na, no ha
meg fe le lõ kont roll nél kül a pi ac csak szûk cso port ér de -
ké ben sza bá lyoz.

A pi ac za var ta lan mû kö dé sé vel kap cso la tos prob lé mák
ér zé kel te té sé re fel ten nék né hány kér dést.

n Fog lal ko zott-e már a po li ti ka az el múlt idõ szak ban a
ma gyar gaz da ság ará nyos sá gá val?

n Le het sé ges és in do kolt-e négy éven te meg vál toz tat ni
a stra té gi ai va gyon fo gal mát és pri va ti zál ni olyan va -
gyo no kat, me lyek ko ráb ban a par la ment tar tós ál la -
mi va gyon nak ítélt?

n A kül föl di tõ ke tér nye ré se men  nyi ben gát ja a ma gyar
kis- és kö zép vál lal ko zó, ke res ke dõ vál lal ko zá sok fej -
lõ dé sé nek? Ez utób bi kér dés kor rekt meg vizs gá lá sá -
hoz ter mé sze te sen az a szem pont is hoz zá tar to zik,
hogy a kül föl di be fek te tõ men  nyi ben ge ne rál pi a cot
a ma gyar vál lal ko zá sok szá má ra.

n A kül föl di be fek te té sek ará nyo san vesz nek-e részt a
köz te her vi se lés ben, avagy gaz da sá gi nö ve ke dés mi -
ért nem egé szen ér zé kel he tõ a költ ség ve tés be vé te -
li ol da lán?
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n Va ló ban min den te rü le ten adot tak-e a pi a ci ver seny
(még ko ránt sem a tisz tes sé ges ver seny rõl van szó)
fel tét elei, vagy az or szág nagy ság rend je okán, több
te rü le ten mo no po li zált pi ac ról be szél he tünk?

A kér dé se ket ter mé sze te sen hos  szan le het ne foly tat ni.
Érez he tõ ter mé sze te sen azt is, hogy a kér dé sek köl tõ i ek, a
vá la szok egy ér tel mû ek. Az vi szont már egy ál ta lán nem
egy ér tel mû, ho gyan és mi ért ju tot tunk idá ig. Mi ért nem tet -
tük fel ko ráb ban eze ket a kér dé se ket?

A „rend szer vál tás” fo gal ma tár sa dal mi evo lú ci ót kell(ene),
hogy je lent sen. Nem ele gen dõ te hát a pusz tán jog ál la mi
evo lú ció. Tár sa dal mi evo lú ció alatt azt ér tem, hogy a tár sa -
dal mi szer ke zet né pe se dé si mu ta tó i val együtt al kal mas sá vá -
lik egy nem ze ti jö võ kép meg al ko tá sá ra. A szán dék meg fo -
gal ma zá sa ön ma gá ban nem elég sé ges, azon túl ha tá ro zott
és egy irány ba mu ta tó tet tek re van szük ség. 

Ter mé sze te sen meg ke rül he tet len an nak a kér dés nek a
fel ve té se is, hogy a je len hely zet ben van-e szük ség új tár -
sa dal mi szer zõ dés re. Meg íté lé sem sze rint az er köl csi ren -
det csak is egy köl csö nö sen el is mert és el fo ga dott ér ték -
rend alap ján kö tött új tár sa dal mi szer zõ dés ál lít hat ná hely -
re. Ez a szer zõ dés alap ve tõ en azt a nem ze ti mi ni mu mot
kel le ne, hogy je lent se, amely nél kül nincs jö võ kép, nincs
fej lõ dés, és hoz zá te szem, eu ró pa i ság sem. Arno
Anzenbacher ír ja: „a tár sa dal mi meg egye zé sen ala pu ló
ethos mi ni má lis mér té ke nél kül egyet len tár sa dal mi kép -
zõd mény sem tölt he ti be funk ci ó ját sem ön ma gá ban, sem
a tár sa da lom egé szé ben. A pluarista tár sa da lom, mint ami -
lyen a mi énk is, csak olyan mér té kig ne vez he tõk tár sa da -
lom nak, ami lyen mér té kig nem plu ra lis ta, ha nem ren del -
ke zik egy bi zo nyos nor ma tív alap kon szen zus sal.” 

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt ezért a kö zös jö võ kép
ki ala kí tá sa ér de ké ben olyan té má kat kí ván meg je le ní te ni,
ame lyek en nek a kon szen zus ke re sés nek a ré szét ké pez he -
tik. Eb bõl az as pek tus ból kö zös tör té nel münk ér té ke lé se az
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egyik lé nye gi szem pont. Egy or szág tör té nel me csak a nem -
ze dék rõl nem ze dék re va ló gon dol ko dás ban ért he tõ meg,
vagy Jó zsef Attila-i ki fe je zés sel: „az õs sej tig va gyok min den
õs”. He lyes tör té ne lem szem lé let nél kül vi szont csak üres
nem zet ké pünk le het és va ló di jö võ kép sem al kot ha tó.

Az eu ró pai in teg rá ció va ló ban le he tõ ség, azon ban er -
köl csi ér te lem ben ez a le he tõ ség egy ben fe le lõs ség is.
Töb bek kö zött ez le he tõ ség az or szág nak pél dá ul a Tri a -
non-szindró ma fel dol go zá sá ra is, eh hez vi szont alap ve tõ -
en tér sé gi szem lé let tel kel le ne gon dol koz ni és a te rü let fej -
lesz té sek ös  sze han golt mun ká já ra len ne szük ség.

A nem ze dé kek egy más ra utalt sá gá ban ki kell épí te nünk a
va ló di szo ci á lis part ner ség in téz mény rend sze rét. A ter mé szet
rend je sze rint, ahogy mi, szü lõk ál do za tot vál la lunk gyer me -
künk fel ne ve lé sé vel, úgy a gyer me kek – ha szük ség van rá
– tá mo gat ják a szü lõ ket. Ezért is stra té gi ai kér dés az élet szol -
gá la ta, a csa lá dok meg erõ sö dé se. Ez az er köl csi alap tár sa -
dal mi mé re tek ben is iga zolt. Ezért fog lal ko zunk ki emel ten a
de mog rá fia ál tal le írt tár sa dal mi tör té né se ket ala kí tó kér dé -
sek kel, így a csa lá di adó zás sal és a nyug díj rend szer rel is. 

Úgy gon do lom, hogy ha zánk de mog rá fi ai prob lé má i nak
kér dé se a ma gyar fenn tart ha tó fej lõ dés kulcs kér dé se. Egy
el öre ge dõ tár sa da lom nak na gyob bak a szo ci á lis és egész -
ség ügyi ter hei. Er re a prob lé má ra nem le het vá lasz az, amit
Eu ró pa a bevándorláspolitikájával adott. Ez két szem pont -
ból is rend kí vül prob le ma ti kus. Egy részt ér ték ren di hi ba
volt, hogy az egyént nem an nak tel jes em be ri mél tó sá gá -
ban, ha nem csu pán élõ mun ka erõ ként vet ték szá mí tás ba,
aki a ha té kony ság ér de ké ben cse rél he tõ. Más részt a be -
ván dor lás olyan tár sa da lom szer ke ze ti prob lé má kat oko -
zott, ame lyet egy re ne he zeb ben tud nak ke zel ni, s ame lyek
a po li ti kai szél sõ sé ges sé gek meg erõ sö dé sé hez ve zet nek. 

A tár sa dal mi-nem ze ti kon szen zus nak te hát a nem zet -
stra té gi á ról kell szól nia, a fenn tart ha tó fej lõ dés rõl, a ma -
gyar-ma gyar kap cso lat ról, a nem ze ti és nem ze dé ki szo li da -
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ri tás ról, egy meg ala po zott és tá mo ga tott jö võ kép rõl. Csak
így ha lad hat juk meg mai rög höz kö tött si ral ma in kat, ön -
pusz tí tó élet gya kor la tun kat. Az iga zi szem be né zés az er -
köl csi meg nyí lás kez de te. Ez nem a po li ti kai osz tály prob -
lé má ja és kér dé se, ha nem min den ma gyar em be ré. Ahogy
Te le ki fo gal ma zott: „Mer jünk ma gya rok len ni!”

(Eger, 2007. má jus.)
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TISZ TÁBB VI SZO NYOK KEL LE NEK
A pár tok ma az ér de kek 

és nem az ér té kek men tén po li ti zál nak

– Kezd jük a leg vé gén: a KDNP el múlt tíz, de leg in kább öt-
hat esz ten de je meg le he tõ sen vi ha ros volt…

– Igen, de ez a kor szak – jog erõs Leg fel sõbb Bí ró sá gi
íté let tel – le zá rult. A leg fõbb bí rói tes tü let dön té se ér tel mé -
ben én to vább ra is a párt or szá gos el nök sé gé nek tag ja va -
gyok, míg a me gyei szer ve zet el nö ke Bossányi Lász ló. Ma
már van esély ar ra, hogy együtt a Ma gyar Ke resz tény de -
mok ra ta Szö vet ség gel, va la mint a jobb ol da li ér té ke ket ma -
gu ké nak val ló pár tok kal is mét he lyünk le gyen a Par la -
ment ben. Per sze eh hez el en ged he tet len, hogy egy va ló ban
mû kö dõ „ren des” szö vet sé gi rend szer ala kul jon ki a jobb -
ol da lon, ami nek bá zi sát egy erõs kö zép osz tály ké pez he ti.
Ma ga a pol gá ro so dá si fo lya mat is csak ak kor le het si ke res,
ha ki épül ez a – ma még hi ány zó – kö zép osz tály. Lát ni
kell, hogy a KDNP-nek a ki lenc ve nes évek ele jén egy sor
kez de mé nye zé se volt. Ezek vé gül is a po li ti kai jobb kö zé -
pen ke let ke zett ûrt be töl tõ Fi desz nél ér tek be. Hogy mi
ma gunk nem „ját szot tuk meg esé lye in ket”, nem vit tük kö -
vet ke ze te sen vé gig kez de mé nye zé se in ket, an nak oka a
vég re haj tás ban va ló gyen ge sé günk volt. Ám a hi bák ból
min dig le het ta nul ni – és kell is.     

– Mi lyen nek lát ja ma Luk ács Ta más a „hõs kort”? Ami kor
le kel lett bon ta ni egy tár sa dal mi be ren dez ke dést és újat épí -
te ni he lyet te?

– Meg gyõ zõ dé sem, hogy – kép vi se lõ tár sa im dön tõ
több sé gé vel együtt – nyu godt le het a lel ki is me re tem. Sze -
mély sze rint a lel kem ben most is bé ke van. Kö ve tünk
ugyan el hi bá kat, de a tisz ta szán dé kunk nem kérdõ-
jelezhetõ meg. Ha azt mond juk, hogy a há bo rú utá ni „fé -
nyes sze lek” nem ze dé ke nagy kö zös sé gi lel ke se dés sel a
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nul lá ról vág ha tott ne ki a tár sa dal mi át ala kí tás nak, ak kor mi
– 1990-ben – mí nusz ról in dul tunk. Olyan meg ol dat lan kér -
dé sek kel kel lett szem be néz nünk, mint az egész ség ügyi
rend szer, az ál lam ház tar tás, a fi nan szí ro zat lan szo ci á lis el -
lá tás prob lé mái. Saj ná la tos, hogy ezek a mai na pig nin cse -
nek meg old va. Szá munk ra, a sza ba don vá lasz tott Or szág -
gyû lés el sõ kép vi se lõi szá má ra a nyolc va nas évek vé gén a
po li ti kai köz élet ben va ló rész vé tel er köl csi kér dés volt.
Túl nyo mó több sé günk eb ben hitt, mint aho gyan a kép vi -
se lõk, po li ti ku sok több sé ge tisz tes sé ges volt és ma radt.
Amit más ként kel lett vol na csi nál nunk, az ma már jól lát -
ha tó. Ilyen pél dá ul a pri va ti zá ció, amely nek ter ve zett mód -
ja el len ma gam el sõ ként emel tem szót. A pri va ti zá ció in dí -
tá sa kor a több ség nem lát ta át, hogy az egész kér dés kör
prob le ma ti ká ját nem egye dül az ad ja, hogy jó tu laj do nos-
e az ál lam, vagy sem. A kér dés en nél sok kal ös  sze tet tebb
volt.  A ma gyar gaz da ság ége tõ ba jai nem csak az ál la mi tu -
laj don mû kö dés kép te len sé gé bõl szár maz tak, ha nem ma -
gá nak a gaz da ság nak a szer ke ze té bõl is. El kell is mer nünk,
hogy nem volt stra té gi ánk ma gá ra a pri va ti zá ci ó ra, és ép -
pen ezért hi ba volt azt egy pont ból „le ve zé nyel ni”. Utó lag
per sze le het oko sabb az em ber, de nem fe led kez he tünk
meg ar ról a komp lex kö rül mény rend szer rõl, ami ben ne -
künk meg kel lett hoz ni dön té se in ket. Em lé kez te tek a 22
mil lió dol lá ros ál lam adós ság ra, a szov jet csa pa tok je len lé -
té re, az el sõ cik lus ide jén dú ló ju go szláv há bo rú ra, ami be
ben nün ket is be akar tak rán gat ni ju go szláv gé pek pro vo -
ká ci ó ját is be vet ve eszközül…

– Az el mon dot tak ban, ha nem is di rekt meg fo gal ma zás -
ban ben ne fog lal ta tik, hogy a ma i ak nem min den ben
olyan tisz ták, mint a rend szer vál tó „el sõ nem ze dék” volt…

– Va ló ban hang sú lyo zot tan ke rül te rí ték re ma a köz élet
tisz ta sá gá nak kér dé se, ame lyet az úgy ne ve zett olaj ügy csak
még job ban elõ tér be ál lít. Ami tör té nik, ar ról nem le het tud -
ni, hogy mi is va ló já ban. Amen  nyi ben pro vo ká ció, ak kor az
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majd nem tö ké le tes. En nek el le né re azt mon dom, a köz élet
tisz ta sá gá nak kér dé se nem szû kül het le egy olaj ügy re. Szá -
mom ra a leg na gyobb ta nul ság, hogy sok kal tisz tább, át lát -
ha tóbb, el len õriz he tõbb vi szo nyok ra van szük ség.

A köz élet tisz ta sá gát õriz ni hi va tott sza bá lyo kat meg
kell tar ta ni, s eb be be le tar to zik a saj tó is, amely a hír ver -
seny ben nem min dig jár el tisz tes sé ge sen. Ez így is lesz
mind ad dig, amíg nem szü le tik olyan pre ce dens ér té kû el -
ma rasz ta ló íté let va la me lyik tisz tes ség te le nül el já ró mé di -
um mal szem ben, amely íté let nek vis  sza tar tó ere je lesz.
Fen ti ek mi att val lom, hogy sok kal erõ sebb kont roll rend -
szer re van szük ség, amely ki ter jed mind a vá lasz tott kép -
vi se lõk re, mind a köz tiszt vi se lõk re, olyan bel sõ el len õr zé -
si rend szer re, amely a tõ lünk fej let tebb tár sa dal mak ban
meg le he tõ sen jól mû kö dik. 

– A KDNP tag ja volt az el sõ kor mány ko a lí ci ó nak, ké sõbb
el len zék ben po li ti zált, majd a par la ment bõl is ki szo rult. A
tíz év alatt át ren de zõd tek a po li ti kai erõ vi szony ok és so kan
az or szág ket té sza ka dá sá ról be szél nek gaz da sá gi és po li ti -
kai ér te lem ben egy aránt. 

– Lát szó lag tá vol ról kö ze lí tem meg a fen ti meg ál la pí tá -
sok ba be le fog lalt kér dés kört, ami kor a ke resz tény ér té kek -
rõl ej tek elõbb szót. Pe dig na gyon is a je len rõl szól az
egész. Ar ról a je len rõl, amely nek Eu ró pá ja el kép zel he tet -
len ezek nél kül az ér té kek nél kül. A ke resz tény de mok ra ta
ér té kek fi lo zó fi ai meg ala po zá sa Jacques Maritain ne vé hez
kö tõ dik, va la mint az egé szen az ame ri kai füg get len sé gi há -
bo rú ig vis  sza nyú ló pro tes táns eti ká hoz. Ugyan ak kor a ke -
resz tény de mok rá cia mint po li ti kai moz ga lom nem azo no -
sít ha tó ez zel az ér ték fi lo zó fi á val, kü lö nö sen nem a II. vi -
lág há bo rú elõt ti kor sza ka. A vi lág há bo rú új ki hí vás volt az
em be ri ség szá má ra, s er re a ki hí vás ra a vá laszt a ke resz -
tény de mok rá cia ta lál ta meg. Klas  szi kus el vi tisz ta sá gá ban a
ke resz tény de mok rá cia po li ti kai fi lo zó fi á ja a '60-as évek
kö ze pé re mu tat ko zott meg, s en nek a po li ti ká nak az utol -
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só nagy alak ja Aldo Moro volt. Én mint ke resz tény de mok -
ra ta ér té ke ket val ló em ber ab ból in du lok ki, hogy az ér té -
kek egy mást nem zár ják ki, ha nem ri va li zál nak csu pán.
Egy mást ki zá ró le het vi szont az ér ték és az ér ték te len ség.
Minden nek a fel is me ré se azon ban már a po li ti kai kul tú ra
kér dé se. Pél dá ul an nak be lá tá sa, hogy a he lyi po li ti ká ba
nem sza bad át vin ni a nagy po li ti kát, vagy: so ha nem sza -
bad gör csö sen ra gasz kod nunk bi zo nyos dol gok hoz. Szá -
mom ra az fon tos, hogy ke resz tény ként él jek, még ak kor is
ha sok hi bám és bu ká som van. A ke resz tény em ber sem
hi bát lan ugyan is. De ha hi bá zik, be lát ja, és egyút tal ké pes
má sok nak is meg bo csá ta ni hi bá it. Ta pasz ta la ta im sze rint a
po li ti ka ma ön ma gá ba for dul, min dig ma gá ról be szél ahe -
lyett, hogy pár be szé det foly tat na. Pe dig a tör té net nem az
ön de fi ní ci ó ról kel le ne, hogy szól jon. Az ér té kek men tén
va ló po li ti zá lás ból nem kö vet kez ne olyan faj ta szem ben ál -
lás, ha úgy tet szik a „ket té sza ka dás”, mint amit ma ta pasz -
tal ha tunk Ma gyar or szá gon. Ak kor mi ért ilyen kí mé let len a
szem ben ál lás egyes po li ti kai pár tok kö zött? – te het jük fel a
kér dést. En nek okát ab ban lá tom, hogy a pár tok nem a kü -
lön bö zõ ér ték ren dek sze rint mû köd nek. 

Ho va to vább „for dí tott fel ál lást” is ta pasz tal hat tunk ré -
szük rõl. Ve gyük pél dá ul az MSZP-t, amely dek la rál tan,
„szo ci ál de mok ra ta” ér té ke ket akar kö vet ni. A kor mány zá -
sa ide jén ugyan ak kor ho va to vább mint a nagy tõ ke ki szol -
gá ló ja mu tat ko zott meg. Va gyis azt ta pasz tal juk, hogy ma
a pár tok az ér de kek alap ján ha tá roz zák meg tény ke dé sü -
ket, az ér de kek men tén mû köd nek. Ami pe dig a gaz da sá -
gi ér te lem ben vett ket té sza ka dást il le ti: tény ként ke zel het -
jük, hogy ez lé te zik. Hoz zá kell azon ban ten ni, hogy az
iga zi ket té sza ka dás a Bok ros-cso mag után kö vet ke zett be.
Má ra már nyil ván va ló, hogy nem volt szük ség a cso mag ra.
Amen  nyi ben Horn Gyu la hall gat pénz ügy mi nisz te ré re,
Békesi Lász ló ra, és nem kés le ked nek nyolc hó na pot, ak -
kor nem lett vol na ilyen sú lyú dön té sek re szük ség. 
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– Töb bé-ke vés bé fél idõ ben va gyunk két par la men ti vá -
lasz tás kö zött. Ho gyan lát ja ma Luk ács Ta más a két év
múl va ese dé kes vok so lás esé lye it? 

– A Fi desz jobb ra moz du lá sá val iga zi kö zép párt tá vált.
Azt ter mé sze tes nek tar tom, hogy a nép sze rû sé ge min den
kor mány ra ke rü lõ párt nak, így a fi a tal de mok ra tá ké is ko -
pik. Az MSZP Ac hil les-sar ka, hogy 1998-ban már be bi zo -
nyo so dott: csak erõs part ner rel nyer he tõ meg a vá lasz tás.
Szo ci o ló gi ai ér te lem ben pe dig gyen ge pont ja, hogy meg -
tar tot ta ate is ta jel le gét. Ugyan ak kor je len tõs elõ nye a tár sa -
dal mi be ágya zott sá ga. Fen ti ek re is te kin tet tel azt mond ha -
tom, hogy az el múlt tíz esz ten dõ ben nem volt még olyan
hely zet, hogy 2 év re elõ re en  nyi re ne le he tett vol na prog -
nosz ti zál ni a kö vet ke zõ vá lasz tá sok ki me ne tel ét. Amen  nyi -
ben a Fi desz en ge di a ke resz tény de mok ra ta tö mö rü lé se ket
ér ték rend sze rint dol goz ni, s ha ezek a cso por tok át lát ják,
hogy a Fi desz nél kül nem nyer het nek, ak kor van esé lye a
jobb ol dal nak.

– Nem ke rül he tünk meg egy má sik kér dést, a köz szol gá -
la ti rá dió ügyét, hi szen az egy ko ri kép vi se lõ tag ja a cson ká -
nak ne ve zett kuratóriumnak…

– Szé gyen le tes nek tar tom azt, ami most a rá dió el nö ki
pá lyá zat el bí rá lá sa kor tör tént. A va la mi ko ri ku ra tó ri u mi ta -
gok ról nem le he tett tud ni, me lyik párt is küld te oda õket.
Ki tud ta pél dá ul azt, hogy Sze pe si György az MSZP kép vi -
se le té ben ka pott he lyet a tes tü let ben? Va la men  nyi en azon
vol tunk, hogy jól mû köd jön a rá dió és nem fog lal koz tunk
az zal, hogy mi a de le gá ló pár tunk „üze ne te”. Ez zel szem -
ben a Kon dor Ka ta lin ra va ló sza va zást meg elõ zõ na pon 14
ku rá tor az MSZOSZ-szék ház ban járt el iga zí tá son. Ami pe -
dig a ki egyen sú lyo zott sá got il le ti: van nak, akik úgy gon -
dol ják, hogy a jobb ról po fon, bal ról po fon je len ti a ki -
egyen lí tett sé get. Ho lott er rõl szó sincs. Nem vi ta tom, ne -
héz ke zel ni pél dá ul a Va sár na pi Új sá got, de ha úgy tet szik,
az is egy vé le mény, amit ez a mû sor köz ve tít. Azt pe dig a
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tör té ne lem már szám ta lan szor bi zo nyí tot ta, hogy a bo szor -
kány ül dö zés min dig az el len ke zõ jé be for dul. Ös  szes sé gé -
ben úgy lá tom, hogy a mé dia ügye egész de mok ra ti kus
fej lõ dé sünk nek a gyen ge pont ja. És nem ér tem, hogy ha
tud juk: va la mi rossz – ilyen a mé dia tör vény –, mi ért nincs
meg a kel lõ aka rat a vál toz ta tás ra; a meg egye zés re?

(He ves Me gyei Hír lap, 2000. au gusz tus 5.; 

az in ter jút ké szí tet te: Sike Sándor.)
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AZ ANTALLI ÖRÖK SÉG 
IDÕ SZE RÛ SÉ GE

„Aki nem gyûjt ve lem, szét szór” (Lk 11.23)

Az el sõ rend szer vál tó kor mány párt ok – ki vált képp az MDF
– az antalli örök ség hez va ló vi szo nyu kat so ha nem ta gad -
hat nák meg. Amely el sõ sor ban a hi te les ség kér dé se. A
prag ma tiz mus azt dik tál ta vol na, hogy An tall Jó zsef nagy -
ko a lí ci ó ban kor má nyoz zon. Az or szág hely ze te, a rend -
szer vál to zás ak kor még meg lé võ igé nye, de a vá lasz tá si
ered mé nyei is ezt in do kol hat ták. Még is, õ in kább a ne he -
zebb utat, az ér ték azo nos sá got vá lasz tot ta.

An tall Jó zsef az MDF és az el sõ ko a lí ció esz mei meg ala -
po zott sá gát az aláb bi ak ban fog lal ta ös  sze: „…köte-
lességünk, hogy a há rom nagy esz mei örök sé get együtt
vál lal juk. Azt, amit a ke resz tény de mok rá cia je lent az eu ró -
pa i ság ban, a szo ci á lis ér zé keny ség ben, a szo li da ri tás ban,
to váb bá a nem ze ti li be ra liz must, mely jog ál la mi ság ban, pi -
ac gaz da ság ban újat te rem tett, és azt a né pi-nem ze ti örök -
sé get, ame lyet a ma gyar mo der ni zá ció kor rek ci ó ja te rem -
tett meg a ma gyar szo ci og rá fi ai iro da lom.”

Eh hez az örök ség hez va ló vi szo nyát kel le ne tisz táz nia a
je len le gi MDF-nek. Le het azt ál lí ta ni uk, hogy az nem a dol -
gok nor má lis rend je, ha a po li ti kai fe lek egy más sal nem
tár gyal nak. Ám ez csak ak kor lesz hi te les, ha leg alább
azok a part ne rek, akik az eu ró pai po li ti ká ban azo nos ér té -
ke ket kép vi sel nek, nos, leg alább õk tár gyal nak. A ke resz -
tény ér ték rend sze rint ez nem le het ne sze mé lyi sé re lem
kér dé se vagy tár gya.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt min den kö rül mé nyek
kö zött vál lal ta a fent em lí tett esz mei örök sé get azok ban az
idõk ben is, ami kor ko moly ál do za to kat kel lett hoz ni a kor -
mány zás biz ton sá ga ér de ké ben. Ha a ko a lí ci ós part ner fi -
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gyelt vol na a KDNP sza vá ra, ak kor ha zánk ban a pri va ti zá -
ci ós fo lya mat nem egy szûk poszt kom mu nis ta cso port ér -
de két szol gál ta vol na. A poszt kom mu nis ta ugyan is nem
egy sze rû en jel zõ, ha nem a kap cso la ti tõ ke lét for má ja. Ez a
kap cso la ti tõ ke már az el sõ évek ben lét re jött a volt nó -
men kla tú ra és a mé dia kö zött, amely nek egyik kö vet kez -
mé nye töb bek kö zött az lett, hogy a rend szer vál to zás nyer -
te se i nek szûk cso port ja és az elõ zõ rend szer ki vé te le zett -
jei kö zött sok azo nos sá gi pon tot ta lá lunk. Eb ben az ös  sze -
füg gés ben ért he tõ csak meg a tocsikolás vagy a bró ker ügy.
Ha az MDF az antalli örök ség hez ra gasz ko dik, ak kor nem
le het ki szol gá ló ja en nek a kap cso la ti tõ ké nek. A vá lasz tás
tét je min dig az: kí vá nok-e kor mányt vál ta ni vagy sze ret -
ném-e, hogy a je len le gi kor mány to vább mû köd jön? Ezt a
kér dést az MDF, de más pár tok sem ke rül he tik meg. Egyes
nyi lat ko za tok sze rint az MDF, a MIÉP, a Job bik kor mány -
vál tást akar, ugyan ak kor min den ki tisz tá ban van az zal,
hogy ez part ner nél kül ne kik le he tet len.

Mi a fon to sabb? Az ér ték rend vé del me vagy az in téz -
mény rend szer hez va ló me rev ra gasz ko dás? Tud juk jól,
hogy 2006-ban kor mány- s így értékrendváltást csak a Fi -
des  szel együtt le het sé ges vég re haj ta ni. Mi több, a Fi desz
nem csak el fo gad ja, de ma gá é vá is te szi ér ték ren dün ket; ez
pe dig az or szág szem pont já ból sok kal fon to sabb, mint egy
szûk cso port sa ját ér dek ér vé nye sí té se. Az MDF egyet len
esé lye az önál ló par la men ti lé te zés re, ha még a vá lasz tás
elõtt vi lá gos és tisz ta vá laszt ad kor mány vál tás kér dé sé re
és a Fi des  szel va ló vi szo nyá ra. Ter mé sze te sen egyet le het
ér te ni az zal a tö rek vés sel, hogy bi zo nyos alap kér dé sek ben
a nem ze ti egy ség meg te rem té sén kell fá ra doz ni. Két meg -
jegy zés azon ban fel tét le nül ide kí ván ko zik. Mind ezt nem
cél sze rû a ka me rák ke reszt tü zé ben ten ni, és – ki vált kép -
pen gaz da sá gi kér dé sek ben – nem ki zá ró lag po li ti kai pár -
tok fel ada ta az egyez ség kö tés. Egy ilyen egyez ség ak kor
le het ha té kony, és ak kor nem kam pány ér de ke ket szol gál,
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ha ab ban az ér dek kép vi se le tek, ka ma rák és szak szer ve ze -
tek is részt vál lal nak. De ha a nem ze ti egy sé get nem csak
szó la mok ban igé nyel jük, ak kor a ha tá ro kon kí vü li ma gya -
rok vagy a ket tõs ál lam pol gár ság kér dé sé rõl sem tisz tes sé -
ges zárt aj tók mö göt ti ta nács ko zást tar ta ni. A sors kö zös ség
a kö zös gon dol ko dás le he tõ sé ge és egy ben fe le lõs sé ge is. 

(Meg je lent a Ma gyar Nem zet ben, 2005. szep tem ber 6.)
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MEG BU KOTT A KOR MÁNY RT.
A KDNP a csa lá dok kal kez de né a vál to zá so kat

A keresztényszociális gon do lat a mun ka el sõd le ges sé gét
hir de ti a tõ ké vel szem ben, fe le lõs ség vál la lást, sür get a
nyers pro fit va dá szat tal el len tét ben. Mi úgy érez zük, va ló -
ság gal éhe zi a tár sa da lom a tisz ta, tra di ci o ná lis el ve ket,
úgy hogy a keresztényszociális gon do lat mag vai ter mé keny
föld re hul la nak, csak el kell õket vet ni.

– Az MSZP-t mil li ár do sok ve ze ti, a párt mint ha még is a bal -
ol da li szo li da ri tás és a szo ci á lis esz mé jé nek egye dü li le té te -
mé nye se len ne. Igaz ez?

– Én in kább azt kér dez ném, va jon ar ról szólt-e a po li ti -
ka az el múlt 15 év ben, ami rõl szól nia kel lett vol na? Mint
ki de rült, nagy hi ba volt a bal ol da li ság te re pét át en ged ni az
MSZP-nek. Sõt en ged tük azt is, hogy a bal ol dal inak fel tün -
te tett lo gi ka sze rint ér vé nye sül je nek a pi ac tör vé nyei. A va -
ló ság ban ugyan is szó sincs tény le ges szo li da ri tás ról eb ben
a rend szer ben, itt csu pán mor zsát dob nak a kár val lot tak -
nak. A rend szer vál tás nak az lett vol na az egyik fel ada ta,
hogy meg va ló sít sa az An tall Jó zsef ál tal so kat hi vat ko zott
szo ci á lis pi ac gaz da sá got, s jog sza bály ban rög zít se, mi ként
kell õr köd nie az ál lam nak e rend szer fe lett. A pi a ci me cha -
niz mu sok nak van nak kár val lott jai, s egy ál lam fe le lõs sé ge
az, hogy mi ként eny hí ti e kár val lott ré teg le sza ka dá sát. Rá -
adá sul ná lunk kont roll és fe le lõs ség nél kü li vad ka pi ta liz -
mus ala kult ki, amely szin te üzem sze rû en ter me li a kár val -
lot tak tö me gét. En nek a rend szer nek lett a jel lem zõ je a
ma gát bal ol dal inak ne ve zõ „elit” tel je sít mény nél kü li és
sok szor a köz te her vi se lést mel lõ zõ meg gaz da go dá sa. Az
ef fé le meg va gyo no so dás csak má sok ká rá ra tör tén he tett.

– Mi az az ál bal ol da li elv, ami olyan nagy csa pást je len -
tett a ma gyar tár sa da lom szá má ra? 
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– Az, hogy a pi ac min dent au to ma ti ku san sza bá lyoz,
min den gaz da sá gi fo lya ma tot, s en nek meg fe le lõ en az ál -
lam nak tel jes mér ték ben vis  sza kell vo nul nia a gaz da ság
te rü le té rõl. A KDNP már a kez det kez de tén le szö gez te,
hogy ez csak is a tö me gek el sze gé nye se dés éhez ve zet het.
Saj nos iga zunk lett. Az a vadkapitalista, álliberális gaz da -
sá gi gya kor lat, ame lyet a bal ol dal kö ve tett, s kö vet ma is,
a kül föl di tõ két ré sze sí tet te elõny ben a nem ze ti tõ ké vel
szem ben a pri va ti zá ci ós fo lya mat ban.  Az zal, hogy en nek
mi lyen gaz da sá gi és tár sa dal mi kö vet kez mé nyei lesz nek,
nem fog lal ko zott. Jó pél da e kö vet kez mé nyek re a Bok -
ros-cso mag, amely nek be ve ze té se után – ahogy azt
Andorka Ru dolf meg ál la pí tot ta – szin te el tûnt a ma gyar
kö zép osz tály.

– Mi re épül ne az ön ál tal em lí tett szo ci á lis pi ac gaz da ság?
– El sõ sor ban egy vi lá gos tár sa da lom kép re. A tár sa da lom

nem más, mint a kö zös sé gek kö zös sé ge, amely nek leg ki -
sebb alap egy sé ge a csa lád. Ha ezt szét ver jük, ha nin cse nek
ren de sen mû kö dõ csa lá dok, sõt egy ál ta lán nin cse nek csa -
lá dok, ak kor a gye re kek nem tud ják hol meg ta nul ni a má -
sok irán ti fe le lõs sé get, az ér de kek egyez te té sét, a komp ro -
mis  szum kész sé get. Itt van pél dá ul 2004. de cem ber 5-e pél -
dá ja! Az ak ko ri kor mány pro pa gan da ép pen azért le he tett
ha té kony, mert nin cse nek iga zi kö zös sé ge ink. Ah hoz, hogy
ös  sze tar tó nem zet té vál jon a ma gyar ság, elõ ször is a csa lá -
do kat kell meg erõ sí te ni. Ez az egyik leg fon to sabb fel ada ta
a po li ti ká nak, ez zel kell fog lal koz nia. A po li ti ka ugyan is
nem ön cél, mint ahogy a gaz da ság nem ön ma gá ért, ha nem
az em be rért va ló, ez áll a pá pai en cik li ká ban is.

– A KDNP sze rint ilyen ros  szul ál lunk nem zet tu dat és fe -
le lõs ség kér dé sek ben?

– Az biz tos, hogy jól nem ál lunk. Ér de kes és igaz pél da
er re, hogy egy né met párt nem te szi ki a ne ve elé a né met
jel zõt. Nem azt mond ja, hogy Né met Ke resz tény de mok ra -
ta Párt, csak an  nyit mond, hogy Ke resz tény de mok ra ta Párt.
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Mert ott a pár tok szá má ra evi den cia, hogy né me tek, s Né -
met or szág ért dol goz nak.

– Ho gyan kel le ne eb be be le fog ni?
– A vál to zást kezd je az em ber ön ma gán. A leg na gyobb

baj nak azt tar tom, hogy a KDNP a rend szer vál tás ide jén
nem tud ta kel lõ erõ vel ér vé nye sí te ni a sa ját el kép ze lé se it.
El le nez tük a pri va ti zá ció meg va ló sult for má ját, mert a pri -
va ti zá ció nem cél, ha nem esz köz. A vis  sza élé sek rõl egy
400 ol da las do ku men tu mot ál lí tot tunk ös  sze és ad tunk át
An tall Jó zsef nek. Nem tör tént sem mi, és mi ezt is en ged -
tük. Vagy: már ak kor ja vas la tot tet tünk a csa lá di adó zás ra,
de nem ve zet te be a kor mány.

– Gyurcsány Fe renc most kéz zel-láb bal til ta ko zik ellene…
– Per sze, mert az ér ték ka te gó ria. És amint tud juk,

Gyurcsány Fe renc nem egy ér té kek kel ren del ke zõ nem ze -
tet, ha nem egy ér de kek alap ján mû kö dõ rész vény tár sa sá -
got ve zet. Ne ki mind egy, hogy hol te szi ezt, te het né akár
Bul gá ri á ban is. Gyurcsány Fe renc és a bal ol dal ér zé ket len
min den tár sa dal mi prob lé ma iránt, a tár sa da lom szer ke ze te
sem ér dek li, amely most egy pi ra mis hoz ha son lít, no ha
sok kal in kább egy rom busz hoz kel le ne ha son lí ta nia. Vé -
kony elit tel a te te jén, szé les kö zép osz tál  lyal a kö ze pén, s
megint vé kony sze gény ré teg gel az al ján.

– Mit tett az An tall-kor mány egyéb ként a nem ze ti mi ni -
mum ki ala kí tá sá ért?

– An tall Jó zsef ra gasz ko dott hoz zá pél dá ul, hogy
min den ha tá ron tú li ma gya ro kat érin tõ kér dés ben elõ -
ze te sen tár gyal jon a hat par la men ti párt. Ne ki meg volt
az el kép ze lé se a nem zet kül po li ti kai ere jé nek nö ve lé sé -
re is. Ki ta lál ta a vi seg rá di né gye ket, s a kö zép-eu ró pai
ál la mok kal, kü lö nö sen az erõs nem zet tu da tú len gyel ál -
lam mal együtt akar ta a ma gyar nem ze ti ér de ke ket ér vé -
nye sí te ni.

– A KDNP test vér párt já nak tart ja a Len gyel or szág ban
kor mány zó PiS-t, az az a Jog és igaz sá gos ság párt ját. Ezek
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sze rint 2006. áp ri li sa után vis  sza tér het az antalli gon do lat
a le en dõ ma gyar kor mány politikájába…

– Ter mé sze te sen. Egyéb ként mi sem mi újat sem aka -
runk ki ta lál ni, a ke resz tény ség ér té kei adot tak, a ke resz -
tény de mok rá cia fon tos esz me kör, nél kü le már nem is lé -
tez ne Eu ró pa. Az már más kér dés, hogy a mai Eu ró pa
men  nyi re hû ah hoz a ke resz tény de mok ra ta esz me- és ér -
ték rend szer hez, amely meg tar tot ta. A brüs  sze li ad mi niszt -
rá ció saj nos kö szö nõ vi szony ban sincs Adenauer,
Schuman és de Gasperi gon do la ta i val. Schu mann pél dá ul
azt mond ta, hogy a de mok rá cia vagy ke resz tény, vagy
nem de mok rá cia. Mert ha nem hat ja át a ke resz té nyi fe le -
lõs ség, ak kor egy üres in téz mény rend szer ré vá lik. Ma gya -
rán, ha az unió csak egy gaz da sá gi tár sa ság, ak kor nem ér -
ték, csu pán egy gaz da sá gi vál lal ko zás. Mint Gyurcsány or -
szág rész vény tár sa sá ga. Akik az uni ót ala pí tot ták, azok a
nem ze tek kö zös sé get kí ván tak meg ala pí ta ni. Ha le té rünk
er rõl az út ról, an nak nem csak kul tu rá lis kö vet kez mé nyei
lesz nek, de gaz da sá gi lag is fel õr lõd het az unió.

– Van-e meg fe le lõ te re pe nap ja ink ban a KDNP ál tal kép -
vi selt keresztényszociális gon do lat nak, is me rik-e, ér tik-e ezt
az esz me kört a vá lasz tók?

– Raj tunk mú lik, hogy le gyen te re pe, hogy min den ki
meg is mer je, meg ért se. És azt is tu dat nunk kell, ho gyan ju -
tot tunk idá ig. Az elõbb em lí tet tem a 400 ol da las je len té -
sün ket a privatizációról… Mi eb ben le ír tuk az ag go dal -
mun kat is, hogy a pri va ti zá ci ót már nem az MDF irá nyít ja.
Má té Lász ló, az MSZP egy ko ri pénz tá ro sa pél dá ul ar ról be -
szél sa ját köny vé ben, hogy so ha nem élt olyan jól, mint az
MDF-kor mány ide jén. Min den pá lyá za ta nyer tes lett. A leg -
na gyobb ve szélyt az élel mi szer ipar el adá sá val kap cso la to -
san lát tuk, fi gyel mez tet tünk a vár ha tó ha tá sok ra, és saj nos
iga zunk is lett. Nap ja ink ra ugyan is tel je sen el le he tet le nült
a ma gyar vi dé ket meg tar tó, an nak ge rin cét ké pe zõ gaz da -
tár sa da lom. A keresztényszociális gon do lat a mun ka el sõd -
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le ges sé gét hir de ti a tõ ké vel szem ben, fe le lõs ség vál la lást
sür get a nyers pro fit va dá szat tal el len tét ben. Mi úgy érez -
zük, va ló ság gal éhe zi a tár sa da lom a tisz ta, tra di ci o ná lis el -
ve ket, úgy hogy a keresztényszociális gon do lat mag vai ter -
mé keny föld re hul la nak, csak el kell õket vet ni.

– Fé lõ, hogy az az ál sá gos po li ti ka, amit az MSZP mû -
vel, le já rat ja, hi tel te len né te szi a szo li da ri tás esz mé jét is…
Mil li ár do sok pa pol nak a le sza ka dók ról, de még egyi kük
sem osz tot ta szét va gyo nát a sze gé nyek között…

– Ezért kell gyõz nie a pol gá ri ol dal nak áp ri lis ban, hogy ez
a le já ra tás is meg szûn jön vég re. En gem a Kul csár-ügy bõl
pél dá ul csak az ér de kel, ho gyan tud ták el ér ni az ér de kel tek,
hogy há rom na pon be lül jog sza bályt mó do sít son a par la -
ment an nak ér de ké ben, hogy ál la mi pén zek is be le ke rül hes -
se nek Kul csár bû nös já té ká ba. Itt nem né hány meg té vedt
em ber rõl van szó a je lek sze rint, ha nem az ön ma gát bal ol -
dal inak ne ve zõ par la men ti több ség rõl! Fe le lõs or szág gyû lé si
kép vi se lõk rõl, akik na gyon is ki tud ják szá mol ni, hogy hány
ma gyar em bert ká ro sí tott meg, sze gé nyí tett el a Kul csár ál tal
ve ze tett ak ció. Ha az ilyen par la men ti mû kö dés, ez a faj ta
„tár sa dal mi szo li da ri tás” el fo ga dott mo dell lesz Ma gyar or szá -
gon, ak kor ha ma ro san ba nán köz tár sa ság gá vá lunk.

– Szin te na pon ta lõ ki kü lön fé le tor pe dó kat a csa lád ha -
jó já ra a kor mány és az ál ta la irá nyí tott mé dia. Önök hol
kez de nék a csa lád te kin té lyé nek hely re ál lí tá sát? 

– Az édes anyák esély egyen lõ sé gé vel. Fon tos a nõk
esély egyen lõ sé ge, de mi azt mond juk, hogy egy nõ iga zá -
ból ak kor szen ved hát rányt, ha vál lal ja az élet szol gá la tát.
Te hát az anyák fe lé for du lunk, s úgy gon dol juk, ha si ke rül
õket meg erõ sí te ni, ak kor sza bad az út az olyan esz mék
meg va ló sí tá sa fe lé is, mint pél dá ul a csa lá don be lü li ge ne -
rá ci ós bé ke fe lé. Az tán: a vá laszt ha tó csa lá di adó zás ról, il -
le tõ leg ked vez mény rõl már be szél tem, de van egy mo del -
lünk, amely sze rint a gye re kek fel ajánl hat nák szü le ik szá -
má ra adó juk egy bi zo nyos szá za lé kát.
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– Le vált hat ja-e – egy szer s min den kor ra – a ke resz té nyi
szo ci á lis gon do lat a bal ol dal ha mis, foly ton csak ígér ge tõ
re to ri ká ját?

– Ezt be épí tet tük a párt stra té gi á já ba, és még erõ seb ben
kö vet ke ze te seb ben kép vi sel jük a keresztényszociális gon -
do la tot. Lát juk, hogy a bal ol dal csu pán a vá lasz tók meg vá -
sá rol ha tó sá gá ra ját szik, ez zel akar ja el dön te ni a vá lasz tás
sor sát. Mi sok kal fon to sabb nak tart juk a tár sa da lom er köl -
csi meg úju lá sát.

– Re mél he tõ leg meg bu kik a Gyurcsány Fe renc ál tal ve -
ze tett ál bal ol dal a vá lasz tá so kon. De az tán majd jön egy új
csa pat, új ígéretekkel…

– Bí zunk az em be rek ben és ma gunk ban. Ez a po li ti kai
és gaz da sá gi tak ti ka ki ful lad, nin cse nek tar ta lé kai, le hul lik
ró la az ál ca ru ha. Amint mon dot tam, nem csak anya gi, ha -
nem er köl csi ér te lem ben is el sze gé nyí tet ték ezt a tár sa dal -
mat, ezt kell el sõ sor ban vis  sza épí te ni. Rá mu tat ni, hogy a
mor zsa szó rás se ho vá sem ve zet. Rá adá sul van nak nagy
pil la na tok, ami kor az ál bal ol dal drá mai mó don le lep le zi
ön ma gát, meg mu tat ja iga zi én jét. Az Or bán-kor mány ide -
jén pél dá ul olyan jog sza bály szü le tett, amely nek ér tel mé -
ben csak ak kor jut bi zo nyos tá mo ga tá sok hoz egy-egy csa -
lád, ha bi zo nyí tot tan is ko lá ba já rat ja a gyer me ke it. Ez
hosszú tá von na gyon ko moly had üze net volt le sza ka dás
el len. Ez a fe le lõs apa ság és anya ság gon do la ta, a köz jó ért
tett in téz ke dés volt. És mit akart Gyurcsány Fe renc? Egy -
sze rû en el ven ni a sze gény csa lá dok tól a gye re ke ket, s va -
la mi fé le ja ni csár ként fel ne vel ni õket. A hu szon éves fi a ta lo -
kat pe dig kül föld re uta sí tot ta, mond ván, bol do gul ja nak ott,
mert itt hon túl nagy ter het je len te nek. És még a sze me sem
reb bent. Ne ki olyan volt ez az egész, mint a lét szám le épí -
tés egy rész vény tár sa ság nál.

(Meg je lent a De mok ra tá ban, 2006. feb ru ár 16.;

az in ter jút ké szí tet te: Sinkovics Fe renc.)
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HÚS VÉ TI LE VÉL 
Ked ves Ibo lya!
Két oka is van, ami ért meg szó lí tá sod ér de ké ben a le vél for -
mát vá lasz tom.

Az egyik az idõ – ami nincs. A má sik, hogy az el múlt
négy év ben nem volt olyan meg be szé lés, ha meg szó lí tot -
tál, ne je len tünk vol na meg, meg ke re sés, ami re ne vá la -
szol tunk vol na, ne ke res tük vol na a kö zös gon dol ko dás le -
he tõ sé gét, még ak kor is ha sok kér dés ben nem ér tet tünk
egyet. Er re kö te les min ket az antalli örök ség.

Az antalli örök ség, ame lyet szá munk ra hi te le sen
Bolberitz Pál, Sza bad György kép vi sel, egy ér ték rend. Túl
gaz dag ah hoz, hogy min den rész le tét ki fejt sem, de a lé nye -
gét vi lá go san meg le het fo gal maz ni. „Ke resz tény Ma gyar or -
szá got akar tam!” – hang zott el a te me té si be széd ben, és mi
ke resz tény de mok ra ták õriz zük ezt az örök sé get. 

So kan An tall Jó zsef po li ti kai vég ren de let ének is te kin -
tik a Li be rá lis Fó rum Ala pít vány-kon fe ren ci án el mon dot -
ta kat: „Igen is vall juk, hogy több év ti ze des ura lom után
meg van a ve szé lye egy bal ol da li for du lat nak. Nem biz tos,
hogy vö rös csil lag gal akar nak jön ni. Nem biz tos, hogy vö -
rös zász lók kal. De hogy en  nyi év ti zed után be épül ve a
tár sa da lom, a gaz da ság és az ál lam szer ke ze té be, egy
prag ma ti kus ural ko dó osz tály ként ve szélyt je len te nek, ezt
igen is ki je lent het jük.”

An tall Jó zsef nem volt pró fé ta, nem volt lát nok, „csak ”
tör té nész, aki ké pes volt tör té nel mi táv la tok ban gon dol -
kod ni. Nem csip-csup perc em ber ként, fe lül emel ked ve a
sé rel mi po li ti zá lá son, a nem zet szol gá la tá ban vi lá go san raj -
zol ta meg a vá lasz tó vo na lat. Az iga zi ve szély egy új, prag -
ma ti kus ural ko dó osz tály. To vább me gyek, a prag ma tiz mus
iga zi ve szé lye, hogy nincs er köl csi kér dés fel te vés, csak a
ha szon elv. Min den iga zol ha tó, ami hasz nos. Azt gon dol -
tam, hogy de cem ber 5-e után már min den vi lá gos sá vá lik.
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Nem lett vol na szük ség a kér dést nép sza va zás ra fel ten ni,
ha min den ki szá má ra po li ti kai axi ó ma, hogy sa ját nem ze -
té ért dol go zik, sõt fe le lõs sé get vál lal ak kor is, ha az ál do -
za tok kal jár. Ez a gon dol ko dás ter mé sze te sen el len té tes a
ha szon el vû ség gel. A prag ma tiz mus al kal maz ko dó, mint az
amõ ba. Min dig új és új for má ci ó kat vesz fel, ki tud ja épí -
te ni a mé dia dik ta tú rát, és eh hez ke res – és idõn ként úgy
tû nik, ta lál is – tár sa kat.

Ne künk an nak ide jén, a kö zös kor mány zás alatt sok sé -
rel münk volt, épp ott, ahol a prag ma ti kus ural ko dó osz tály
part nert ta lált a pri va ti zá ció fo lya ma tá ban. Még is hû sé ge -
sek ma rad tunk, sen kit nem árul tunk el, még ak kor sem,
ami kor a sa ját ma gunk ál tal ala pí tott párt ból zár tak ki.
Õriz tük a barankovicsi, antalli ha gyo má nyo kat. Ez a vir -
rasz tók és az õr zõk fe le lõs sé ge.

A tör té ne lem, tör té nel münk ar ra ta nít, hogy a sé rel mi
po li ti zá lás se ho va sem ve zet. 

A kon zer va ti viz mus ér ték meg õr zés: ma gyar sá gunk,
egy más irán ti fe le lõs sé günk, az elõt tünk já ró és utá nunk
jö võ nem ze dé kek irán ti el kö te le zett sé günk. 

A ke resz tény er kölcs pe dig ar ra ta nít, hogy va la mi kor
min den ki nek el kell szá mol nia tet te i vel. De nem csak tet te -
i vel, ha nem mu lasz tá sa i val is. Tud ni il lik je len hely zet ben a
mu lasz tás a prag ma ti kus osz tályt se gí ti ha ta lom ra. Azt a
vissza lo pa ko dó osz tályt, ame lyet An tall Jó zsef olyan pon to -
san kö rül írt. Azt a prag ma tiz must, amely a ha szon el vû ség
alap ján meg ta gad ja a ha tá ron tú li ma gya ro kat, ne ki ront a
tör té nel mi egy há zak nak. Bol dog em lé kû II. Já nos Pál El -
gon dol ni a ha zát cí mû ver sé ben így ír a tör té ne lem rõl:
„Gyen ge a nép, amely be le nyug szik a ve re ség be, amely el -
fe lej ti, hogy vir rasz ta ni kell, míg el nem jön az Õ órá ja.”

Utol já ra még fel te szem a kér dést: Ezt akar tuk?
(Meg je lent a Ma gyar Nem zet ben, 2007. áp ri lis 19.)
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CSA LÁD, SZO CI A LI ZÁ CIÓ, MÉDIA…
Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A cím ben jel zett té mák mind egyi ke olyan kér dés kör,
amely önál ló an is meg ha lad ja egy kon fe ren cia-elõ adás ke -
re tét. Ezért en ged jék meg, hogy le mond jak tu do má nyos
fel dol go zás igé nyé rõl, és kö zös gon dol ko dás ra hív jam
Önö ket, el sõ sor ban mint férj és apa, má sod sor ban mint or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, aki szem be kí ván néz ni a nem kí -
vá na tos tár sa dal mi fo lya ma tok kal. Meg gyõ zõ dé sem ugyan -
is, hogy a vál ság je len sé gek le küz dé sé ben csak az együtt -
gon dol ko dás ban rej lõ, kö zös fe le lõs ség vál la lás ban meg va -
ló su ló meg ol dá sok ve zet het nek ered mény re.

A kö zös gon dol ko dás igé nye fel té te le zi, hogy va la -
mi fé le kö zös ala pot te remt sünk, ha a fel tett kér dé sek re
kü lön bö zõ vá la szo kat adunk is, leg alább a fel tett kér -
dé sek ben egyet tud junk ér te ni. Te hát az el sõ fel adat a
kul tú ránk ból adó dó leg ki sebb kö zös ne ve zõ meg ha tá -
ro zá sa, amely a tár sa da lom több sé ge ál tal el fo ga dott és
kö vet he tõ. Ezt a kö zös ne ve zõt a csa lád funk ci ó já ból
kí vá nom le ve zet ni.

Arno Anzenbacher fi lo zó fus az eti kai nor mák szük sé -
ges sé gét a lel ki is me ret di a lek ti ká já ból és a hu má nus tár sa -
da lom irán ti vágy ból ve ze ti le. A lel ki is me ret di a lek ti ká ja
je len ti, hogy amit jó nak, he lyes nek tar tok, „ma gán és ma -
gá ért va ló va ló sá ga sze rint jó” (He gel) azon ban nem kö -
zöm bös má sok lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé se.

Sa ját meg gyõ zõ dé sem meg erõ sí té se vagy gyen gí té se a
pár be szé den ke resz tül ala kít ja a kö zös nor ma rend szert. Sok -
szor idéz tem már az er köl csi mi ni mum ról adott gon do la tot.

„A tár sa dal mi meg egye zé sen ala pu ló ethosz mi ni má lis
mér té ke nél kül egyet len tár sa dal mi kép zõd mény sem tölt -
he ti be funk ci ó ját, sem ön ma gá ban, sem a tár sa da lom egé -
szé ben. A plu ra lis ta tár sa da lom, mint ami lyen a mi énk is,
csak olyan mér té kig ne vez he tõ tár sa da lom nak, ami lyen
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mér té kig nem plu ra lis ta, ha nem ren del ke zik egy bi zo nyos
nor ma tív alap kon szen zus sal".

„A kö zö sen el is mert er köl csi nor ma rend szer mi ni má lis
mér té ke nél kül nem él he tõ em be ri mó don a há zas ság és
a csa lád”.

A hu má nus tár sa da lom irán ti vágy a hu má nus csa lád
irán ti vágy ban tes te sül meg a tár sa da lom több sé gé ben,
ak kor is, ami kor a tár sa dal mi gya kor lat et tõl el té rõ vál ság -
je len sé ge ket mu tat. A kö zö sen el fo ga dott nor mák hi á nya
tár sa dal munk ös  szes in téz mé nyét rom bol ja, de kü lö nö sen
an nak alap ját, a csa lá dot. A csa lád vál sá ga ter mé sze te sen
nem csak ma gyar, de vi lág je len ség; a tár sa dal mi mo bi li tás,
a XX. szá zad tör té nel mi és ér ték vál sá gai azon ban – ahogy
ezt a vá lá si, abor tusz-, al ko hol- és ön gyil kos sá gi sta tisz ti -
kánk alá tá maszt ja – a ma gyar tár sa da lom ban meg ha tá ro -
zók ká vál tak.

Eb ben a hely zet ben kel lett vol na szem be néz ni új ki hí -
vás sal, a nyil vá nos ság szer ke ze té nek vál to zá sá val, a mé di -
u mok – sok szor manipulatív – fo gyasz tó vá ala kí tá si tech -
ni ká já val. A rend szer vál tás fo lya ma tá ban az ér ték vesz tés
fel erõ sö dött, a kö zös sé gek fel bom lá sa fel gyor sult, így a
tár sa da lom vé de ke zõ ké pes sé ge a mé dia ál tal köz ve tí tett új
ki hí vá sok kal szem ben meg gyen gült.

Ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy a szo ci o ló gi ai iro da lom ban
jel zett el sõ és im má ron má so dik mé dia nem ze dék új és
újabb szo ci a li zá ci ós, pe da gó gi ai, vi sel ke dés ta ni és kul tu rá lis
prob lé má kat vet fel. Sem a csa lá dok, ha még lé tez tek, sem
az ok ta tá si in téz mény rend szer nem tu dott adek vát vá la szo -
kat ad ni a mé dia ál tal tá masz tott ki hí vá sok ra, kér dé sek re. A
véd te len ség ez ál tal fel erõ sö dik. Jel zem, anél kül hogy a dig-
italizáció je len tõ sé gét túl ér té kel nénk, már most fel kel le ne
ké szül nünk azok ra a ki hí vá sok ra, ame lyet az új tech ni ka je -
lent a mé dia hasz ná lat és a kis ko rú ak vé del me te rén.

Ge or ge Gerbner pro fes  szor mu tat rá, hogy „a tör té ne -
tek ré vén tes  szük ma gun ké vá a ne mi, élet ko ri, fog lal ko -
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zá si és élet stí lus be li sze re pe in ket”. A kul tu rá lis kör nye ze -
tün ket táp lá ló tör té ne tek há rom funk ci ó ja, hogy meg mu -
tas sák, mi ként mû köd nek a dol gok, le ír ják, hogy mi mi -
cso da a vi lág ban, meg ta nít sa nak ben nün ket ar ra, ho gyan
bán junk mind ez zel. A tör té ne tek és a va ló ság té nyek és
ér té kek ki ala ku lá sát se gí tik elõ. A gyer mek fej lõ dé sé ben,
de a har mo ni kus pár kap cso la tok ban is a tör té ne tek fel -
dol go zá sa sze mé lyes kap cso la tok ban kell hogy meg tör -
tén jen. Jól tu dom, hogy már rég nem az ide á lis min tá kat
szük sé ges ke res ni, meg kell elé ged ni a le het sé ges tár sa -
dal mi ká ro kat el há rí tó vagy leg alább mér sék lõ meg ol dá -
sok al kal ma zá sát fel vá zol ni.

Je len hely ze tünk ben már ez is elõ re lé pést je len te ne, de
egy ben azt is, hogy amen  nyi ben a köz be széd ré szé vé vál -
hat a prob lé ma fel ve tés, ki ala kul hat nak egyé ni vá la szok,
csa lá di élet, túl élé si stra té gi ák.

Pró bál juk meg te hát vé gig te kin te ni, az ál lam, a jog ré -
szé rõl mi lyen fe le lõs ség vál la lás nak kell tör tén nie, men  nyi -
ben kell nem zet stra té gi ai kér dés nek te kin te ni a csa lá dok
vé del mét a mé di á val szem ben és a mé di á ban. 

A csa lád vál sá ga kor je len ség, ugyan ak kor még sen ki
sem ál lí tott más in téz ményt, amely a csa lád nak tár sa dal -
mat, nem ze tet és jö võt épí tõ fel ada tát ki vált hat ná vagy he -
lyet te sít het né. Te hát a csa lád vál sá ga az em ber és kü lö nös -
kép pen az ame ri ka ni zá ló dott eu ró pai kul tú ra vál sá ga. A
vál ság va jú dá si fáj dal mai azon ban ma guk ban hor doz zák
az új, az élet kul tú rá ját szol gá ló meg ol dá so kat is. 

Egy re in kább ta pasz tal ha tó ugyan is, hogy a mo dern kor
em be ré nek leg alap ve tõbb szük ség le te a biz ton ság ra va ló
tö rek vés. A biz ton sá got pe dig el sõ sor ban nem a kül sõ kö -
rül mé nyek vál to zá sá val, ha nem ön ma gunk sze mé lyes el kö -
te le zett sé gé vel és hi te les sé gé vel te remt het jük meg. Hi szem,
hogy a tör té ne lem is csak így ért he tõ meg, a Magnificat leg -
szebb mon da tát idé zem: „Ir gal ma nem ze dék rõl nem ze dék -
re meg ma rad.”
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En ged jék meg, hogy ezt a gon do la tot egy má sik kép pel is
ki fe jez zem. Éle tem an  nyit ér, mint egy hor do zó ra ké ta, amely
azért ég el, hogy a kö vet ke zõ fo ko zat, nem ze dék elõbb re jus -
son. Nem szük sé ges kü lön tu do má nyos fel mé rést foly tat ni,
szo ci o ló gi ai vizs gá la tot vé gez ni, hogy ezt a gyógy ulá si fo lya -
ma tot a mé dia nem hogy nem se gí ti, de az el len van. Egy részt
a mé dia ál tal su gár zott csa lád ké pek túl nyo mó részt nem az
egész sé ges köl csö nös sze re tet ben és biz ton ság ban élõ csa lá -
dok ról szól nak, más részt a fo gyasz tó vá deg ra dá lás fo lya ma tá -
ban a má sik bir tok lá sá ról, nem ön ma gunk köl csö nös oda adá -
sá ról szól nak a tör té ne tek. Har mad szor – a min ták köz ve tí té -
se, a sztá rok élet tör té ne tei ál tal is – az el kö te le zett élet el le ni
ese mé nyek ural ják a mé di át.

Ezek a je len sé gek – a tel jes ség igé nye nél kül – a mé dia
pri mer ha tá sai a csa lá dok ra, de saj ná la tos mó don meg je -
len nek olyan mû faj ok, te le ví zi ós mû so rok is, ame lyek na -
gyon ko moly eti kai kér dé se ket vet nek fel. Igyek szem éle -
sen fo gal maz ni, de nem az el íté lés szán dé ká val, ha nem a
ve szély va ló sá gá ra tör té nõ fel hí vás sal. 

Vé let len sze rû en két tí pust emel nék ki: 
Egyik: is me ret len pá rok el játs  szák a há zas ság kö tést, és

csak azt kö ve tõ en is mer he tik meg egy mást. Mind ezt a tel -
jes nyil vá nos ság és ka me rák elõtt te szik. Meg rö kö nyö dés,
fel há bo ro dás, meg bot rán ko zás nél kül csu pán an  nyit kí vá -
nok le szö gez ni, hogy a mû sor sú lyo san al kot mány sér tõ, Al -
kot má nyunk sze rint a há zas ság és a csa lád vé den dõ ér ték.

Má sik tí pu sú mû sor, amit ne vez zünk em ber kí sér le tek nek.
Ezek azok a „valóságshowk”, ame lyek üz le tet csi nál nak az
em be rek ma gán éle té bõl, in tim szfé rá já ból. Ah hoz, hogy egy
or vos, pszi chi á ter, tár sa da lom tu dós em ber kí sér le tet foly tas -
son, na gyon ko moly eti kai, szak mai elõ írá sok nak kell, hogy
ele get te gyen. Kér de zem, ezek után mi lyen elõ írá sai van nak
egy ilyen tí pu sú mû so rok nak? Mi lyen sza bá lyok van nak,
ame lyek meg fe lel nek an nak a szi go rúbb mér cé nek, ame lyet
más te rü le ten a ku ta tók tól a jog rend meg kö ve tel?
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Ér de kes vol na ezek nek a mû so rok nak, il le tõ leg az
azok ban sze rep lõk nek utó éle tét ku tat ni. Mi lyen se gít sé get
kap tak és ki tõl, ami kor a mé dia ál tal te rem tett mes ter sé ges
vi lág ból vis  sza tér nek a va ló vi lág ba? Nem elég sé ges vé de -
lem ugyan is a részt ve võk ré szé rõl tör té nõ – jo gi lag ugyan
meg ala po zott, de kor rekt nek nem ne vez he tõ – alá ve té si
nyi lat ko zat alá írá sa. Nem elég sé ges, ha a mû sort pszi cho -
ló gu sok kí sé rik fi gye lem mel. A gya kor la ti ta pasz ta lat ugya-
n is az, hogy a ku ta tá sok ra vo nat ko zó szi go rúbb eti kai sza -
bá lyok elõ írá sa it szük sé ges vol na al kal maz ni.

A kis ko rú ak vé del mé nek, sze mé lyi ség fej lõ dé si za va ra ik
le írá sá nak és a mé dia kap cso la tá nak könyv tá ri iro dal ma
van. Az erõ szak kul tú rá já nak köz ve tí té se a mé dia ál tal tra -
gi kus élet hely ze te ket ál lít elénk. Ez ak kor is ne he zen fel -
dol goz ha tó, ha las san a hír adók ele jén is meg kel le ne je -
le ní te ni, hogy a kis ko rú ak csak fel nõtt je len lét ében te kint -
he tik meg. Sok ko ló az az adat, hogy az el múlt há rom év -
ben 15 szá za lék kal nö ve ke dett a kis ko rú ak ál tal el kö ve tett
erõ sza kos cse lek mé nyek szá ma.

Mind ezek mel lett sok kal ke ve seb bet fog lal ko zunk a
csa lád vé del mé vel, a csa lád és a mé dia kap cso la tá val. Ok -
kal te he tõ fel a kér dés, va jon mi ért? Az egyik le het sé ges
vá lasz, hogy a csa lád in téz mé nyi vál sá gát tény ként ves  szük
tu do má sul. Szük ség sze rû tár sa dal mi je len ség nek te kint jük,
a mo der ni zá ció kí sé rõ je len sé gé nek, amit a kor szel lem re
va ló hi vat ko zás sal ve szünk tu do má sul. A vál ság je len sé get
nem él jük át tu da to san vál ság ként, ha nem az eman ci pá ció
szük sé gé vel ma gya ráz zuk. Töb bek kö zött ezért is va gyunk
a mé dia ál tal su gallt csa lá di élet erõt meg gyen gí tõ kép pel
szem ben ki szol gál ta tot tak. Mi köz ben ter mé sze tes ér zé -
künk sze rint a gyer me ket meg kí ván juk kí mél ni a ká ros
ha tá sok tól, a pár kap cso la tot gyen gí tõ és rom bo ló ha tá so -
kat nem is mer jük fel. Nem is mer jük fel azt az ös  sze füg gést,
hogy az erõs és köl csö nös sze re te ten ala pu ló pár kap cso lat
nél kül a gyer mek fe lé sem le het hi te le sen lép ni. Ah hoz,
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hogy ezek re a ki hí vá sok ra vá la szol ni tud junk, pró bál junk
elõ ször kér dez ni. Ha ar ra a kér dés re vá la szo lok, hogy mi -
vel töl töm az idõ met, mi re köl töm a pén zem, rög tön ki de -
rül, hogy mi a fon tos szá mom ra. Te gyük fel ezt a kér dést
a há zas tár sunk vo nat ko zá sá ban is, men  nyi idõt töl tünk
együtt és azt az idõt mi vel tölt jük? Vé gül te gyük fel ezt a
kér dést gyer me ke ink vo nat ko zá sá ban is. Az ön ma gunk nak
adott fe le le tek sok min dent tisz táz hat nak.

Egy szo ci o ló gi ai fel mé rés sze rint ma egy át la gos ti né -
dzser há rom és fél órát tölt kép er nyõ elõtt – be le ért ve a
szá mí tó gé pet is –, és ti zen két per cet be szél get a szü le i vel.
Az egyé ni élet stra té gi án kat ala kí tó kér dé se ket te hát fo gal -
maz zuk meg tár sa dal mi mé re tek ben is.

Ös  sze fog lal va: 
Szük sé ges egy nem zet stra té gi ai meg ál la po dás a mé dia

te rü le tén is. Eb ben ki emelt sze re pet kell, hogy kap jon a
csa lád vé del me. A csa lád vé de lem ugyan is a gyer mek vé de -
lem pre ven tív esz kö ze. 

A mé dia pe da gó gia rend sze rét az egész ok ta tá si rend -
szer alap já vá kell ten ni, be le ért ve az óvo da pe da gó gi át is.
Nem a ne ve lõk tõl meg kí vánt ered mény fe lõl kell a kér dést
meg kö ze lí te ni, ha nem a fi a ta lok bon ta ko zó éle te fe lõl.

Vé gül Gyökössy End re lel ki pász tort, írót, so kak ál tal
„Ban di bá csi” né ven is mert pe da gó gust kell idéz nem: „Re -
ha bi li tál já tok a be szél ge tést, a já té kot, az együtt ját szást. Ne
en ged jük, hogy a te le ví zió a szü lõ ver seny tár sá vá vál jék.”

(El hang zott a Nem zet kö zi Gyer mek men tõ Szol gá lat kon fe ren ci á ján 

Ba la ton al má di ban, 2007. ok tó ber)
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IV. A csend szava
ELMÉLÕDÉSEK
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A CSEND SZA VA
A csend nem a tér ben lé te zik és idõt len. 
Elõbb volt a csend, amit jól ös  sze ku szál tunk szét tö re de -

zett vi lá gunk ban. 
A csen det meg le het osz ta ni má sok kal.
A csend ben ben ne van a Vég te len ígé re te.
A csend el hall ga tás és nem el hall gat ta tás.
A csend az õszin te ség ki tel je se dé se.
Csend ben szól hat hoz zám az Is ten.
Egy fo lya ma tos adó, Õrá a csend frek ven ci á ján le het rá -

han go lód ni.
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„ÚJ JÁ É PÍ TEM DÁ VID LE OM LOTT
SÁT RÁT”

A Szent atya 1991. au gusz tus 20-án sza bad dá vált egy há -
zunk püs pö ke i hez így szólt. „A pap ja i tok kal va ló egy sé ge -
tek ab ban a kö zös ség ben vá lik tel jes sé, amely a lel ki pász -
to ri gon dos ko dás tok ra bí zott egy há za kat Is ten egész né pé -
vel egye sí ti. Ezért a ti fel ada to tok az együtt mû kö dés elõ -
moz dí tá sa az egy ház me gyé tek ben lé võ szer ze te sek kel és
vi lá gi hí võk kel. Ar ra kell buz dí ta ni a pap sá got, hogy ve -
gyék igény be a lel kes és jól kép zett sze mé lye ket, és ad ja -
nak te ret plé bá ni á kon azok nak a kö zös sé gek nek, tár su la -
tok nak és moz gal mak nak, ame lye ket a gond vi se lés tá -
maszt ko runk ban az egy há zak ban.”

Ön ma gá ban ez a prog ram ele gen dõ okul szol gál na ar -
ra, hogy az egy ház me gyei zsi na tok meg ha tá roz zák a kö -
zös ség ar cu la tát és jö võ kép ét. To váb bi – ta lán for má lis nak
tû nõ – ok az egy ház me gyék új já a la ku lá sa, az igaz ga tás új -
sze rû sé ge. A tar tal mi kér dé sek en nél mé lyeb bek, ös  sze tet -
teb bek és ne he zeb ben meg vá la szol ha tók. 

Tör té nel mi hely ze tünk kö vet kez té ben a II. Va ti ká ni Zsi -
nat nak és a szel le mé ben tör té nõ meg úju lás nak nem le het -
tünk ré sze sei, csak meg fi gye lõi. Ez a meg ál la pí tás nem el -
sõ sor ban a zsi na ti do ku men tu mok ki dol go zá sá ra és vég -
re haj tá sá ra ér ten dõ, ha nem ar ra, hogy – Jacques Maritain-
i ki fe je zést köl csö nöz ve – hi ány zik a zsi na ti szel lem „tör -
té nel mi be ágya zott sá ga”.

Pa ra dox mó don a ma gyar tár sa da lom fej lõ dé se el len té tes
volt a köz gon dol ko dás sal, olyan tár sa dal mi fe szült sé gek hal -
mo zód tak fel, ame lyek egy re in kább kí ván ták vol na az er -
köl csi meg úju lást. Ugyan ak kor a pu ha dik ta tú ra esz kö ze i vel
egy tö ké le te sen ha mis nem zet- és egy ház ké pet ala kí tot tak ki.

Eb ben a tör té nel mi hely zet ben, ami kor egy há zunk al -
kot má nyos ér te lem ben sza bad dá vált, egy részt az ér ték -

142 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



vesz tett tár sa da lom cso da vá rá sá val, túl zott el vá rá sa i val,
más részt egy múlt szá za di kul túr harc ve szé lyé nek fe nye ge -
té sé vel kel lett szem be sül nie. 

A zsi na ti lel kü let aján dék, hi szen „Õ tett min ket al kal mas -
sá ar ra, hogy az új szö vet ség szol gái le gyünk, nem a be tûé,
ha nem a lé le ké. Hi szen a be tû öl, a lé lek pe dig él tet” (Zak
3,6). Ez zel a lel kü let tel le het sé ges „ele ven kö vek mód já ra”
(Pét 2,4) új já é pí te ni „Dá vid le om lott sát rát” (ApCsel 15,16).

Az eg ri egy ház me gye lel ki új já épí té sé hez olyan sze mé -
lyek já rul tak hoz zá a 20. szá zad ban, mint Belon Gel lért,
aki a már tí rom sá got is vál lal ta, a gyön gyö si fe ren ces Kis
Szaléz vagy a cisz ter ci ta Deb re ce ni Sixtus.

Az egy ház új já szü le té se

Az eg ri egy ház me gyei zsi nat részt ve või va la mi kép pen át -
él ték az egy ház me gye szü le té sé nek ér zé sét. Me rész ség nek
tûn he tett, hogy Se re gély Ist ván fõ pász tor úgy dön tött, a
részt ve võk fe le vi lá gi test vér le gyen. Ez az ös  sze té tel ha tá -
roz ta meg a ta nács ko zás lég kör ét. Év ti ze des elõ ítél tek,
rossz be ideg zõ dé sek ol dód tak.

Min den meg úju lás si ke ré nek alap ve tõ fel té te le, hogy a
te vé keny ség ne ön cé lú le gyen.  A vi lág szom jaz za az igaz -
sá got, vár va vár ja a fe szült ség ol dá sát, még is ren ge teg jó-
szán dék el le né re sem va gyunk ké pe sek meg fe le lõ vá la szo -
kat ad ni, va ló sá gos ko vás  szá vál ni. A meg nem ér tett ség
sok eset ben ab ból a kom mu ni ká ci ós za var ból adó dik,
hogy lá tás mó dunk olyan mér ték ben tér el a kul tu rá lis gyö -
ke re it és ér té ke it vesz tett tár sa da lo mé tól, hogy ezt fel ol da -
ni csak na gyon ko moly mun ká val le het sé ges.

Az elõ ké szü le tek

Hi te les sé csak ak kor vál ha tunk, ha ké pe sek va gyunk min -
den meg té rés nek örül ni, ha az ér dek lõ dõ nem el uta sí tók kal
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ta lál ko zik, ha meg tu dunk bo csá ta ni és tu dunk má so kért él -
ni. Ha az zal a nagy vo na lú ság gal lát juk a fé lel me ik tõl sza ba -
du ló em be re ket, ahogy a Meg vál tó lát ja õket. Ez az alap ve -
tõ kom mu ni ká ci ós fel adat. Er rõl fõ pász to runk a zsi na tot
más fél év vel meg elõ zõ en meg je lent el sõ ér te sí tõ ben így
szól: „…bár a mi nem ze dé künk még ma gán vi se li az el múlt
negy ven év so rán lel künk be gyö ke re zett fé lel met az egy ház
tá mo ga tá sá nak nyil vá nos vál la lá sá val szem ben – bíz za nak
ben ne, hogy az egy ház mi va gyunk, meg ke resz telt ke resz -
té nyek, és együtt va gyunk azért, hogy Ma gyar or szág nak eb -
ben az év szá zad ban el vi selt meg pró bál ta tá sai után olyan jö -
võt épít sünk, amely ben több örö mük lesz a min ket fel vál tó
nem ze dé kek nek, mint amen  nyi ne künk volt”.

Az ed di gi rész egy há zi zsi na tok elõ ké szí té sé tõl el té rõ en
ér dem le ges két dol got ki emel ni. 1. A zsi nat kez de te elõtt
egy év vel min den bi zott ság ös  sze ál lí tot ta té ma kör ének
meg fe le lõ kér dõ íve it, ame lyek a Zsi na ti Ér te sí tõ ben ju tot -
tak el az egy ház me gye pap ja i hoz és hí ve i hez. 2. Már a pró -
ba zsi na tot kö ve tõ en el ké szül tek azok a bi zott ság mun ká it
be mu ta tó stú dió be szél ge té sek, ame lyek a he lyi te le ví zi ók
se gít sé gé vel az ese mény re irá nyí tot ták a fi gyel met. 

„A Szent lé lek és mi ma gunk azt tar tot tuk he lyes nek"
(ApCsel 15) for mu lá val hir det ték ki az el sõ zsi nat ha tá ro za tát
ki fe jez ve a zsi nat lel ki va ló sá gát, a Lé lek je len lét ét, aki gon do -
la ta in kat ve zér li és re mé nyünk sze rint a vég re haj tás ban tet te -
in ket irá nyít ja. Ez zel a lel kü let tel hagy ta jó vá a fõ pász tor a ta -
nács ko zás aján la tát, és az 1996. ok tó ber 6-11-ig tar tó zsi na tot
az aláb bi sza vak kal zár ta: „nem ma ga a zsi na ton meg fo gal ma -
zott élet- és üd vös ség üze net az ér ték, ha nem meg va ló sí tá sa”.

A do ku men tum

A do ku men tum ban fog lal tak kö zül kor sza kos je len tõ sé gû
le het az Egy ház me gyei Pasztorális Ta nács lét re ho zá sa. „Az
egy ház me gye hely ze te és a kor kö ve tel mé nye alap ján
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meg ala kí tá sa szük sé ges” (9.3.2). Nem csak lét re ho zá sát, de
mû kö dé sé nek rend jét és ös  sze té tel ét, a Ke rü le ti Pasztorális
Ta nács szük sé ges sé gét is ren de zik a zsi na ti ha tá ro za tok
(13.19.4, 7.3.11).

Min den új, mû kö dõ ké pes in téz mé nyi ren del ke zés a ke -
gyel mi élet ko or di ná tái sze rint ak kor ha té kony, ha a szán -
dé kot a min den na pi élet és gya kor lat erõ sí ti meg.

A ma gyar egy ház fá jó se be i nek egyi ke volt a lel ki sé gi
moz gal mak ke ze lé sé nek kér dé se. Ezért ez a do ku men tum
ki emelt té má ja. Az elõ í té le tek tõl, de a túl zá sok tól is men tes
ren del ke zé sek a lel ki egy ség, a krisz tu si egy ség ta la ján szü -
let tek meg. „A lel ki pász tor ok tá mo gas sák az evangelizációt
vég zõ – és er köl csi éle tük kel pél dát adó – plé bá ni ai kis kö -
zös sé gek és lel ki sé gi moz gal mak mun ká ját, a lel ki sé gi moz -
gal mak pe dig tá mo gas sák a plé bá nia te vé keny sé gét.”

„A plé bá ni ai kö zös ség fo gad ja be és tá mo gas sa a ka to -
li kus lel ki sé gi mozgalmat…” (13.3.11)

„…A tár su lá sok és lel ki sé gi moz gal mak leg alább éven te
egy szer ta lál koz za nak a fõ pász tor ral.” (13.3.8)

Nem ke vés bé prob le ma ti kus, fe szült sé gek tõl sem men tes
az a je len ség, amit ös  sze fo gó an pap hi ány nak szok tunk ne -
vez ni. „A pa pi éle tet ma is úgy kell meg szer vez ni, hogy ab -
ban el sõ he lyen áll jon az imád ság, a zso lozs ma na pi vég zé -
se és ki emel ke dõ mó don a szent mi se be mu ta tá sa, ami so ha
nem sül  lyed het csu pán a szol gál ta tás szín vo nal ára.” (7.3.1)

„A fõ egy ház me gyei ha tó ság – az Egy ház me gyei Pa pi Sze -
ná tus és az Egy ház me gyei Pasztorális Ta nács meg hall ga tá sá -
val – ala kít sa ki a jö ven dõ lel ki pász to ri köz pon to kat.” (7.3.11)

A do ku men tum ki emel ke dõ en fog lal ko zik a mun ka nél -
kü li ség gel és a ci gány ság pasztorizációjával. „A ci gány kö -
zös sé ge ket se gít sék ön azo nos sá guk meg ta lá lá sá ban és
megõrzésében… A szer tar tá sok vég zé sé ben épí te ni kell a
kö zü lük va ló, ön te vé keny és kez de mé nye zõ sze mé lyek re.
A szent sé gek és szentelmények ki szol gál ta tá sá ban rej lõ
pe da gó gi ai le he tõ sé ge ket ki kell hasz nál ni.”
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„A mun ka nél kü li ek re a ke resz tény kö zös sé gek nek kü -
lön fi gyel met kell for dí ta ni uk. Több szö rö sen fel kell hív ni
a fi gyel met ér té kes vol tuk ra, meg vál tott sá guk tu da tá ra,
ami bõl re mé nyünk fa kad. Szük sé ges, hogy a kö zös ség ak -
tív tag jai ma rad ja nak, és érez zék a szo li da ri tás tet tek ben
meg nyil vá nu ló, sze mé lyük re irá nyu ló konk rét for má it.
Tart sák meg õket a kö zös ség sze re te té ben, és a ka ri ta tív,
egy há zi mun ká ban is érez zék, hogy szá mí ta nak rá juk. A
kö zös ség fi gyel jen csa lád ja ik ra is, és igye kez zen a hát rá -
nyo kat csök ken te ni.” (16.3.6)

(Meg je lent a Vigiliában, 1997. jú li us.)
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A VAL LÁS NEM IDE O LÓ GI AI 
ROB BA NÓ SZER

A Ma gyar Na rancs 2007. au gusz tus 16-i szá má ban in ter jú je -
lent meg Michael Schmidt-Salamon fi lo zó fus sal, a né met or -
szá gi Giordano Bruno Ala pít vány el nö ké vel. A be szél ge tés
vá la sza i ban el hang zott gon do la tok több szem pont ból is kí -
ván ni va lót hagy nak ma guk után, hi szen el lent mon dá so -
sak, tu do mány ta la nok, érv nél kü li ek és szél sõ sé ge sen val -
lás el le ne sek. A té má ban nyi lat ko zott a De mok ra tá nak Luk -
ács Ta más, a KDNP frak ció ve ze tõ-he lyet te se, a par la ment
Kul tu rá lis és saj tó bi zott sá gá nak tag ja.

– Schmidt-Salamon az in ter jú ban így fo gal ma zott: „A val -
lá sos tév hi tek (…) a leg ol csóbb és leg ve szé lye sebb ide o ló gi -
ai rob ba nó sze rek, me lye ket az em be ri ség lét re ho zott.” Mi -
ként ér tel mez he tõ az ilyes faj ta gon do la tok meg je le né se a
ma gyar saj tó ban?

– Ezt a gon do la tot sem mi kép pen nem le het fi lo zó fi ai té -
tel ként ér tel mez ni, sok kal in kább kom mu ni ká ci ós esz köz -
ként. Úgy gon do lom, hogy az in ter jú meg je le né se egyet len
célt szol gál: a saj tón ke resz tül Ma gyar or szá gon is meg is -
mer jék az ala pít vány el nö két. Ezt ál ta lá ban úgy le het el ér -
ni, hogy az il le tõ mond egy na gyot, ami nek sem mi lo gi ká -
ja, tar tal ma nincs, ezt fel kap ja a saj tó, ez ál tal meg is me rik
õt. Emel lett meg pró bál ják ter jesz te ni az érv rend szer nél kü -
li esz mét, ame lyet az il le tõ kép vi sel. Vé le mé nyem sze rint
az ala pít vány kom mu ni ká ci ós stra té gi á ja is ha son ló. Ér de -
kes és iz gal mas len ne vi szont meg vizs gál ni, hogy ilyen
em be rek nek, il let ve ilyen esz mék nek mi ért van Ma gyar or -
szá gon tár sa dal mi táp ta la ja.

– Az ala pít vány el nö ke ös  sze füg gés be hoz ta a val lást a
2001. szep tem ber 11-i ter ror tá ma dás sal, mond ván: „Egy
vi lá gi vál la lat ve ze tõ je – le gyen bár mi lyen te het sé ges – kép -
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te len len ne rá ven ni be osz tott ja it, hogy ak ko ra pusz tí tást vi -
gye nek vég be sa ját éle tük so rán, mint a szep tem ber 11-i ter -
ror tá ma dás ok vég re haj tói”. Mi er rõl a vé le mé nye?

– Ez a gon do lat érv rend szer nél kü li. Ha vi szont nincs
érv rend sze re, ak kor nincs ér tel me ve le vi tat koz ni. Tel je sen
ér tel met len ös  sze füg gés be hoz ni a szep tem ber 11-i ter ror -
tá ma dást a val lás sal. Egy részt azért, mert a ket tõ nek sem -
mi kö ze nincs egy más hoz, más részt pe dig mind a mai na -
pig nem tisz tá zott, hogy kik kö vet ték el a tá ma dást. 

– Schmidt azt ál lít ja, min dig a val lá sok vol tak azok,
amik fo lya ma to san em ber te len kö rül mé nye ket te rem tet tek
a Föl dön.

– Vé le mé nyem sze rint, ezt a fel fo gást, il let ve an nak hir -
de tõ jét pszi chi á ter tud ná iga zán ke zel ni. Az ön ma gát fi lo -
zó fus nak ne ve zõ il le tõ olyan ter mi no ló gi át hasz nál, ame -
lyet so ha sen ki nem hasz nált. A hí võ em ber szá má ra ugya-
n is ép pen a hit és az er kölcs hi á nya az, ami em ber te len
kö rül mé nye ket te remt. Ez ter mé sze te sen vo nat ko zik a hí -
võ isz lám, a hí võ zsi dó vagy a hí võ ke resz tény em ber re.
Ri port ala nyunk meg fo gal ma zá sa te hát tel je sen ön cé lú, és
nem ér de mes ve le vi tat koz ni.

– A sztá li niz must és a nem ze ti szo ci a liz must is a val lá -
sok kö zé so rol ja, mond ván, ezek po li ti kai val lá sok.

– Sze rin te min den, ami rossz, min den ami go nosz, az
val lás. És meg for dít va: mi a val lás? Ami go nosz. Ezért a
sztá li niz must és a fa siz must egy aránt a val lá sok kö zé so rol -
ja. Ez egy ér tel mû en té ves fel fo gás, hi szen mind két esz me
az ate iz mus ki nö vé se volt, te hát sem mi kép pen sem le het
eze ket a val lá sok kö zé so rol ni.

– Schmidt-Salamon sze rint az ala pít vány ne ves tu dó so -
kat, fi lo zó fu so kat és mû vé sze ket gyûjt egy be, hogy „att rak tív
vi lá gi as al ter na tí vát dol goz za nak ki az ide jét múlt val lá sos
me sék kel szem ben.” Szük ség van egy ál ta lán er re, vagy ez
csu pán egy ide o ló gi ai mû hely – már mint a Giordano
Bruno Ala pít vány – te vé keny sé gé nek a vad ki nö vé se?
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– Er re egy ál ta lán nincs szük ség. Az egész esz me fut ta tás -
nak az alap ve tõ prob lé má ja az, hogy a tu do mány vi lá gá -
nak ma már nem ez a kér dé se, hogy az em ber mit tud
meg ten ni, ha nem hogy mi az, amit meg te het. A tu do mány
te rü le te a tu dó so ké, az egy ház il le té kes sé gi te rü le te pe dig
a hit. A hit ka te gó ri á ját so ha nem fog ja fel vál ta ni a tu do -
mány. A tu do mány vi lá ga vi szont been ge di a hit vi lá got.
Szá mos olyan vi lág hí rû, te het sé ges és ko moly tel je sít mé -
nye ket fel mu ta tó tu dós van a vi lá gon, aki õszin te ta nú bi -
zony sá got tett vallásososságáról. Hi szem, hogy nem kell az
egy há zak tól fél ni, és egy ál ta lán nincs szük ség ar ra, hogy
el tö röl jék õket. Nem is le het azo kat el tö röl ni. A val lás nem
ide o ló gi ai rob ba nó szer.

– Schmidt to váb bá azt vall ja, hogy „az em be ri jo gok el -
fo gad ta tá sá ért hos  sza san kel lett ha da koz ni a ke resz tény
egy há zak kal, ezért nem cso da, hogy sza bad tár sa dal mak
csak is ak kor ala kul hat tak ki, ami kor az egy há zak vesz tet -
tek be fo lyá suk ból”. Mi er rõl a vé le mé nye?

– Az il le tõ tel je sen el lent mon dás ba ke rül ön ma gá val, il let -
ve sa ját gon do lat rend sze ré vel. Egy részt azt ál lít ja, hogy az
em be ri jo go kért mi lyen ke mény har cot kel lett foly tat ni az
egy há zak kal. Ez zel szem ben mi lyen em ber ké pet ál lít föl?
Idé zem: „…az uni ver zum tu laj don sá gai olya nok, ami lye ne -
ket ak kor vá runk el, ha nincs mö göt tük se terv, se aka rat, se
jó vagy rossz, csak is a vak, kö nyör te len kö zöm bös ség. Ha
ko mo lyan ves  szük a mo dern tu do mány vív má nya it, ak kor
meg ál la pít hat juk, hogy a ho mo sa pi ens nem a te rem tés ko -
ro ná ja, ha nem egy aka rat lan koz mo ló gi a i lag je len ték te len és
mu lan dó kis je len sé ge egy min den cél tól és ér te lem tõl men -
tes uni ver zum nak”. Én ez zel szem ben – a Bib lia se gít sé gé vel
– azt mon dom az em ber rõl: nem vagy más, mint egy ékes
ki rá lyi fej dísz. Oly ér té kes vagy, hogy meg hal tam ér ted. Ez
az én em be ri mél tó sá gom. Az ala pít vány el nö ke te hát – a tu -
do mány ne vé ben – azt ál lít ja, hogy az em ber az anya gi vi lág
je len ték te len ré sze. Ez zel szem ben én azt ál lí tom, hogy Is ten
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sze ret en gem. Ezek után le het vi tat koz ni ar ról, hogy mi a
sze re tet. Azt ál lít ja, hogy a val lás a go nosz, s egyi de jû leg azt
mond ja, hogy nincs jó és rossz. Te hát nem csak té nyek ben,
ha nem lo gi ká já ban is tel je sen torz és za va ros a te ó ri á ja.

– A val lá sok meg szû né sét kí ván ja és le szö ge zi: „…a val -
lás csak ak kor szûn het meg, ha a hí võk be lát ják, hogy
nincs rá szük sé gük.” Lét re jö het egy ál ta lán ilyen ál la pot?

– Nem jö het lét re. Az il le tõ nem is me ri a tör té nel met, a
val lás tör té ne tet még an  nyi ra sem. Az in ter jút az zal in dít ja,
hogy: „…a val lá sos tév hi tek a fel vi lá go so dás min den igye -
ke ze te el le né re ha tal mas em ber tö me ge ket ke rí te nek bûv -
kör ük be.” Az em be re ket nem a val lá sos tév hi tek ke rí tet ték
bûv kör ük be, hi szen szük sé gük volt és van a hit re, a val -
lás ra. A hí võ ke resz tény em ber a hi té nek él. S a hit, va la -
mint a ke resz tény jel zõ fe le lõs sé get ró a hí võ em be rek re.
Te hát: az én cse le ke de te i men, az én bû ne i men ke resz tül
fog ják meg ítél ni Jé zus Krisz tust. Ha így gon dol ko dunk, ak -
kor a fi lo zó fus gon do lat me ne te nem csak lo gi kát lan és érv
nél kü li, ha nem gye re kes is. A val lás meg szû né sé rõl, meg -
szün te té sé rõl te hát ér tel met len do log be szél ni, hi szen az
em be rek nem fog ják be lát ni, hogy nincs szük sé gük a val -
lás ra. A val lás nem ha son lít ha tó ös  sze a po li ti kai rend sze -
rek kel és esz mék kel, ame lyek egyik nap ról a má sik ra
meg buk hat nak, meg szûn het nek.

– Nem be szél ve ar ról, hogy ma már egy re in kább az
ökumené a ten den cia.

– Így van. Schmidt nem ve szi tu do má sul, vagy nem
akar ja tu do má sul ven ni a II. Va ti ká ni Zsi nat je len tõ sé gét és
mon da ni va ló ját. Nem lát ja, hogy a nagy vi lág val lá sok kö -
zött már rég óta ko moly pár be széd fo lyik, s ez ál tal az öku-
mené már mû kö dõ va ló ság.

– A Ma gyar Na rancs in ter jú ala nya ki je len ti: „…megsért-
hetünk val lá sos ér zel me ket, de et tõl nem sza bad meg ijed -
nünk.” Sért het-e val lá si ér zel me ket a Giordano Bruno Ala -
pít vány el nö ké vel ké szí tett in ter jú?
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– Nem sért het, hi szen az ala pít vány el nö ké nek nyi lat ko -
za ta olyan ala csony szín vo na lú, érv rend szer nél kü li és tu -
do mány ta lan, hogy vi tá ra nem al kal mas, kö zös sé gi ön vé -
del met nem igé nyel.

(Meg je lent a De mok ra tá ban, 2007. szep tem ber 6.; 

az in ter jút ké szí tet te: Tarics Pé ter.)
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LEL KI IS ME RET-VIZS GÁ LAT
Min den élet hely zet megkívánja, hogy az em ber néz zen
szem be hely ze té vel, ön ma gá val. Így ke re sem Is ten aka ra -
tát, és ez zel a gya kor lat tal ka pok erõt ahhoz, hogy azt tel -
je sít sem. A köz éle ti sze rep vál la lás ki hí vás és egy ben fe le -
lõs ség. Ezért szük sé ges a fe le lõs ség vál la lás sal kap cso la tos
kér dé sek fel ve té se.

153LUKÁCS TAMÁS: ADD, HOGY LÁSSAK...



154 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



„Mert mit hasz nál az em ber nek, ha az egész vi lá got  meg -
nye ri is, lel ké nek pe dig ká rát vall ja?” (Mk, 8,36)

Ez az evan gé li u mi kér dés a ha ta lom lé nye gé rõl szól. A kér dés
rész ben túl zó, rész ben pa ra dox. Egy részt még sen ki nek sem si -
ke rült „az egész vi lá got meg nyer ni”, bár so kan tö re ked tek rá és
sok szor vi sel ked tek úgy, mint ha a vi lág az övék vol na. A kér -
dés pa ra do xon ja pe dig, hogy olyan ra tö rek szik az em ber, amit
úgy sem ér het el. A tör té ne lem azt iga zol ja, hogy  dik tá to rok,
des po ták, zsar no kok és bi ro dal mak mind meg buk nak. A tör -
té ne lem azt iga zol ta, hogy sem mi lyen meg ol dást nem ho zott
sem a pénz, a gaz dag ság, sem a ha ta lom utá ni vágy.

Ezért a fel ve tés tar tal ma a bír vágy ról szól. A bír vágy je -
len ti, hogy meg kí vá nunk sze rez ni vagy meg aka runk tar -
ta ni olyan dol go kat, ame lyek a ter mé szet és az er kölcs
rend je sze rint nem il let né nek meg. De je len ti azt is, hogy
nincs bá tor sá gom el ve szí te ni, el hagy ni olyan dol go kat,
ame lyek em ber sé gem ki bon ta koz ta tá sá ban gá tol nak. A
lég ha jós ha ve szély be ke rül, a fe les le ges dol gok tól meg vá -
lik, ki dob ja, hogy éle tét ment se. Sok szor a bír vágy eb ben
aka dá lyoz meg min ket.

Ter mé sze tes fel ten ni a kér dést, hogy a po li ti ka szól hat-e
más ról, mint a ha ta lom meg szer zé sé rõl és meg tar tá sá ról.

Ez igaz. Aki ben nincs am bí ció, az ne po li ti zál jon. Az
am bí ció je len ti sa ját ké pes sé ge im fel is me ré sét, és a kö zös -
ség ja vá ra va ló hasz no sí tá sát. Ez zel szem ben áll a kar ri er -
iz mus, ahol a bír vágy ál tal ve zérel ve az ön ér vé nye sí tést
elõ tér be ál lít va nem má sok ja vá ra, és sok szor nem mun ká -
val aka rok po zí ci ót sze rez ni.

Ezért fon tos, hogy tisz táz zam a ma gam hely ze tét az örök -
lét, az élet hely ze tem, és a rám bí zot tak szem pont já ból.

Men  nyi re él ben nem a bír vágy?
Le tu dok-e mon da ni má sok ja vá ra, ha a sze re tet ezt

kí ván ja?
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Tisz táz tam-e ma gam ban a ha ta lom ere de tét és cél ját?
Elõbbrevalónak tar tom-e élet hely ze tem bõl adó dó kö te -

les sé ge imet, mint tár sa dal mi po zí ci ó mat?
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„Tud já tok, hogy aki ket a nem ze tek fe je de lem nek te kin tet nek,
azok ural kod nak raj tunk és a na gyok ha tal mas kod nak fe let -
tünk. Köz te tek azon ban ez nem így van, ha nem aki nagy akar
len ni, az le gyen a szol gá tok; aki pe dig el sõ akar len ni köz te -
tek, az szol gá ja lesz min den ki nek.” (Márk 10,42-44)

A ha ta lom nem ön ma gá ért va ló.
A má so kon va ló ural ko dás, a ha tal mas ko dás, az a ha ta -
lom mal va ló vis  sza élés.

Az evan gé li u mi ta nács ez zel ál lít ja szem be a szol gá la tot.
A ha ta lom ere de térõl, bár ki bár mit vall jon, nem ön ma gá -
tól va ló. A meg bí zást a kö zös ség töb bi tag já tól, a meg hí -
vást Is ten tõl kap tam. Ezért el kell szá mol nom a kö zös ség -
nek és bi zony el kell szá mol nom Is ten nek.

Az evan gé li u mi rész let a ve tél ke dés rõl is szól. A ve tél -
ke dés, a ver sen gés ön ma gá ban nem el ve ten dõ, az élet ter -
mé sze tes ve le já ró ja. Ve tél ked nek a spor to lók, de az élet
min den más te rü le tén is a ve tél ke dés mi nõ sé get szül het.
Csú cso kat, ered mé nye ket. A fel té tel, a ve tél ke dés le gyen
tisz ta, em be ri és szol gál ja má sok, a kö zös ség ja vát.

A „mi nisz ter” szó ere de te a szol gá lat ból ered. A szer -
vusz szó je len té se: szol gád va gyok. Mi lyen ér de kes a ma -
gyar nyelv, a ke vés bé te kin té lyes kö szö né si for ma – a szer -
vusz – a te ge zõ dõ, köz vet le nebb, te hát ba rá tok mond ják
egymásnak: szol gá la tod ra va gyok.

Mi len ne, ha vis  sza ad nánk a sza vak ere de ti je len té sét?
Ha tal mas ko dok-e, ural ko dok-e azo kon, aki ket rám bíz -

tak? Kü lön is gon dol junk csa lád tag ja ink ra, mun ka tár sa ink ra.

Ve tél ke dés so rán meg gyõz ni vagy le gyõz ni kí vá nok má -
so kat?

Ho zott-e ve tél ke dé sem gyü möl csö ket?
Szol gál tam-e tet te im mel má sok ja vát?
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„Ami kor el jön Õ, az igaz ság lel ke, el ve zet ti te ket a tel jes
igazságra” (Jn 16,13)

Ko runk er köl csi re la ti viz mu sá nak ki fe je zõ je, ami kor min -
den ko ráb bi igaz sá got meg kér dõ je le zünk, vagy leg alább is
két sé ges sé tes  szük. A rész igaz sá go kat úgy ap róz zuk to -
vább, hogy már a lé nye gü ket vesz tik el. Ál vi tá kat foly ta -
tunk va ló di ak he lyett.

Ez a re la ti viz mus oda ve zet, hogy az em ber- és em be ri -
ség el le nes gya kor la tot sza bál  lyá te het jük, vé gül az élet
szol gá la ta he lyett élet el le nes tör vé nye ket al ko tunk. Itt már
nem csak az egy ség hi á nyá ról, de a tö ké le tes és tel jes
meg osz tott ság ról van szó. A sá tán tö ké le tes mun ká ja.

Az er köl csi re la ti viz mus vé gül oda ve zet, hogy a plu ra liz -
mus ra va ló hi vat ko zás sal már a bûnt sem ne vez zük bûn nek.
Ezt a fo gal mat tö röl tük a mo dern nek ne ve zett kor szó tá rá ból.

Pe dig nincs olyan tu do mány, amely lé tez het ne kö zö sen el -
fo ga dott tör vények nél kül. A ma te ma ti ka sem lé tez ne axi ó ma
nél kül. Az em be ri ség sem lé tez het a tel jes igaz ság nél kül.

„Én va gyok …az igaz ság” – Isten ki nyi lat koz ta tá sa az
em ber nek már nem a tár gyi a sult, ha nem a meg sze mé lye -
sí tett igaz ság. Ez az er köl csi re la ti viz mus meg ha la dá sá nak
egyet len esé lye. Hin ni és bíz ni ab ban, hogy az Igaz ság lel -
ke ve zet, ha ké rem és ke re sem.

Van nak élet pá lyák – bí ró, ügy véd, po li ti kus – amelyek -
nek az iga zi ér tel me az igaz ság fo lya ma tos ke re sé se. Ezért
kell szem be sí te ni ön ma gun kat a te vé keny sé günk kel, mert
„az igaz ság sza bad dá tesz ti te ket” (Jn 8., 33).

Ké rem, hogy az igaz ság lel ke ve zes sen dön té se im ben?
Ke re sem az igaz sá got, gyû lö löm a ha zug sá got?
Sa ját meg fo gal ma zott igaz sá gom pró bá lom ös  sze vet ni

az ab szo lút igaz ság gal?
Fel szok tam ten ni azt a kér dést: mit ér az igaz sá gom az

örök lét szem pont já ból?
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„Sú lyos és el vi sel he tet len ter he ket kö töz nek ös  sze és rak -
nak az em be rek vál lá ra, de õk ma guk egy uj juk kal sem haj -
lan dók meg moz dí ta ni azo kat.” (Mt 23,4)

A fi gyel mez te tés a kép mu ta tó, fa ri ze u si ma ga tar tás bí rá la -
ta, de egy ben a köz te her vi se lés el vé nek er köl csi meg ala -
po zá sa is.

Úgy tû nik, hogy az er köl csi tör vény – lé nye gé nél fog va –
nem rend szer- és kor szak füg gõ, ha nem az ál ta lá nos em be ri
lé nyeg bõl le ve zet he tõ nor mát ha tá roz za meg. A te her je len -
té se egy részt anya gi, az adók és a köz ja vá ra el vont ja vak, a
meg él he té si költ sé gek emel ke dé se, a tisz tes meg él he tés el le -
he tet le nü lé se. De a te her je len ti a tár sa dal mi ja vak igaz sá gos
el osz tá sát is, hogy pél dá ul a kö zös ség jö võ jé nek ér de ké ben
mi ként oszt juk meg a gyer mek vál la lás költ sé ge it.

Vé gül je len ti a te her a lel ki ter he ket, ame lyek a rossz,
er kölcs te len po li ti kai kény szer kö vet kez mé nyei. Ezek el vi -
se lé se, a test vé rek tõl va ló el sza ka dás, vagy a test vé rek ál -
tal tör té nõ meg ta ga dás, sok szor ne he zebb, mint az anya gi
ter hek hor do zá sa.

Ezért a dön tés ho zók lel ki is me re ti kö te les sé ge dön té sek
kö vet kez mé nyé nek vizs gá la ta.

Fel mér tem-e dön té sem kö vet kez mé nye it?
He lyez tem-e olyan anya gi vagy lel ki ter het má sok ra,

amit ma gam nem vol tam haj lan dó vál lal ni?
Szol gál tam-e dön té sem mel a ki szol gál ta tot tak, rá szo rul -

tak ja vát?
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„Aki sza vá ban nem vét, tö ké le tes fér fi. Ugyan ab ból a száj -
ból ered az ál dás és átok.” (Jak 3,7-9)

A sza vak nak ere je van. A sza vak tönk re te het nek má so kat,
fél re ve zet he tik a köz vé le ményt. Fel emel het nek má so kat,
meg vi gasz tal hat nak, szol gál hat ják az igaz sá got.

Ezért nagy kí sér tés, és ezért nagy a fe le lõs ség. Ál dás a
szó, ami kor édes any ja gyer me két al tat ja, ami kor va la ki vi -
gasz tal ja a rá szo ru lót, ami kor biz tat ja a csüg ge dõt, lel ke sí ti a
tár sa kat, és ami kor õszin tén, tet te tés nél kül Is ten hez szól. 

Átok a szó, ami kor rá gal maz, ki be szél, ha zug sá go kat ter -
jeszt, fél re ma gya ráz za az igaz sá got, vagy ká ro mol ja az Is tent.

„Van ide je a hall ga tás nak és ide je a szó lás nak.” (Préd 3,7b)
Ko runk nagy ki hí vá sa a túl ára dó in for má ció, amely nek

hor do zói sok eset ben a sza vak. Ezért a köz élet sze rep lõ it,
a nyil vá nos ság ala kí tó it ön vizs gá lat ra kell hogy kész tes se a
túl sok beszéd.

Fel is me rem a be széd és hall ga tás ide jét?
Hi szek-e ab ban, amit mon dok, hir de tek?
Meg gyõ zõ döm-e mon dan dóm igaz ság tar tal má ról?
Átok vagy ál dás a sza vam?
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„Min de nek elõtt te ma gad légy pél da kép a jó tet tek ben; a ta -
ní tás ban fedd he tet len és ko moly. A sza vad le gyen jó zan,
meg cá fol ha tat lan, hogy az el len fél meg szé gye nül jön, mi vel
sem mi ros  szat nem tud mon da ni ró luk.” (Tit 2,8)

Az evan gé li u mi ta ní tás a cse le ke de tek és sza vak egy sé gé -
rõl, a hi te les meg szó la lás ról szól. Gon do la ti lag for dít suk
meg most a két mon da tot. Mi kor lesz sza vunk jó zan és
meg cá fol ha tat lan? Ha éle tem, cse le ke de te im, jó tet te im hi te -
le sí tik. Ha ta ní tá so mat szen te sí ti ma ga tar tá som, ha azt ko -
mo lyan le het ven ni. Ko mo lyan, mert ál lí tá sa im meg ala po -
zot tak, mert ki je len té se im az igaz ság ke re sé sét szol gál ják. A
jószán dé kú, má so kat job bá te võ, sze re tet tel jes fed dés is le -
het hasz nos, ha mást be lá tás ra késztet. Kü lön bö zõ ál lás -
pont ok üt köz te té sé nek eti kai alap ja lehet, Jó zsef Attila-i ki -
fe je zés sel: „Ér ted ha rag szom, nem el le ned.”

A gon do lat el sõ fe le egy ese mény meg fo gal ma zá sa: pél -
da kép pé kell vál ni. Ko runk egyik tra gé di á ja, hogy nin cse -
nek pél da ké pek, a mé dia vi lá ga ál tal ger jesz tett sztár kul -
tusz épp a pél da ké pe ket kér dõ je le zi meg.

Mit tu dunk ez zel szem be ál lí ta ni?
Min de nek elõtt azo kat a szen te ket, pél da ké pe ket, akik

vál lal ták a köz szol gá la tot, az igaz ság szol gá la tát, akár élet ál -
do za tuk árán is. Morus Ta más, Becket Ta más, Popieluszko
atya, de gon do lok azok ra a né hai po li ti ku sok ra is, akik nek
bol dog gáava tá si pe re fo lyik, és akik az új Eu ró pát meg ál -
mod ták, Robert Schumanra vagy Alcide De Gasperire.

Ezért te gyük fel ma gunk nak a kér dé se ket:

Van-e pél da ké pem, aka rok-e, van szán dé kom má sok
pél da kép évé vál ni?

Men  nyi re van éle tem össz hang ban sza va im mal?
Meg kí vá nok gyõz ni má so kat sza va im mal, ke re sem az

igaz sá got?
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„Bé kes sé get ha gyok rá tok, az én bé ké met adok nek tek. Én
nem úgy adom nek tek, amint a vi lág ad ja” (Jn 14,27)

Az evan gé li u mi rész let fel tû nõ mó don tesz kü lönb sé get
Krisz tus és a vi lág bé ké je kö zött. Ugyan az a szó – két el -
len té tes je len tés sel?

Tör té ne lem köny vek te le van nak há bo rú val és bé ke kö -
té sek kel. Va la hol érez zük, hogy a komp ro mis  szu mok bé -
ké je sok szor csak a há bo rú hi á nya, nem iga zi, nem va ló -
sá gos bé ke kö tés. Tri a nont is bé ke kö tés nek ne vez ték.
Krisz tus bé ké je ra di ká lis, komp ro mis  szu mok nél kü li.

Ta ci tus ír ja a Pax Romanában: „Ho vá fegy ver rel lá bát be -
te szi, ott bé két hir det.” A vi lág bé ké je, a le gyõ zöt tek meg -
alá zá sa, a sta tus quo biz to sí tá sa szá mí tá so kon és szín le lé se -
ken ala pul, és csak kül sõ kény szer rel tart ha tó fenn. Krisz tus
bé ké je min de nek elõtt a sze re tet pa ran csá ban tör té nõ meg -
bé ké lés Is ten nel és em ber tár sa im mal. Az el sõ lé pés ah hoz,
hogy kö rü löt tem, és a vi lág ban va lós bé ke le hes sen.

Krisz tus, a Sze re tet ad ja in gye ne sen, ránk hagy ja. Nem
úgy, mint a vi lág, nem erõl te ti ránk kül sõ kény szer rel. Sza -
ba don dönt he tünk az el fo ga dás ról. Kér het jük és el fo gad -
hat juk. Ha meg ér tet tünk va la mit, meg is kö szön het jük.

Azok nak, akik nek hi va tá sa a bé ke meg te rem té se, szem -
be kell néz ni ük ez zel az evan gé li u mi üze net tel.

Kér tem-e a va ló sá gos bé két lel kem ben magamnak és
a ve lem élõk nek?

Tö re ked tem-e a meg bé ké lés re, bo csá nat ké ré sé re, és meg -
bo csá tás ra?

Tu dok-e kü lönb sé get ten ni a sza vak, a bé ke és a va ló sá -
gos bé ke je len té se közt?
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„Él je tek mél tó mó don ah hoz a hi va tás hoz, ame lyet kap ta -
tok” (Ef 4,1)

Az em be ri mél tó ság ré sze és kö vet kez mé nye, hogy min den
em ber nek van hi va tá sa. Ál ta lá nos ér te lem ben a hi va tás má -
sok szol gá la ta, an nak sok fé le for má já ban és sok szí nû sé gé -
ben. Azon ban a for mák kö zött van egy he lyes sor rend.
Min den te vé keny sé ge met meg kell, hogy elõz ze az ál la pot -
be li kö te les sé ge im tel je sí té se. Az ál la po tom sze rint le he tek
pap, vagy há zas ság ban élõ, mert mind ket tõ a Szent ség ál -
tal va ló sul meg. Ezek mind egyen ran gú és egyen ér té kû hi -
va tá sok, mert szent ség gel van nak meg áld va.

A po li ti ku sok, vagy olyan em be rek, akik fon tos sá guk
tu da tá ban él nek, gyak ran fe led kez nek meg el sõd le ges ál -
la po tuk ról, ki éle zett hely ze tek ben ez sok szor em be ri tra -
gé di ák hoz ve zet. Ski zof rén do log len ne, ha a ma gán- és
köz er köl csöt egy más tól el vá lasz ta nánk. Szo mo rú sta tisz ti -
kát le het ne idéz ni, hogy pél dá ul az el sõ cik lus ban hány
kép vi se lõ vált el.

Hi va tás sze rû en gyakorolhatom ta ná ri, or vo si, ügy vé di,
po li ti kai te vé keny sé gemet, de nem az ál la pot be li kö te les -
sé ge im ro vá sá ra. Más részt an nak a tu da tá ban kell él nem,
hogy má sok te vé keny sé ge, le gyen az bár mi, ami hasz nos,
ugyan olyan ér té kû, mint az enyém. Er rõl saj nos az ér tel mi -
sé gi pá lyán dol go zók sok szor el fe led kez nek. Jev tu sen ko
ver se jut eszem be: „Mind nag  gyá le gye tek!”

Ezért a ki egyen sú lyo zott ság meg te rem té se és a bu kás
el ke rü lé se ér de ké ben a köz élet sze rep lõi gyak ran te gyék
fel ön ma gunk nak eze ket a kér dé se ket:

Te vé keny sé ge im ben a he lyes sor ren det meg tar tom?
Mél tó mó don vi sel ke dem köz éle ti sze rep lé se im so rán?
Mél tó va gyok ar ra a bi za lom ra, amit má sok köl csö nöz -

tek ne kem?
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„Add, hogy lássak” (Lk 10,36)

A lá tás hi á nya: fo gya té kos ság, amely el zár a vi lág tól, le szû -
kí ti ér zé kün ket. Az ez zel a fo gya té kos ság gal va ló együtt élés
szin te el kép zel he tet len a lá tók nak, el kép zel he tet len el ve szí -
te ni a kap cso la tot kör nye ze tünk kel.

Ugyan ak kor sok szor nem ér zé kel jük, hogy a szel le mi és
lel ki vak ság az em ber sé günk va ló di fo gya té kos sá ga. Ami -
kor a gõg és a hi ú ság há lyo ga aka dá lyoz za lá tá sun kat, ak -
kor nem csak a vi lág gal, de az em be rek kel és fõ leg Is ten -
nel ve szít jük el kap cso la tun kat.

Az én gõgje megakadályoz abban, hogy észrevegyem,
meglássam mások szükségletét.

Az én hi ú sá ga lel ki sö tét sé get ered mé nyez. A sö tét ség
olyan mér té kig te le ped het - mint a köd - lel künk re, hogy
el zár ja a vi lá gos ság, vé gül Krisz tus vi lá gos sá gá nak az ész -
le lé sét. Nem vé let len, hogy Az ör dög ügy véd je film be fe -
je zõ mon da ta így hang zik: A Sá tán így szól: "hi ú ság? azt
sze re tem".

A köz élet sze rep lõ i nek egyik leg na gyobb kí sér té se a
szel le mi és lel ki vak ság. Kép te len né és al kal mat lan ná te het
a sze re tet kap cso lat ra. Ezért na pon ta kér dez zük meg ma -
gunk tól:

Észrevettem-e a mellettem lévõ embert?
Megláttam azok szenvedését, szükségleteit, akiket

tevékenységemmel szolgálni kell?
Önmagam megvalósítását keresem döntéseimben, vagy

szolgálom a közösség szeretetkapcsolatát?
Tudok-e másokra és önmagamra úgy tekinteni, ahogy

Isten tekint ránk?
Merem-e koldusként kérni Istent, add, hogy lássak?
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HÚSZ ÉV UTÁN
Se re gély Ist ván ér sek úr nak

Oly nagy cso da gör get ni a sza va kat
ve re tes mon da tok ban
bölc  csé ér lel ni a szív bõl jött vá gyat
Ér te és Ve le a szol gá lat ban
lát ha tat lan ener gia az idõ vel da col va
gyõz a na po kon
eg  gyé vál ni az ir ga lom ban bíz va
vég te len ol ta lom
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