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A pálya minden új állomása új kihívást jelent



MI ÉRT IS…?
Az éle tet él ni kell és nem ad mi niszt rál ni, a be szé de ket pe -
dig el mon da ni és nem rög zí te ni. El sõ hang zás ra ez át gon -
dolt elv nek tû nik, va ló já ban ment ség, ami a gya kor la tot
iga zol ja. Nem gyûj töm meg je lent cik ke i met és be szé de im
szö ve gét – azért sem, mert leg fel jebb váz la tot ké szí tek.
Nagy ki hí vás volt szá mom ra a frak ció ve ze tõ ké ré se, hogy
ed di gi kép vi se lõi mun kám ös  szeg zé sét fog lal jam egy kö -
tet be. Hál' Is ten nek lé te zik par la men ti jegy zõ könyv, és van
egy mun ka tár sam, aki min den írást meg õriz. A kon zerv -
anyag mel lé ír tam még né hány ol dalt. Így kel le mes ho za -
dé ka volt a fel adat nak az a né hány nyá ri nap, amit a dió -
fa alatt egy po hár vö rös bor és a lá bam nál fek võ ku tyám
tár sa sá gá ban tölt het tem. Ez lett be lõ le. Ha van egy kis ide -
je, ol vas son be le, mert le het, hogy a mû faj nem a leg iz gal -
ma sabb, de a sza vak egy sors dön tõ küz de lem rõl szól nak.

7HARRACH PÉTER: AKKOR IS A MI HAZÁNK



EZ IS EGY PÁ LYA
Min den reg gel át élem a pusz ta lé te zés örö mét. Há lá val tölt
el, hogy szép a vi lág és él ni jó. Ugyan ak kor na pon ta ta -
pasz ta lom az em be ri rossz in du lat meg nyil vá nu lá sa it. Ez is
va ló sá gos él mény. Vi lá gunk nak két ar ca van. A köz vé le -
mény úgy vé li, a po li ti ka min de nes tül az utób bi hoz tar to -
zik. Pe dig ezen a pá lyán is le het sport sze rû en ját sza ni, sõt
itt a he lye az iga zi nagy já ték nak. Az is tény, hogy a já té -
ko sok ener gi á i nak je len tõs ré sze a ma gas la ti pon to kért ví -
vott küz de lem ben megy el. Ez a harc pe dig nem kis cser -
ké szek szám há bo rú ja. A meg szer zett po zí ci ó val hi te le sen
él ni vi szont csak az tud, aki nek van ké pe a jö võ rõl, sej té -
se az em ber rõl és a tár sa da lom ról.

Ha zánk ban ma a po li ti kai pá lya el fo ga dott sá ga mély -
pon ton van. Nyil ván en nek oka az érin tet tek ma ga tar tá sa
és a nagy kö zön ség nek a po li ti kai já ték sza bály ok kal szem -
be ni el len ér zé se. A mé di á ban is elõ sze re tet tel ócsá rol ják a
po li ti ku so kat, akár az irigy ség fel kel té sé vel is. A ha tást erõ -
sí ti, hogy a bal ol dal a ma ga hi tel vesz té sét szét te rí ti a tel jes
po li ti kai elit re, ez zel csök kent ve a két ol dal el fo ga dott sá ga
köz ti kü lönb sé get.
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ME LYIK EU RÓ PA?
„Az át ala ku lá si fo lya mat ban, ame lyet Eu ró pa most él át, 

el sõ sor ban az a fel ada ta, hogy új ra meg ta lál ja a ma ga iden ti tá sát.”

(II. Já nos Pál)

Kör nye ze tün ket le het és kell is ala kí ta nunk, a vi lág fo lya -
ma tok hoz azon ban csak al kal maz kod ni tu dunk. A nagy vi -
lág hí rei a kul tú rák küz del mé rõl szól nak. Samuel P.
Huntington így ös  szeg zi a je len sé get: A mo der ni zá ció már
nem azo nos a nyugatiasodással. A nyu gat be fo lyá sa ha -
nyat lik, az ázsi ai ci vi li zá ci ók erõ söd nek, az isz lám or szá ga -
i ban de mog rá fi ai rob ba nást lá tunk. A tár sa dal mak nem vi -
he tõk át egyik ci vi li zá ci ó ból a má sik ba, konf lik tus ese tén
a „ro ko nok” fog nak ös  sze. A nyu gat élet ben ma ra dá sá nak
fel té te le az iden ti tás meg erõ sö dé se és az ös  sze fo gás. 

Ta lán jog gal tart ják a nyu ga ti kul tú ra cent ru má nak Ame -
ri kát, de azt sen ki nem vi tat ja, hogy a böl csõ je Eu ró pá ban
rin gott. Az öreg böl csõ azon ban meg re pedt. Eu ró pa kul tu -
rá lis vál ság ban szen ved. Úgy vált multikulturálissá, hogy
sa ját iden ti tá sa meg gyen gült. Év szá zad okon át az azo nos
kul tú ra egy sé gé ben meg va ló su ló nem ze ti sok szí nû ség erõt
és gaz dag sá got je len tett szá má ra, sõt a je len lé võ más kul -
tú rá kat is ké pes volt in teg rál ni kép vi se lõ i nek as  szi mi lá ci ó -
ja nél kül is, mert erõs volt, és tud ta ma gá ról, hogy ki is õ
va ló já ban. Ma úgy kell ke zel nie egy nagy lét szá mú, sõt
egy re nö vek võ be ván dor ló ré te get, hogy sa ját iden ti tá sá -
ban el bi zony ta la no dott.

Egy szer re va gyunk ta núi po zi tív és ne ga tív je len sé gek -
nek. Év szá zad ok ál ma va ló sul meg az uni ós egy ség gel, az
em be ri jo gok vé del me egy re erõ tel je sebb, a sza bad ság ál -
ta lá nos ér vé nye sü lé sét lát juk. Ugyan ak kor so kak sze rint
Eu ró pá nak nem kell vál lal ni múlt já ban gyö ke re zõ ön ma -
gát. Új iden ti tást és a kö zös ség éle tét sza bá lyo zó új el ve -
ket fo gal maz nak meg. Ezek leg több ször hi te les igaz sá gok
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hor do zó i ként is ér tel mez he tõk, de az új gya kor lat más tar -
tal ma kat ad ne kik. Jó pél da er re a diszk ri mi ná ció ti lal ma.
Ér tel mez het jük úgy, mint hi te les, be vált alap el vek bõl –
min den em ber azo nos mél tó sá ga, egye te mes em ber sze re -
tet – kö vet ke zõ, a tár sa da lom éle tét sza bá lyo zó ti lal mat,
amely meg aka dá lyoz za, hogy va la kit szár ma zá sa, val lá sa,
ne me mi att hát rány ér jen. Ami kor azon ban az hang zik el,
hogy a diszk ri mi ná ció ti lal ma el len vé te nek azok az egy -
há zak, ame lyek csak fér fi a kat szen tel nek pap pá, a gya nút -
lan szem lé lõ nek tág ra nyí lik a sze me. Nagy ön bi za lom kell
ah hoz, hogy va la ki au to nóm szer ve ze tek év ez re des gya -
kor la tá ba szól jon be le. Az ilyen ér tel me zé sek mö gött át fo -
gó esz mei hát tér, egy új kul tú ra kör vo na lai je len nek meg,
amely a fel vi lá go so dás ko rá ban gyö ke re zik, má ra azon ban
torz mel lék haj tá sai let tek, azok a neo li be rá lis dog mák,
ame lyek meg tá mad ha tat lan alap igaz ság ként je len nek meg.
Min dig a sza bad ság ne vé ben, va ló já ban egy-egy ha gyo má -
nyos ér ték el len, a szo ros nak vélt tár sa dal mi rend fel la zí -
tá sa szán dé ká val fo gal ma zód nak meg. Ilyen pél dá ul az ak -
tív eu ta ná zia szor gal ma zá sa, amely az em be ri élet min den
ál la pot ban vi tat ha tat lan tisz te le tét von ja két ség be. Ilyen a
drog li be ra li zá ció, amely szin tén a sza bad ság ne vé ben fo -
gal ma zó dik meg, va ló já ban az egész sé ges sze mé lyi sé get
ve szé lyez te ti, és az ön fe gyel met gyen gí ti. Ilyen az egy ne -
mû ek kap cso la tá nak a há zas ság rang já ra eme lé se. Ha ez
meg va ló sul, a há zas ság ról már nem mond hat nánk el, hogy
egy fér fi és egy nõ tar tós kap cso la ta, amely a gyer me kek
vál la lá sá ban tel je se dik ki. Fél re ér tés ne es sék, nem bánt juk
a me le ge ket, de kér jük, csuk ják be a há ló szo bá juk aj ta ját.

Eu ró pá ban te hát két kul tú ra él egy más mel lett. Az egyik
a ha gyo má nyos ke resz tény ér ték ren det kép vi se li, a má sik
„az em be ri ség szá má ra ko ráb ban is me ret len mó don ki zár -
ja Is tent a köz gon dol ko dás ból.” Ez zel jár, hogy „az er köl -
csöt a szub jek tum te rü le té re szo rí tot ta vis  sza, mi köz ben
ne künk ép pen köz er kölcs re van szük sé günk.” Az új mo rá -
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lis szem lé let sze rint „sem mi sem jó vagy rossz ön ma gá ban,
min den a kö vet kez mé nyek tõl függ.”

A két kul tú ra üt kö zé sé nek egyik konk rét ese mé nye az
Eu ró pai Al kot mány ban Is ten fo gal má nak és a ke resz tény
gyö ke rek nek em lí té se, il let ve az et tõl va ló el zár kó zás. A
han goz ta tott el len ér vek – más vi lág né ze tû ek és val lá sú ak
tisz te le te – va ló já ban csak el fe dik az iden ti tás vál sá got. Az
iga zi prob lé ma azon ban nem ez, ha nem a min den nap ja ink
dön té se i ben és a több ség élet for ma vál tá sá ban sze re pet ját -
szó tu dat for má lás. Ez nem mû köd ne a mé dia sze rep vál la -
lá sa nél kül. Kép vi se lõi, ahogy a Centesimus annus fo gal -
maz, „jól ös  sze han golt és ma kacs erõ fe szí tés sel for mál ják
a köz gon dol ko dást.”

Ke resz tény op ti miz mu sunk ar ra kész tet min ket, hogy a
job bik le he tõ ség meg va ló su lá sá ban bíz zunk, ami kor lát -
juk, hogy „az em ber és a vi lág szá má ra nagy ve szélyt, és
nagy le he tõ sé ge ket hor do zó órá kat élünk.”

(Az idé zett gon do la tok 

Joseph Ratzinger: Be ne dek Eu ró pá ja cí mû mû vé bõl va lók.)
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AK KOR IS A MI HAZÁNK…
„Az em ber nem él het re mény nél kül: 

éle te ér tel mét ve szí te né és el vi sel he tet len né vál na.” 

(II. Já nos Pál)

Árok ba bo rult a sze kér. Ki kell húz ni, mert a sze kér nek
men nie kell. Ak kor is, ha ügye fo gyott a haj tó, leg fel jebb
má si kat kell ke res ni, aki úton tart ja a lo va kat. A leg na -
gyobb baj az, hogy a ko csi val is gond van.

A mi prob lé mánk ugyan is nem csu pán a költ ség ve té -
si hi ány. A tár sa da lom sem egész sé ges. En nek biz tos je -
le, hogy fogy és öreg szik. Meg gyen gül tek a kö zös sé ge -
ink, so kan el vesz tet ték re mé nyü ket. Csök kent a nor mák
és tör vé nyek tisz te le te. Szín te le nek ké vál tak az ün ne pe -
ink. Fel erõ söd tek a de vi áns je len sé gek. A több ség pe dig
a ma ni pu lá ci ós tech ni kák ál do za ta, jöj jön ez a po li ti ka
vagy a rek lám szak ma ol da lá ról. Az a kér dés, le het-e
ezen vál toz tat ni? Le het, nem le het, kell. Mert nem jó,
hogy a mi ha zánk ilyen, és a mi né pünk megint nem jár
emelt fõ vel.

Tu dom, hogy egy plu rá lis tár sa da lom ban sok fé le kép -
pen gon dol kod nak. Van, aki azt mond ja, az em bert olyan -
nak kell el fo gad ni, ami lyen, a tár sa da lom pe dig ala kul jon
a ma ga tör vé nyei sze rint. Aki tud ja, hogy az em bert le het
for mál ni, sok szor meg ér tõ oda for du lás sal is, az nem mond
le ar ról sem, hogy a tár sa dal mat egész sé ges sé te gye. Az
egyes po li ti kai kér dé sek hez vi szont csak hi te les tár sa da -
lom kép bir to ká ban sza bad nyúl ni. Egy le het sé ges meg ol -
dás ele me i rõl van szó eb ben a kö tet ben a ke resz tény tár -
sa da lom el mé le ti alap el vek és a ma gyar keresztényszociális
ha gyo má nyok szel le mé ben.
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A KE RESZ TÉNY EM BER- 
ÉS TÁR SA DA LOM KÉP

A ke resz tény tár sa da lom el mé let há rom egy más ból kö vet -
ke zõ és egy mást ki egé szí tõ alap el ve a per szo na li tás, a szo -
li da ri tás és a szubszidiaritás. Ha ér vé nye sít jük õket, a tár -
sa da lom mû kö dõ ké pes és em ber sé ges lesz. El sõ szá mú
kö ve tel mény az em be ri sze mély tisz te le te, sza bad sá gá nak
biz to sí tá sa. Enélkül a kol lek ti viz mus jól is mert vi lá ga tér
vis  sza, vi szont az is igaz, ha csu pán az egyén re fi gye lünk,
az in di vi du a liz mus, il let ve an nak mai meg je le né se, a neo -
li be rá lis tö rek vé sek zsák ut cá já ba ke rü lünk.

Per szo na li tás

A tár sa da lom ról meg fo gal ma zott gon do la ta ink mö gött em -
ber ké pünk je le nik meg, hi szen a tár sa dal mi ság nem más,
mint az em ber kö zös sé gi lé te zé se. Ez pe dig szük ség sze rû -
en vi lág né ze ti ér té ke lést je lent, hi szen az em be ri élet ér tel -
mé rõl, cél já ról is szól. Az em ber rõl meg fo gal ma zott ke -
resz tény ta ní tás lé nye ge: az em ber sze mély, bib li kus szó -
hasz ná lat tal: istenképiséggel bír, fi lo zó fi ai meg fo gal ma zás -
ban: „az em ber eszes ter mé sze tû, egye di szubsz tan cia.”
(Boethius)

Mit je lent ez? Mit tu dunk az em ber rõl, mint sze mély rõl
mon da ni?

n Test ben meg va ló su ló szel lem. Anya gi ter mé sze te van,
de szel le mi éle tet él. Ezt a tes ti-szel le mi lé tet nem fe-
szült ség ként, ha nem sze mélyt al ko tó egy ség ként éli
meg. Min den em ber egye di és meg is mé tel he tet len. A
leg na gyobb aján dé kunk a sza bad sá gunk. Sza bad
aka ra tunk ál tal va gyunk urai ön ma gunk nak. Ez ak -
kor is igaz, ha dön té sün ket sok ha tás be fo lyá sol ja.
Ko runk ban ilyen a mé dia ma ni pu lá ci ós ere je. Sza -

14 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



bad sá gunk ke resz tény ér tel me zé sé hez tar toz nak az
éle tün ket irá nyí tó nor mák, me lyek tu da tos vál la lá sa
szab utat dön té se ink nek. Ez az egyik lé nye ges kü -
lönb ség a ke resz tény és li be rá lis em ber kép kö zött. 

n Tár sas lény. Az egyén nem elég ön ma gá nak. Sze mély
mi vol tát csak a tár sa dal mi együtt mû kö dés ben tud ja
meg va ló sí ta ni. Az ön ér dek és a má sik em ber irán ti
fe le lõs ség egy aránt ar ra kész tet min ket, hogy kö zös -
sé gi éle tet él jünk. Itt van a má sik lé nye ges kü lönb ség
az em ber rõl szó ló ke resz tény és li be rá lis ta ní tás kö -
zött. Mi nem az egyén jo ga i nak ki kény sze rí té sén dol -
go zunk, ha nem ezek ga ran tá lá sa mel lett min den kit
ar ra biz ta tunk, sze res se és ápol ja a kö zös sé ge it, csa -
lád ját, egy há zát, nem ze tét. A kö zös ség szá munk ra a
má sik em bert je len ti, és mind an nak biz to sí té kát, ami -
re mind nyá junk nak kü lön-kü lön szük sé günk van.

n Er köl csi alany. Em be ri lé tünk höz tar to zik az er köl csi
dön tés sza bad sá ga. Ezt sa ját fe le lõs ség gel vál lal juk. A
tu da tos éle tet élõ em ber dön té se it az ál ta la is el fo ga -
dott nor mák men tén hoz za. A ke resz tény ta ní tás sze -
rint ezek az ob jek tív nor mák min den em ber lel ki is -
me re té be írott, és több-ke ve sebb vi lá gos ság gal fel is -
mer he tõ sza bá lyok.

n Transz cen dens re nyi tott lény. Az em ber rá kér dez a
lét ere de té re és ér tel mé re. Ez ak kor is igaz, ha sok
kor tár sunk ne ga tív mó don az élet ér tel mé nek két ség -
be vo ná sá val és a jö võ tõl va ló szo ron gás sal te szi azt.
A kér dés nem pusz tán in tel lek tu á lis, az em ber sze -
mé lyi sé gét mé lyen érin ti, hogy „kez det tõl fog va pár -
be széd re hi va tott Is ten nel”. (Ga u di um et spes 19)

n Esen dõ lény. A sikercentrikus gon dol ko dás ko rá ban
na pon ta kell meg él nünk sze mé lyes és kö zös sé gi éle -
tünk ben is, hogy ku dar cot val lunk. A sze mé lyes bûn
és a „bûn tár sa dal mi struk tú rái” egy más ba épül nek.
Ez a tény azon ban so ha nem le het a tör té net vé ge.
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Ke resz tény op ti miz mu sunk biz tos for rá sa az a tu dat,
hogy min dig, min den hely zet bõl van új ra kez dés.

Em be ri éle tünk meg ha tá ro zó ele me az egye di ség és tár -
sa dal mi ság har mó ni á ja. Egye di lé tünk alap ve tõ vo ná sa a
cél ra irá nyult ság, szem ben a szük ség let ve zé rel te lé nyek -
kel, az ál la tok kal. Cél ja ink ról elég, ha an  nyit mon dunk,
hogy az ön fenn tar tás, a csa lá di élet, a gaz da ság, a tu dás vi -
lá ga, a kul tú ra il let ve a val lás kö ré be tar toz nak. Ezek el éré -
sé ben em be ri jo ga ink ér vé nye sü lé se se gít ben nün ket, amit
a tár sa da lom ga ran tál szá munk ra. Az em be ri jo gok biz to sí -
tá sa min den po li ti kai erõ szán dé ka. A kü lönb ség a szán -
dék ér vé nye sí té sé nek mód já ban, il let ve ab ban van, hogy
egyet len cél nak te kint jük-e, vagy fi gye lem be ves  szük az
érem má sik ol da lát is, azt, amit a köz jó és a szo li da ri tás cí -
mén kell szám ba ven nünk.

Szo li da ri tás

A szo li da ri tást ket tõs ér te lem ben hasz nál juk. Egy részt a
köl csö nös kö te le zett ség vál la lást, más részt egy más meg se -
gí té sé nek kész sé gét ért jük alat ta. Míg a perszonalitáselv a
sze mély em ber jo gi stá tu szát rög zí ti, a szo li da ri tás elv en nek
a jog igény nek meg fe le lõ kö te les ség rõl szól. Va gyis jog kö -
te le zett ség, amely az igaz sá gos ság szint jén kö te le zõ, il let -
ve ön kén tes ka ri ta tív se gít ség nyúj tás a rá szo ru lók nak.

Köz jó

A köz jó azo kat az esz kö zö ket és le he tõ sé ge ket je len ti,
ame lyek se gít sé gé vel az egyé nek el érik sa ját cél ja i kat, il let -
ve a sze mé lyek kö zös ja vát, ame lye ket csak az együtt mû -
kö dés ben va ló sít hat nak meg. A szo li da ri tás és a köz jó
szük sé ges ga ran ci á ja az ál lam. A köz jó min den jog alap -
nor má ja, ezért az ös  szes in di vi du á lis jog igény nek a köz jó
pers pek tí vá já ba kell il lesz ked nie, va gyis min den ki nek a ja -
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vá ért ér zett fe le lõs ség be. A sze gé nyek lé te azt jel zi, hogy
elosztásbeli egyen lõt len ség van a köz jó meg va ló su lá sá nak
rend sze ré ben.

Szubszidiaritás

A ki se gí tés el vét úgy is ér tel mez het jük, hogy an  nyi il le té -
kes sé get kell kap nia a ki sebb tár sa dal mi egy sé gek nek,
amen  nyi le het sé ges, és an  nyit a na gyob bak nak, amen  nyi
szük sé ges. Az elv ma gá ban fog lal ja a se gít ség nyúj tás pa ran -
csát és a kompetenciaelvonás ti lal mát. Az elõb bi ar ra kö te -
le zi a ma ga sabb szin tet, hogy az ala cso nyabb szint szol gá -
la tá ra áll jon, az utób bi azt dek la rál ja, hogy az ala cso nyabb
szint - be le ért ve az egyént is - kom pe ten ci á ját nem ve he ti
el a ma ga sabb szint. Va ló já ban min den tár sa dal mi je len ség
szubszidiáris, hi szen az egye di em ber szol gá la tá ban áll. Itt
kell meg je gyez nem, hogy ami ma az ön kor mány zat ok kal
tör té nik, sú lyo san sér ti a szubszidiaritás el vét.

(Arno Anzenbacher: Ke resz tény tár sa da lom eti ka 

cí mû köny ve alap ján.)
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Miniszteri expozék
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Megváltozott mozgástér



AZ OR BÁN-KOR MÁNY NÉGY ÉVE
A Gyurcsány-féle mély pont ról vis  sza te kint ve vi lá go san lát -
szik, hogy a pol gá ri kor mány idõ sza ka a ki szá mít ha tó ság
és fej lõ dés ko ra volt. Köz tu dott, hogy eb ben az idõ ben
sem mi nem tör tén he tett a ha tá ro zott és cél tu da tos mi nisz -
ter el nök tud ta nél kül vagy szán dé ka el le né re. Or bán tö -
rek vé sei vi lá go sak vol tak. Va ló já ban négy évig ke resz tény -
de mok ra ta kor má nya volt Ma gyar or szág nak. Ez ak kor is
igaz, ha csak egy dek la rál tan ke resz tény de mok ra ta tag ja
volt a ka bi net nek. A mi nisz ter el nök mar káns csa lád-, egy -
ház- és nem zet po li ti kát foly ta tott. Gaz da ság po li ti ká ja a ma -
gyar kis- és kö zép vál lal ko zá sok meg erõ sí té sét szol gál ta.
Kül po li ti ká já nak hang sú lyos szán dé ka volt a tér ség ben be -
töl tött po zí ci ónk erõ sí té se. Szo ci ál po li ti kai cél ja az el sze gé -
nye dés nek, va gyis az al só kö zép ré te gek to váb bi le csú szá -
sá nak meg aka dá lyo zá sa volt.

Az irányt eb ben az ága zat ban – amint a töb bi ben is –
ma ga je löl te meg, a mi nisz te rek fel ada ta a vég re haj tás volt.
Mind nyá jan tud tuk, hogy Ma gyar or szá gon a mi nisz ter el -
nök nek van kor má nya, és nem a kor mány nak mi nisz ter el -
nö ke. Csak egy kor mány tag volt, aki nek am bí ci ói túl mu -
tat tak ezen a ke re ten, õ még ma is õr zi sé rel me it.

Egyszer az egyik kor mány tag szó vá tet te, hogy a tér ség -
ben Ma gyar or szá gon a leg ala cso nyab bak a mi nisz te ri fi ze -
té sek. Az volt a vá lasz: olyan mér ték ben fog nak emel ked -
ni, ami lyen mér ték ben az át lag bér. Vi gasz ta lás kép pen hoz -
zá tet te: ha jól dol goz tok, be ke rül het tek a tör té ne lem köny -
vek be. A láb jegy ze tek be – tet te hoz zá va la ki.

2002-ben so kan meg döb ben tek azon, hogy a si ke res
kor mány zás el le né re el vesz tet tük a vá lasz tást. A bal ol da li
kam pány ma ni pu lá ci ós esz kö zei ered mé nye sen be fo lyá sol -
ták a vá lasz tó kat. En nek tu da tos ele me volt Or bán Vik tor
démonizálása. Oly mér té kig si ke rült, hogy van egy ré teg,
ame lyik a té nyek és sa ját sor sa ala ku lá sa el le né re még ma
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is gyû lö li a volt mi nisz ter el nö köt. Pe dig nyil ván va ló, hogy
a ma gyar po li ti kai elit má ig nem tu dott ki ter mel ni ma gá ból
olyan ve ze tõt, aki hoz zá ha son ló an ké pes min den kor -
mány za ti te rü le tet át fog va, táv la tok ban gon dol kod ni. 

A pol gá ri kor mány ered mé nye i nek ös  szeg zé sé re nem
vál lal ko zom, de né hány tény em lí té sét szük sé ges nek tar -
tom.

n A gaz da ság erõ sö dött (2000-ben pél dá ul 5,3 szá za lé -
kos volt a GDP nö ve ke dé se). Az inf lá ció fo lya ma to san
csök kent. A költ ség ve tés adós ság ál lo má nyát si ke rült
60 szá za lék alá szo rí ta ni, (ez az euró be ve ze té sé nek
egyik fel té te le) ma is mét je len tõ sen a ha tár fö lött van.
Nem zet kö zi meg íté lé sünk egy ér tel mû en po zi tív volt.

n A re ál bé rek fo lya ma to san emel ked tek, a nyug dí jak
re ál ér té ke a cik lus min den évé ben nõtt (a nyug díj -
eme lés ös  szes sé gé ben 22,5 szá za lé kos volt). Ért he tõ,
hogy a la kos sá gi fo gyasz tás is emel ke dett. A nö ve ke -
dés re jel lem zõ, hogy fo ko za tos volt, fi gye lem be vet -
te a gaz da ság tel je sít mé nyét és a költ ség ve tés le he tõ -
sé ge it, ezért nem oko zott pénz ügyi vál sá got, szem -
ben a szo ci a lis ta osz to ga tás sal.

n Nagy hang súlyt ka pott az ok ta tás ügy. A köz ok ta tás -
ban meg kel lett szün tet ni a li be rá lis ká oszt (az el hi -
bá zott NAT-ot), és ren det kel lett ten ni (ke ret tan ter -
vek). Tá mo gat tuk a kis te le pü lé sek óvo dá it, is ko lá it
(2000-ben plusz 13 mil li árd dal). A fel sõ ok ta tás ban
részt ve võk szá má nak eme lé se a fej lett eu ró pai or szá -
gok szint jé nek meg kö ze lí té sét cé loz ta. A ta nu lást a
sze gé nyebb csa lá dok gyer me kei szá má ra is le he tõ vé
tet te a tan díj el tör lé se, és a di ák hi tel be ve ze té se. A
pe da gó gu sok re ál bé re a Horn-kor mány ide jén 16
szá za lék kal csök kent, az Or bán kor mány idõ sza ká -
ban 34 szá za lék kal nõtt.

n Az egy há zak tár sa dal mi szol gá la tuk tel je sí té sé hez új
le he tõ sé ge ket kap tak.
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n A vi dék hely ze te ja vult, az ön kor mány zat ok ál la mi
tá mo ga tá sa, ha sze ré nyen is, de nö ve ke dett. Az ár víz -
vé del mi mun kák fel gyor sul tak.

n A sze gény sé gi rá ta 30 szá za lék alá csök kent. A mi ni -
mál bér eb ben az idõ szak ban 2,5-sze res re nö ve ke -
dett. A gyógy szer- és ener gia árak nö ve ke dé sét meg -
fé kez tük. Az ott hon te rem tést ked vez mé nyes hi tel és
adó ked vez mény se gí tet te. A csa lád tá mo ga tás ra szánt
for rás a cik lus fo lya mán a dup lá já ra emel ke dett. En -
nek rész le te zé se a kö tet ben meg je le nik. 

n A mil len ni u mi zász ló át adás ok, a Szent Ko ro na par la -
men ti el he lye zé se, az ün ne pe ink han gu la ta hoz zá já -
rult, hogy is mét emelt fõ vel vall hat tuk ma gun kat ma -
gyar nak.

Sok örö met je len tett szá mom ra az a négy éves mun ka,
amit kor mány za ti fe le lõs ség ré sze se ként, a nem ze ti ér de -
kek szol gá la tá ban és a ke resz tény ér ték rend tár sa dal mi
kép vi se le té ben vé gez het tem. A kö vet ke zõ né hány ol da -
lon – a mi nisz ter el nök be mu ta tó sza vai után – a tár ca
fon to sabb kez de mé nye zé se i nek par la men ti ex po zé it ol -
vas hat juk.
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DR. OR BÁN VIK TOR mi nisz ter el nök: El nök Úr! Ház el nök
Úr! Tisz telt Ház! Höl gye im és Ura im! Azért kér tem a szó lás
le he tõ sé gét, mert sze ret ném a kö vet ke zõ kor mány tag ja it a
tisz telt Ház kép vi se lõi szá má ra be mu tat ni. (…)

Ez a kor mány – szán dé ka ink sze rint – a csa lá dok kor -
má nya is. Az el múlt évek alatt meg gyõ zõ dé sünk ké érett,
hogy a szo ci á lis és egész ség ügyi prob lé mák tûz ol tás sze rû
ke ze lé se nem te szi le he tõ vé, hogy ki lá bal junk a ba jok ból.
Eh hez az szük sé ges, hogy alap ja i ban más szem lé let tel fog -
junk a mun ká hoz. Ezért prog ra mun kat, a kor mány prog -
ram ját an nak szen tel jük, hogy a csa lá dok elõtt meg nyíl jék
egy mél tóbb élet le he tõ sé ge. Ezért már a kor mány meg ala -
ku lá sa elõtt el sõ dol gunk volt, hogy ki fe je zés re jut tas suk,
hogy a gyer mek mos tan tól nem csak a csa lá dok, ha nem az
ál lam szá má ra is ér ték. En nek a gon do lat nak a je gyé ben
hoz tuk lét re a Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri u mot, ame-
ly nek ve ze té sé re Harrach Pé ter urat kér tem fel, aki nek ed -
di gi mun ká ja azt ígé ri, hogy prog ra munk meg is va ló sul,
és az ál ta la kép vi selt, ben nün ket is gaz da gí tó ér té kek te ret
nyer nek majd. Kö szön töm a kor mány ban a mi nisz ter urat.
(Taps. – Harrach Pé ter fel áll va kö szö ni meg a tap sot.)
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NYUG DÍJ EME LÉS, 1999
1998. no vem ber 23.

HARRACH PÉ TER szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter, a na pi -
ren di pont elõ adó ja: El nök Úr! Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Jo -
go san kér de zik, hogy mi ért ékes ke dem ide gen tol lak kal,
ami kor ezt az ex po zét el mon dom. Azért vál lal tam, mert a
tör vény ja vas lat ban erõs szo ci á lis szem pont je le nik meg, és
ezt sze ret ném hang sú lyoz ni. A tár gya lan dó tör vény ja vas lat
há rom te rü let re ter jed ki, mely bõl ket tõ ki sebb ér dek lõ dést
vál tott ki ed dig is, ezen sze ret nék rö vi den túl len ni, majd rá -
té rek a nyug díj eme lés 1999. évi sza bá lya i ra. (Zaj, mo raj.)

Elõ ször egy mon dat ban hadd fog lal koz zam azok kal, a
gya kor la ti vég re haj tás so rán fel me rült prob lé mák kal, ame -
lyek kor rek ci ós mó do sí tá so kat igé nyel tek. Ilyen pél dá ul a
nyug díj át ru há zá sá nak ti lal ma, a jo go sult ság kez de te (Az
el nök meg ko cog tat ja a csen gõt.), te hát olyan kér dé sek,
ame lyek, azt hi szem, mind an  nyi unk egyet ér tés ét él ve zik.

Má sod szor: sze ret nék né hány szót szól ni az Al kot mány -
bí ró ság dön té se alap ján az egyes öz ve gyi nyug díj-sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról. 1998. már ci us 1-jén ho zott az Al kot -
mány bí ró ság egy ha tá ro za tot, amely ben az új öz ve gyi
nyug díj rend szer egyik ele mét sem mi sí tet te meg, konk ré tan
az al kot mány el le nes sé gét mond ta ki az öz ve gyi és szü lõi
nyug díj 50 szá za lé kos mér té ké nek 20 szá za lék ra csök ken -
té sé rõl azon öz ve gyek ese té ben, akik sa ját jo gon nyu gel -
lá tás ra nem sze rez tek jo go sult sá got, és élet ko ruk mi att ez
már nem is vár ha tó tõ lük. En nek meg fe le lõ en ja va solt tör -
vény mó do sí tást a kor mány.

A har ma dik te rü let – amely ed dig is ki fe je zet ten po li ti -
kai ízû vi tá kat ered mé nye zett – a nyug díj eme lés 1999. évi
sza bá lyai. A be nyúj tott tör vény ja vas lat a mi nisz ter el nök úr
ál tal a vi ta na pon is mer te tett nyug díj eme lé si ja vas la tot tar -
tal maz za. E ja vas lat sze rint a nyu gel lá tá so kat 1999. ja nu ár
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hó nap ban, a ter ve zett inf lá ció mér té ké vel meg egye zõ en 11
szá za lék kal, de leg alább ha vi 3500 fo rint tal kell emel ni, de
az eme lés mér té ke nem le het 25,5 szá za lék nál több. Ez azt
je len ti, hogy a nyug díj ös  sze gé tõl füg gõ en dif fe ren ci ált
mér té kû nyug díj eme lés tör té nik.

Az öreg sé gi nyug díj mi ni mum je len leg 13 700 fo rint, és
3500 fo rin tos, 25,5 szá za lé kos nyug díj eme lést ja va sol a kor -
mány. 25,5 szá za lé kos ér té kû eme lés ben ré sze sül né nek azok
is, akik az öreg sé gi nyug díj mi ni mum szint je alat ti el lá tás sal,
pél dá ul rész nyug díj jal ren del kez nek. Az öreg sé gi nyug díj mi -
ni mum nak meg fe le lõ 13 700 fo rint tól 31 818 fo rin tos nyug -
dí jig az eme lés ös  sze ge 3500 fo rint. Így a nyug díj eme lés mér -
té ke 25,5 szá za lék ról fo ko za to san 11 szá za lék ra vál to zik
ezek nél az el lá tá sok nál. A 31 818 fo rint fe let ti nyu gel lá tá sok
az 1999. év re ter ve zett inf lá ci ó val azo nos 11 szá za lé kos mér -
ték ben emel ked nek. Azok nak a sze mé lyek nek, akik nek
egyi de jû leg több tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj jár, a sa ját jo -
gú nyug dí juk ke rül eme lés re az is mer te tett sza bály sze rint.
Hoz zá tar to zói el lá tá suk kü lön 11 szá za lék kal emel ke dik.

Ös  szes sé gé ben ez a ja vas lat azt ered mé nye zi, hogy
min den nyug díj meg õr zi re ál ér té két, és kö zel két mil lió
nyug dí jas nál, va gyis az ös  szes nyug dí jas kö zel 80 szá za lé -
ká nál nõ az el lá tás re ál ér té ke. (Taps a kor mány párt ok so -
ra i ból.) Az öreg sé gi nyug díj mi ni mum szint jén a re ál ér ték
nö ve ke dé se 13 szá za lék, az át la gos nyug díj szin ten ez 27
ezer fo rint, a re ál ér ték-nö ve ke dés 2 szá za lék. Így ös  szes sé -
gé ben a nyug dí ja sok több sé ge az el múlt évek ben be kö vet -
ke zett reálértékvesztés rész le ges pót lá sá ra is jo go sult lesz.
Ter mé sze te sen a re ál ér ték-szá mí tás nál az ed di gi gya kor lat -
nak meg fe le lõ en az át la gos fo gyasz tói ár in dex hez vi szo -
nyí tunk. A je len leg ha tá lyos tör vény ben sze rep lõ nyug díj -
eme lé si sza bály hoz ké pest a nyug dí ja sok 13 szá za lé ka, kö -
rül be lül 350 ezer fõ kap ma ga sabb eme lést.

A tör vény ja vas lat a jö võ év ben nyug díj ba vo nu lók szá -
má ra meg ha tá roz za, hogy a nyug dí jak leg ki sebb ös  sze gei
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a szo ci á lis el lá tá sok kal azo no san, 12 szá za lék kal emel ked -
je nek.

A ja va solt, dif fe ren ci ált nyug díj eme lés sel az el lá tá sok át -
la go san 14,3 szá za lék kal nõ nek, en nek 126 mil li árd fo rin -
tos fe de ze tét a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok költ ség ve té sé -
rõl szó ló tör vény ja vas lat tar tal maz za. Ez a Nyug díj-biz to sí -
tá si Alap nál 113 mil li árd fo rin tos, az Egész ség biz to sí tá si
Alap nál 13 mil li árd fo rin tos ki adá si több le tet je lent.

A tör vény ja vas lat le he tõ sé get biz to sít a kor mány nak ar -
ra, hogy a mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok és ada tok is me re té -
ben az 1999. évi ja nu á ri eme lé sen túl me nõ en, a szük sé ges
fel té te lek meg lé te ese tén to váb bi ki egé szí tõ in téz ke dé se -
ket te gyen. Sze ret nénk, ha a gaz da sá gi fo lya ma tok a ter ve -
zett nél is ked ve zõb ben ala kul ná nak, s az év vé gén újabb
nyug díj in téz ke dés re nyíl na le he tõ ség. A kor mány a sa ját
esz kö ze i vel min dent meg fog ten ni en nek ér de ké ben.

Ez zel a ja vas lat tal a kor mány nak az az ígé re te, hogy a
nyug dí jak vá sár ló ér té két meg õr zi, tel je sül. Sõt amint már
em lí tet tem, a nyug dí ja sok mint egy 80 szá za lé ká nál a vá sár -
ló ér ték nö ve ke dé se va ló sul meg. Az elõb bi szá mok ból az
is egy ér tel mû, hogy mi nél ki sebb a nyug díj, a vá sár ló ér té -
ke an nál na gyobb mér té ben nõ, s a vá sár ló ér té ke egyet len
nyu gel lá tás nak sem csök ken. Ez zel – az elõ zõ évek tõl el -
té rõ en – két ség te le nül egy szo ci á lis szem pon tú nyug díj -
eme lés va ló sul meg, amit az in do kol, hogy az el múlt évek
reálértékvesztése õket érin tet te leg in kább. Nem csak az ál -
tal, hogy a ki sebb nyug dí jak ból ke vés bé tud ták ki vé de ni a
ma gas inf lá ci ót, ha nem ami att is, mert az ala cso nyabb jö -
ve del mû csa lá dok nál az inf lá ció mér té ke is ma ga sabb volt
az át la gos nál. A min den na pi, alap ve tõ ter mé kek ára ugya-
n is erõ tel jes eb ben emel ke dett, és az õ ki adá sa ik szin te
csak er re szo rít koz nak. 

A nyug díj ös  sze ge per sze több nyi re nem azo nos a csa -
lád jö ve del mé vel: ma ga sabb jö ve del mû csa lád ban is él het
kis ös  sze gû nyug díj ban ré sze sü lõ és for dít va, de a kü lön -
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bö zõ fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy a na gyobb jö ve del mû
ház tar tá sok ban élõk nél jel lem zõ en a nyug díj ös  sze ge is
ma ga sabb. A jö võ évi nyug díj eme lé sek rõl szó ló ja vas lat
leg fõbb jel leg ze tes sé ge te hát az, hogy – a tisz tán biz to sí tá -
si elv tõl el té rõ en – pri o ri tást ad a szo ci á lis szem pont ok nak,
ügyel ve azon ban ar ra, hogy a reálértékvesztés sen ki nél se
kö vet kez hes sen be.

Sze ret ném le szö gez ni: a kor mány tisz tá ban van az zal,
hogy az el múlt évek ben mind a bé rek, mind pe dig a nyug -
dí jak re ál ér té ke erõ tel je sen csök kent. Jo gos nak tart juk te -
hát azt az igényt, hogy az el szen ve dett vesz te sé gek bõl a
le he tõ sé gek hez mér ten a nyug dí ja sok is kap ja nak vis  sza
va la men  nyit, de úgy gon dol juk, hogy '99-ben ép pen a
vesz te sé gek tar tal ma és jel le ge mi att a szo ci á lis szem pont -
nak kell el sõ sor ban ér vé nye sül nie.

Az ed di gi, in du la tok tól sem men tes és erõ sen po li ti kai
szí ne ze tû vi ták ban az el len zé ki kép vi se lõk csu pán azt
hang sú lyoz ták, hogy az új kor mány el ve szi a nyug dí ja sok -
tól az elõ zõ par la ment ál tal '97 nya rán tör vény be ik ta tott
nyug díj eme lés-mér ték egy ötö dét.

Tisz telt Ház! Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy a nyug díj -
eme lés mér té ké nek el dön té se nem csu pán kí ván ság, óhaj,
ha nem saj nos na gyon ke mény ob jek tív fel tét elei is van nak.
Pél dá ul az, hogy a nyug díj eme lést tény le ges for rá sok kal
kell meg la poz ni. És itt van az iga zi gond! Hi szen jól tud -
juk, hogy az elõ zõ kor mány a nyug díj re form el fo gad ta tá sa
fe jé ben az utol só pil la nat ban meg kö tött komp ro mis  szum -
mal ígér te be a na gyobb mér té kû nyug díj eme lést, jól tud -
ván ak kor is, hogy en nek for rás több le te nem biz to sít ha tó.
(Köz be szó lás az SZDSZ pad so ra i ból: Tes sék bi zo nyí ta ni!
Nem így van!)

Biz tos va gyok ab ban, hogy Horn Gyu la kor má nya sem
és egyet len ma gyar kor mány sem lett vol na ké pes ezt az el -
ha mar ko dott, kön  nyel mû ígé re tet tel je sí te ni. (Köz be szó lás
az MSZP pad so ra i ból: És 1992-ben?) En nek a tör vény be
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fog lalt komp ro mis  szum nak a tör té ne tét, hát te rét leg job ban
épp az MSZP-s kép vi se lõk, az ÉT-tagok is mer het ték. Mert
va jon az ak ko ri kor mány hos  szú hó na po kon át fenn tar tott
nyug díj eme lé si ja vas la ta mi ért volt alig 13 szá za lé kos?

Azért, tisz telt kép vi se lõ tár sa im, mert az elõ zõ kor mány
is tisz tá ban volt a re a li tá sok kal, a gaz da sá gi, fi nan szí ro zá si
fo lya ma tok vár ha tó ala ku lá sá val, csak hogy ezt ak kor nem
vál lal ta fel. Kor má nyunk nyíl tan fel vál lal ja a té nyek kel
meg ala po zott, bár tud juk, sok eset ben, so kak elõtt nép sze -
rût len dön tést. 

Néz zük a té nye ket! A Nyug díj-biz to sí tá si Alap '97-ben
ké szí tett prog nó zi sa a nyug díj re form el in dí tá sá nak a ma -
gán pénz tá rak mi at ti hi á nyát '98-ban 20 mil li árd fo rint ra,
'99-ben 40 mil li árd fo rint ra kal ku lál ta, és ezen kí vül a
Nyug díj-biz to sí tá si Alap ban to váb bi hi án  nyal alig szá mol -
tak. Ez zel szem ben '98-ban a Nyug díj-biz to sí tá si Alap hi á -
nya nem 20 mil li árd, ha nem 50 mil li árd fo rint lesz, '99-ben
pe dig meg ha lad ja – nem a 40 mil li ár dot, ha nem – a 150
mil li árd fo rin tot! 

A hi ány dön tõ ré szét a köz pon ti költ ség ve tés áll ja, még
ak kor is, ha jö võ re 40 mil li árd fo rint nyi tb-vagyon ér té ke -
sí té sé vel szá mol va te her men te sí ten dõ a köz pon ti költ ség -
ve tés. Mi az inf lá ció csök ken té sét nem csak dek la rál juk, ha -
nem ha té kony in téz ke dé se ket is te szünk meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben; töb bek kö zött a tár sa dal mi össz ki adás ok össz be -
vé te lek hez iga zí tá sá val, az el ke rül he tet len ál lam ház tar tá si
hi ány nak a GDP 4 szá za lé ka alat ti tar tá sá val. En nek ke re -
té ben a nyug dí jak is a re á lis le he tõ sé gek ke re tei kö zött
emel ked nek.

Be fe je zé sül, tisz telt kép vi se lõ tár sa im, hadd mond jam el,
hogy en nek a kor mány nak is – mint min den kor mány nak
– szük sé ge van az el len zék kri ti ká já ra. En nek a kri ti ká nak
vi szont van egy ha tá ra: ez a po li ti kai tisz tes ség és a jó íz -
lés. En nek túl lé pé se nem csak a par la ment te kin té lyét já rat -
ja le, de hos  szú tá von árt ma gá nak az el len zé ki párt nak a
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nép sze rû ség ének is. (Mo raj az MSZP pad so ra i ban.) Itt az
ide je, hogy ba rá ti se gít sé get nyújt sunk az el len zék nek (De -
rült ség az MSZP pad so ra i ban.), és fel hív juk a fi gyel mét: el -
ér ték ezt a ha tárt. Ne men je nek to vább! (Keller Lász ló: Kö -
szön jük. – Köz be szó lá sok az MSZP pad so ra i ban.)

A nyug dí ja sok nak pe dig azt üzen jük: ne hagy ják ma gu -
kat pro vo kál ni, és ne hagy ják ma gu kat ma ni pu lál ni! Le gye -
nek böl csek, fo gad ják el, hogy évek óta elõ ször nõ a nyug -
dí juk re ál ér té ke (Fo lya ma tos köz be szó lá sok az MSZP pad -
so ra i ban.), és – az elõbb az el len zék jó íz lé sé rõl be szél -
tem, nem aka rom még egy szer em lí te ni – éven te foly ta tód -
ni fog tisz tes sé ges meg él he té sük biz to sí tá sa. (Keller Lász ló:
Nem kel le ne így ha zud ni! – Dr. Nagy Sán dor köz be szól.)
Örül je nek an nak, hogy az or szág nak olyan kor má nya van,
amely tud ja, hogy mit akar, és azt ha tá ro zot tan vég re is
hajt ja; amely kor mány min den pol gár sor sá ra oda fi gyel, az
övé ké re is.

Kö szö nöm fi gyel mü ket. (Taps a kor mány párt ok pad so ra -
i ban. – Köz be szó lás az MSZP pad so ra i ból: Az õ ro vá suk ra!)
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UNI ÓS EL VÁ RÁ SOK ÉS A MA GYAR
POL GÁ ROK SZO CI Á LIS HELY ZE TE

1999. már ci us 26.

HARRACH PÉ TER szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter: El nök
As  szony! Tisz telt Ház! Egy idé zet tel kell kez de nem, még -
hoz zá Jacques Delors sza va i val, amely így szól: „Az eu ró -
pai in teg rá ció szo ci á lis di men zi ó ja vi rá goz tat hat ja fel ész  -
sze rû és tisz tes sé ges el ve ken a vál lal ko zá sok és egyé nek
kö zöt ti ver senyt. A Kö zös Pi ac to váb bi el mé lyí té sé re vo -
nat ko zó min den olyan kí sér let bu kás ra ítél te tett, amely fi -
gyel men kí vül hagy ja a szo ci á lis di men zi ót.”

Tud juk azt, hogy a kö zös ség nagy utat tett meg ad dig,
amíg az em lí tett szo ci á lis di men zió az õt meg il le tõ hely re
ke rült. Em lék szünk ar ra, hogy '57-ben az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Kö zös sé get lét re ho zó Ró mai Szer zõ dés ben a szo ci ál -
po li ti kát még tel jes mér ték ben fi gyel men kí vül hagy ták.
En nek az volt az oka, hogy az ala pí tók ab ból a fel té te le -
zés bõl in dul tak ki, mi sze rint a jól mû kö dõ, ko or di nált eu -
ró pai ver seny gaz da ság ön ma gá tól meg old ja a szo ci á lis
prob lé má kat. A '60-as évek ben nem a Gaz da sá gi Kö zös -
ség, ha nem az Eu ró pa Ta nács mû kö dött Eu ró pa szo ci á lis
lel ki is me re te ként, õk al kot ták meg a Szo ci á lis Char tát is. A
Szo ci á lis Char tá val kap cso lat ban öröm mel je lent he tem be,
hogy azt, pon to sab ban an nak 12 cik ke lyét, több éves ala -
pos elõ ké szí tõ mun ka után a kor mány a na pok ban ter jesz -
tet te az Or szág gyû lés elé ra ti fi ká lás ra, és mi vel tu dom,
hogy a po li ti kai ál lam tit kár úr, Õry Csa ba be szé dé ben er -
rõl rész le te sen szól ni fog, ezért, ha meg en ge dik, ezt az
örö möt meg osz tom ve le, és csu pán an  nyit jegy zek meg,
hogy a char ta ra ti fi ká lá sa mel let ti dön tés igen fon tos lé pés
lesz a szo ci á lis Eu ró pá ba ve ze tõ úton. De mit is ér tünk
szo ci á lis di men zi ón?
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A szo ci ál po li ti ka fo gal ma a kö zös ség ben fej lõ dé sen
ment át, és az min dig a gaz da sá gi szfé ra és a szo ci á lis szfé -
ra egy más hoz va ló vi szo nyát tük röz te. Egy azon ban bi zo -
nyos: tá gabb ér tel me van Eu ró pá ban a „szo ci á lis” fo ga lom -
nak, mint ha zánk ban, mert be le ér ten dõ a mun ka jog, be le -
ér ten dõ a fog lal koz ta tás po li ti ka, a szo ci á lis pár be széd, a
fér fi ak és nõk egyen lõ esé lye, a mun ka he lyi biz ton ság és
egész ség vé de lem és a fo gya ték kal élõ sze mé lyek komp lex
kér dés kö re. A tá gabb ér tel me zé sen túl azon ban van még
egy sa já tos sá ga a kö zös ség szo ci ál po li ti ká já nak: az, hogy a
szo ci á lis ügyek alap ve tõ en a tag ál lam ok ha tás kö ré be tar -
toz nak, a kö zös sé gi prog ra mok, kez de mé nye zé sek csu pán
ki egé szí tõ sze re pet ját sza nak. 

Tu dom, hogy nem a legérdekfeszítõbb do log do ku men -
tu mo kat fel so rol ni, de meg kell ten nem, hogy a kép tel jes
le gyen. Az eu ró pai szo ci á lis do ku men tu mok kö zül meg
kell em lí te nem a leg je len tõ seb be ket: a Delors ne vé hez fû -
zõ dõ fe hér köny ve ket, ame lyek a ha tá rok nél kü li bel sõ pi -
ac meg te rem té sé rõl, a nö ve ke dés rõl, a ver seny ké pes ség -
rõl, és – ami min ket kü lö nö sen ér de kel – a fog lal koz ta tás -
ról szól nak. Jo gi szem pont ból vi szont a Ró mai Szer zõ dést
el sõ íz ben mó do sí tó, egy sé ges eu ró pai ok mányt kell meg -
em lí te nem, amely '87-ben szü le tett meg, ez a szo ci á lis ren -
del ke zé sek kö zé új cik ke ket ik ta tott be. 

Azt ta pasz tal tuk, hogy a maastrichti szer zõ dés és a '90-
es évek el sõ fe lé ben a bi zott sá gi meg nyi lat ko zá sok egé -
szen ko moly fej lõ dést je len tet tek a szo ci á lis di men zió tör -
té ne té ben, már egyen ran gú fél nek te kin tik a gaz da sá gi
szfé rá val, és hang sú lyoz zák a hu mán erõ for rás ok ba va ló
be fek te tés meg ha tá ro zó sze re pét. '97 vé gén szü le tett még
né hány do ku men tum. Azt hi szem, ma ak tu á lis meg em lí te -
ni, hi szen a hí rek is szól tak az Agen da 2000 el fo ga dá sá ról,
de szól hat nék ar ról, hogy az amsz ter da mi szer zõ dés és a
fog lal koz ta tás po li ti kai irány vo na lak olyan új do ku men tu -
mok, ame lyek jel zik, hogy a szo ci ál po li ti ká ról és azon be -
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lül a fog lal koz ta tás po li ti ká ról va ló eu ró pai gon dol ko dás -
ban új fe je zet kez dõ dött. Tud juk azt, hogy az amsz ter da mi
szer zõ dés egy tény le ges új fe je ze tet ik ta tott a szer zõ dés be
„Fog lal koz ta tás” cím mel.

A szo ci á lis és a mun ka ügyek az eu ró pai in teg rá ció
egész tör té ne te so rán ös  sze fo nód tak, de a mun ká ra és a
szo ci á lis jo gok ra vo nat ko zó kér dé sek ere de ti leg csu pán a
mun ka erõ sza bad áram lá sá ról szól tak.

Az utób bi évek ben azon ban a fog lal koz ta tott ság és a
mun ka nél kü li ség el sõ ren dû po li ti kai prob lé má vá lé pett
elõ. A kö zös ség or szá ga i ban is meg ta pasz tal ták, hogy a ki -
egyen sú lyo zott gaz da sá gi fej lõ dés csu pán fel té te le a fog lal -
koz ta tás nö ve ke dé sé nek, de nem old ja meg azo kat a prob -
lé má kat, amik a mun ka erõ pi a con ke let kez nek, leg alább is
nem au to ma ti ku san old ja meg.

A tag ál lam ok kép vi se lõi egy han gú lag el fo gad ták az
„Irány mu ta tás” név re hall ga tó do ku men tu mot, amely a kö -
ze le dé si fo lya ma to kat kí ván ta elõ se gí te ni, és amely két fõ
jel lem zõ je a nö vek võ fog lal koz ta tá si szín vo nal és a csök -
ke nõ mun ka nél kü li sé gi rá ta. Az „Irány mu ta tás” ki mond ja
azt is, hogy a mak ro gaz da sá gi el vek kel össz hang ban va ló -
sít ha tó meg, és – ami na gyon ér de kes – tár sa dal mi kon -
szen zus biz to sí tá sá ra hi vat ko zik, va gyis be kell von ni a
szo ci á lis part ne re ket, akik en nek a meg va ló sí tá sá ért fe le -
lõs ség gel is tar toz nak. 

A fog lal koz ta tá si szint je len tõs és tar tós nö ve ke dé sét
cél zó kö zös sé gi irány vo na lak négy stra té gi ai célt je löl nek
meg. Csak fel so ro lom õket: a fog lal koz tat ha tó ság ja ví tá sa,
a vál lal ko zá sok fej lesz té se, az al kal maz ko dó ké pes ség elõ -
se gí té se és az egyen lõ esé lyek tá mo ga tá sa. A tag ál lam ok
min den év ben ki dol goz zák a fog lal koz ta tá si ak ció prog -
ram ju kat; mi er re ma még nem va gyunk kö te lez ve, de nem
je len ti azt, hogy nem tes  szük meg. Az ak ció prog ra mok
vég re haj tá sát nem csak a tag ál lam ok, ha nem az Eu ró pai Bi -
zott ság és Ta nács is éven ként ér té ke li.
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En  nyit az Uni ó ról, és most ide je át tér ni a ma gyar or szá -
gi po li ti kai és gaz da sá gi át me net fo lya mán ki ala kult tár sa -
dal mi fe szült sé gek ke ze lé sé re. Ezek azt kí ván ják, hogy a
szo ci á lis és mun ka ügyi rend sze rek mû kö dé sét át gon dol -
juk. A re ces  szió fo lya ma to san nö vel te azok nak a tár sa dal -
mi cso por tok nak a kö rét, akik kel szem ben az ál lam nak fo -
ko zott sze rep vál la lá sa van. A rend szer vál tás óta új je len -
ség, hogy a szo ci á lis gon dok je len tõs ré sze ma már a mun -
ka nél kü li ség bõl fa ka dó el sze gé nye dés bõl ered. Ná lunk is
fe nye get a tár sa da lom ket té sza ka dá sa. A csök ke nõ mun ka -
nél kü li ség – mert ezt az ada tok bi zo nyít ják – mel lett to -
vább ra is nagy fo kú az inak ti vi tás a mun ka vál la lá si ko rú
né pes ség kö ré ben. 

A mun ka nél kü li és inak tív csa lá dok ban fel nö võ fi a ta lo -
kat ve szé lyez te ti el sõ sor ban az, hogy nem tud nak meg fe -
lel ni az ok ta tá si rend szer kö ve tel mé nye i nek, sem anya gi -
lag, sem fel ké szü lé si le he tõ sé ge ik ben. Ez sú lyos bít ja a de -
mog rá fi ai fo lya ma tok ból is adó dó gon do kat, hogy egy re
in kább csök ke nõ né pes sé gû, el öre ge dõ nem zet le szünk,
ami gaz da sá gi lag azt a hát rányt hor doz za, hogy csök ken -
het a tár sa da lom in no va tív ké pes sé ge Ezért nem en ged het -
jük meg ma gunk nak, hogy az egy re ke ve sebb fi a tal kö zül
bár ki is a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra sod ród jon. 

Ma, ami kor Ma gyar or szá gon a gaz da sá gi nö ve ke dés
1997-ben a 4 szá za lé kot, 1995-ben az 5 szá za lé kot is meg -
ha lad ta, ami kor a mun ka nél kü li ek szá ma csök ken – hi szen
a KSH ada tai sze rint 2,8 szá za lék kal volt ala cso nyabb '98-
ban, mint az eu ró pai át lag –, nos, e ked ve zõ ten den ci ák
el le né re a kor mány fog lal koz ta tás po li ti kai örök sé ge, a
mun ka erõ pi ac ál ta lá nos ál la po ta nem meg nyug ta tó. A fog -
lal koz ta tott ság ará nya ala cso nyabb, mint az eu ró pai or szá -
gok ban, az inak ti vi tás mér té ke túl nagy ter het ró az ál lam -
ra is és a csa lá dok ra is. 

Az inak tí vak szá má nak nö ve ke dé si oka i ról so kat le het -
ne be szél ni, én csu pán fel so rol ni sze ret ném azo kat, és ki -
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emel ném azt a két po zi tív okot is, ami azért lé te zik: a to -
vább ta nu lók ará nyá nak nö ve ke dé se és a gyer mek gon do -
zás mi att tá vol ma ra dók kö re. De ke vés bé ked ve zõ, hogy a
nyug díj kor ha tárt el érõk mel lett év rõl év re nö vek võ szám -
ban ke rül nek nyug díj ba mun ka vál la lá si ko rú ak vagy rok -
kant nyug dí jas ként, vagy elõ nyug dí jas ként, akik köz vet le -
nül a nyug díj elõtt vál tak mun ka nél kü li vé. De – és ez a
leg ijesz tõbb adat – azok nak a kö re is nö vek szik, akik min -
den lát ha tó jö ve de lem for rás nél kül ma rad nak tá vol a mun -
ka erõ pi ac tól. Ezt a szá mot 870 ezer re be csül jük. Jó ré szük
nyil ván meg pró bál mun kát ta lál ni a nem szer ve zett mun -
ka erõ pi a con. A szür ke gaz da ság ki fe hé rí té se, a le gá lis gaz -
da ság bõ ví té se nagy tar ta lé ko kat je lent a fog lal koz ta tás
szín vo na lá nak ja ví tá sá ban. 

Min den ki elõtt is mert, hogy 3,6 mil lió em ber dol go zik
ma Ma gyar or szá gon. Sa já tos prob lé mát je lent a tar tós mun -
ka nél kü li ek szá ma. Ez a mun ka nél kü li ek nek több, mint 50
szá za lé kát je len ti. Hal mo zó dó hát rá nya ik mi att még a gaz -
da sá gi nö ve ke dés ál tal fel kí nált mun ka he lye ket sem tud ják
ki hasz nál ni, te hát nem le het szá muk ra csu pán mun ka hely -
te rem tés sel le he tõ sé get biz to sí ta ni, kü lön gon dos ko dást
igé nyel nek. Sa já tos adat még a fi a tal mun ka nél kü li ek ará -
nya, ami a mun ka nél kü li ek kö rül be lül 30 szá za lé kát te szi
ki. En nek el sõd le ges oka, hogy a mun ka erõ pi ac ra ki lé põk
kö zött sok az ala csony is ko lai vég zett sé gû és szak ma i lag is
kép zet len, akik iránt fé lõ, hogy ké sõbb sem lesz ke res let a
mun ka erõ pi a con. En nek meg elõ zé se ér de ké ben te en dõnk
egyik alap fel ada ta a mun ka erõ-ke res let nek meg fe le lõ szer -
ke ze tû ok ta tás és szak kép zés ki ala kí tá sa.

A mun ka ügyi szol gál ta tá sok nak – in for má ció nyúj tás, ta -
nács adás, mun ka erõ-köz ve tí tés – alap ve tõ sze re pe van ab -
ban, hogy a mun ka erõ-ke res let és -kínálat egy más ra ta lál -
jon. A mun ka ügyi szer ve zet fel ada tai kö zött a jö võ ben
sok kal na gyobb fi gyel met fo gunk for dí ta ni a szol gá la tok
fej lesz té sé re, me lyek kö zött is ki emelt sze re pet kap a pá -
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lya ori en tá ció, az in for má ció gyûj tés, a tá jé koz ta tás kor sze -
rû sí té se, az önál ló ál lás ke re sés re va ló fel ké szí tés. 

Sa já tos je len ség, hogy a re giszt rá ci ó ba újon nan be lé põk
kö zött emel ke dik a nyil ván tar tás ba vis  sza lé põk ará nya –
ez is a tar tós mun ka nél kü li ség jel zé se –, ez az arány el ér -
te a 70 szá za lé kot. Az is tény, hogy az új mun ka he lyek te -
rem té se a leg több eset ben ti pi kus for má ban tör té nik, te hát
sze zo ná lis vagy al kal mi mun ka he lyek lét re ho zá sá ról van
szó. A re giszt rá ci ó ba vis  sza té rõk je len tõs ré szét a tá mo ga -
tott fog lal koz ta tá sok ból is mét mun ka nél kü li vé vá lók, te hát
a gya kor la ti lag tar tós mun ka nél kü li ek je len tik.

A mun ka erõ pi a con egy re in kább ta pasz tal ha tó, hogy
meg úju ló gaz da sá gunk csak meg fe le lõ ter me lé si és együtt -
mû kö dé si kul tú rá val ren del ke zõ em be re ket kap csol ma gá -
hoz, lát ha tó vá vált a tár sa da lom kul tu rá lis és gaz da sá gi meg -
osz tott sá ga. Szem be kell néz ni a tar tós mun ka nél kü li ek több
száz ezer fõs tá bo rá val, aki ket hát rá nyos hely ze tük el le né re
csak úgy tu dunk meg me ne kí te ni a vég le ges le sza ka dás tól,
ha na gyobb gon dot for dí tunk fog lal koz ta tá suk nö ve lé sé re.

A Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um lét re ho zá sa üze -
net ar ra vo nat ko zó an, hogy a szo ci á li san ne héz hely zet ben
le võ ket, a mun ka vi lá gá ból már ki eset te ket meg pró bál juk
vis  sza hoz ni a mun ka erõ pi ac ra. Is mét sze ret ném ki hang sú -
lyoz ni, hogy a szo ci á lis prob lé mák je len tõs ré sze a mun -
ka nél kü li ség bõl adó dik. Eb bõl a szem pont ból fon tos,
hogy az úgy ne ve zett má sod la gos szo ci á lis fog lal koz ta tás
to váb bi ki épí té se meg tör tén jen, ahol va la mi lyen for má ban
ös  sze kap cso ló dik a mun ka vég zés, a men tál hi gi é nés gon -
do zás és a kép zés.

Kü lö nö sen fon tos ez az észak ke le ti me gyék ben, ahol
a leg ked ve zõt le nebb a mun ka erõ pi ac ál la po ta, a mun ka -
nél kü li sé gi rá ta há rom szo ro sa az or szág kö zép sõ vagy
nyu ga ti me gyé i ben ki ala kult rá tá nak, ugyan ak kor a fog -
lal koz ta tás mér té ke is ala cso nyabb szin tû, rom lik az eltar -
tó képesség.
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Sze ret ném meg em lí te ni, hogy az idei év és a kö vet ke zõ
évek fel ada ta az in téz mény rend sze rünk szá má ra a fo gya -
té kos és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû em be rek mun ka -
erõ-pi a ci in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se. A fog lal koz ta tá si re -
ha bi li tá ció alap ve tõ jo gi, szer ve ze ti és sze mé lyi fel tét elei
má ra már min den me gyei mun ka ügyi köz pont ban ki ala -
kul tak. Nagy ki hí vást je lent szá munk ra idén a fo gya té ko -
sok esély egyen lõ sé gé rõl szó ló tör vény ben fog lalt fog lal -
koz ta tá si fel ada tok meg va ló sí tá sa. A fo gya té kos em be rek
szá má ra el sõ sor ban a nyílt mun ka erõ pi a con szük sé ges
esélyt biz to sí ta nunk, de nagy je len tõ sé get tu laj do ní tunk a
szo ci á lis fog lal koz ta tás ál tal kí nált le he tõ sé gek nek is.

Tisz telt Or szág gyû lés! A szo ci á lis Eu ró pá hoz ve ze tõ
úton na gyon konk rét jog al ko tá si fel ada ta ink is van nak,
mind a tisz telt Ház nak, mind a kor mány nak és mind az
egyes mi nisz té ri u mok nak. A csat la ko zás ugyan is szo ci á lis
te rü le ten is jog har mo ni zá ci ót igé nyel, az az a ma gyar jog -
sza bá lyo kat össz hang ba kell hoz ni a te rü let kö zös sé gi sza -
bá lya i val. Alap ve tõ, mi nõ sé gé ben új tar tal mú sza bá lyo zást
csu pán né hány te rü le ten kell be ve zet ni, vi szont szük ség
van olyan pon to sí tá sok ra, ame lye ket még nem vé gez tünk
el. En nek kö vet kez té ben ke rül majd sor ra a ter vek sze rint
2000 jú li u sá ig a mun ka vé del mi tör vény ki egé szí tõ mó do sí -
tá sa, ugyan ezen idõ pon tig a mun ka tör vény könyv ének át -
fo gó mó do sí tá sa, amely ben al kal munk lesz az irány el vek
fi gye lem be vé te lé re.

A ma gyar szo ci á lis és mun ka jo gi, va la mint mun ka biz -
ton sá gi sza bá lyo zás át fo gó ga ran ci á kat tar tal maz, ha son ló -
an a tag ál lam ok tör vény ke zé sé hez, és ez biz to sít ja azt,
hogy nem kell fél nünk at tól a so kat em lí tett és ve szély ként
meg je le ní tett szo ci á lis döm ping tõl, ami tõl a tag ál lam ok fél -
nek csat la ko zá sunk ese tén. Ér de mes meg je gyez ni, hogy a
jog har mo ni zá ció szem pont já ból egy ál ta lán nem kö ve tel -
mény az, hogy a ma gyar szo ci á lis el lá tá sok, nyug dí jak
vagy akár a bé rek ér jék el az eu ró pai át la got. Az Eu ró pai
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Uni ó ban ugyan is pi ac gaz da ság van, ahol min den ki tud ja,
hogy csak an  nyit tud egy or szág el osz ta ni, amen  nyit meg -
ter mel.

Kü lön sze ret ném még ki emel ni a mun ka he lyi egész ség
és biz ton ság vé del mét, ami a kö zös sé gi szo ci á lis jog leg ki -
dol go zot tabb te rü le tei kö zé tar to zik. Köz ben az órá ra pil -
lant va hadd je gyez zem meg azt, hogy egy öröm hír rel is
szol gál ha tok: nem fo gom ki hasz nál ni a 40 per ces idõt, ami
ren del ke zé sem re áll.

Az Eu ró pai Par la ment a kö zel múlt ban fo ga dott el egy
je len tést a gyer mek- és csa lád vé de lem rõl. A je len tés in teg -
rált csa lád po li ti ka ki ala kí tá sá ra szó lít fel, olyan irány mu ta -
tás ok ki dol go zá sa ré vén, ame lyek fi gye lem mel van nak a
kü lön bö zõ csa lád mo del lek re, és túl lép nek a csu pán gaz -
da sá gi ala pú meg kö ze lí té sen. El kell mon da nom önök nek,
hogy egy olyan nem ze ti csa lád po li ti kai kon cep ció ki dol -
go zá sán fá ra do zunk most a tár cá nál, amely ezek nek a fel -
té te lek nek fog meg fe lel ni, és tar tal maz ni fog ja a csa lád tá -
mo ga tá si rend szer ele me in túl azo kat a nem gaz da sá gi ala -
pú meg kö ze lí té se ket, ame lyek re a ma gyar csa lád po li ti ká -
ban rend kí vü li nagy szük ség van.

Hadd em lít sem meg, hogy a kor mány prog ram ban meg -
fo gal ma zott alap ve tõ csa lád po li ti kai cél ki tû zé sek a kö vet -
ke zõk: meg kell ál lí ta nunk az or szág né pes sé gé nek fo gyá -
sát, ja ví ta nunk kell a gyer mek vál la lás fel tét ele it, il let ve új -
ra kell te rem te nünk a csa lá di élet biz ton sá gát.

Né hány mon da tot en ged je nek meg ar ról, ho gyan lá tom
én ma Ma gyar or szá gon a csa lá dok hely ze tét és ál la po tát.
Úgy ér zem, hogy ez a hely zet vál toz ta tást igé nyel a köz -
gon dol ko dás ban, a csa lá dok ról al ko tott fel fo gás ban. Lát -
nunk kell, hogy hos  szú tá vú, tar tós ered mény csak gon -
dol ko dá sunk meg vál toz ta tá sá val ér he tõ el. Ak kor, ami kor
a gyer me ke i ket egye dül ne ve lõ szü lõ ket, az õ erõ fe szí té -
se i ket ki emel ten tá mo gat juk, ugyan ak kor meg kell erõ sí te -
nünk a tár sa da lom ban azt a meg gyõ zõ dést, hogy a tel jes
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csa lád ad a gyer mek szá má ra fej lõ dé si le he tõ sé get és a
sze mé lyi bol dog sá gá nak ma ra dék ta lan ki tel je se dé sét.

Mind azok a ku ta tá sok, ame lyek a mai ma gyar csa lá dok
hely ze tét fel tár ják, le gye nek azok de mog rá fi ai, szo ci o ló gi -
ai vagy gaz da sá gi meg kö ze lí té sû ek, a csa lá di kö zös sé gek
mû kö dé se, a csa lá di élet jö võ je te kin te té ben ki vé tel nél kül
ri asz tó meg ál la pí tá so kat tesz nek. A ku ta tók egy ér tel mû en
ar ra hív ják fel a fi gyel mün ket, hogy a gyer me ket ne ve lõ fi -
a tal és kö zép nem ze dék arány ta la nul nagy ter het vi sel. Sa -
ját eg zisz ten ci á juk meg te rem té sén túl nem csak gyer me ke -
ik, ha nem sok eset ben az idõ sebb nem ze dék har mo ni kus
lé te is az õ nagy fo kú meg ter he lé sü kön nyug szik. Ha ez a
ge ne rá ció nem kap a tár sa da lom ré szé rõl ér de mi se gít sé -
get, ak kor a csa lá dok er köl csi és anya gi ve szé lyez te tett sé -
ge to vább rom lik, és ez ál tal nem csak a csa lá di mik ro kö -
zös ség, ha nem a na gyobb kö zös ség, ma ga a tár sa da lom
sem lesz ké pes meg fe le lõ en mû köd ni.

A csa lá di élet biz ton sá gá nak új ra te rem té se, a gyer mek -
vál la lás fel tét ele i nek a ja ví tá sa, az or szág né pes ség fo gyá sá -
nak a meg ál lí tá sa ér de ké ben a kor mány és az Or szág gyû -
lés át fo gó, több lép csõs in téz ke dés so ro zat meg va ló sí tá sá ba
kez dett. Önök na gyon jól tud ják, mik ezek nek a lép csõ fo -
kai: vis  sza ál lí tot ta a gyer me kek utá ni adó ked vez ményt; a
fel sõ fo kú ok ta tás ban részt ve võk tan dí já nak el tör lé sé vel, a
kü lön bö zõ tan köny vek tá mo ga tá si for má i val, va la mint az
ok ta tá si ága zat ki emelt tá mo ga tá sá val se gí ti a gyer me kek
ta nít ta tá sát; a la kás szer zés hez, il let ve a la kás épí tés hez kap -
cso ló dó ked vez mé nyek be ve ze té sé vel pe dig ja ví ta ni kí -
ván ja a csa lá dok la kás hoz ju tá sá nak a fel tét ele it. A gyer me -
kes csa lá dok tá mo ga tá si rend sze rét meg vál to zott el vi ala -
pok ra he lyez te. Az új rend szer lé nye ge, hogy nem csu pán
a gyer me kes csa lá dok kö ré ben je lent ke zõ sze gény ség
kom pen zá lá sát he lye zi elõ tér be, ha nem az anya gi tá mo ga -
tá son túl me nõ en olyan ér ték ren det is köz ve tít, amely a
gyer mek vál la lást a leg ma ga sab ban el is mert tár sa dal mi
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alap ér té kek kö zé eme li. A ko ráb bi tól el té rõ szem lé let mód
egy ben azt is ki fe je zi, hogy a tár sa da lom szá má ra min den
gyer mek csa lád ja jö ve del mé tõl füg get le nül azo nos ér té ket
kép vi sel.

Kö zös szo ci ál po li ti kai tö rek vés az idõ sek szo ci á lis biz -
ton sá gá nak ja ví tá sa, ami eu ró pai öre ge dõ tár sa dal munk -
ban az egyik leg ne he zebb ki hí vást je len ti. Az idõs em be -
rek hely ze té nek ja ví tá sa a ma gyar kor mány nak is ki emelt
fel ada ta. Ez az idõ sek évé ben kü lö nö sen ak tu á lis. Olyan
ren dez vény so ro za to kat sze ret nénk szer vez ni, amely al kal -
mas ar ra, hogy az idõ sek ér de ké ben meg va ló sí tott in téz ke -
dé se ket és prog ra mo kat be mu tas sa.

Az Unió egy má sik fon tos szo ci ál po li ti kai tö rek vé se a
tár sa dal mi ki re kesz tõ dés el le ni küz de lem. A ma gyar kor -
mány sem kö zöm bös ezek kel a ná lunk is ta pasz tal ha tó je -
len sé gek kel szem ben. A szo ci á lis szol gál ta tá sok, min de -
nek elõtt a csa lád se gí tõ köz pon tok, a gyer mek jó lé ti szol gá -
la tok, a fa lu gond no ki há ló zat, a hajléktalanellátás: ezen in -
téz mé nyek tá mo ga tá sá val já ru lunk hoz zá ah hoz, hogy a
ne héz hely zet be ke rült em be rek hoz zá jus sa nak a szük sé -
ges se gít ség hez.

Az Unió kü lö nös fi gyel met szen tel a fo gya té kos sze mé -
lyek jo ga i nak ér vé nye sí té sé re is. A ta valy el fo ga dott ma -
gyar tör vény a fo gya té kos sze mé lyek esély egyen lõ sé gé rõl
meg fe lel a kö zös sé gi aján lá sok nak.

Tisz telt Or szág gyû lés! Az el mon dot tak, re mé lem, min -
den kit meg gyõz tek ar ról, hogy ami kor az Unió fe lé igyek -
szünk, ak kor nem csak egy kö zös pi ac hoz, egy ös  sze han -
golt gaz da sá gi és pénz ügyi rend szer hez aka runk csat la koz -
ni, ha nem egy olyan kö zös ség hez, ahol ér ték a szo ci á lis
biz ton ság, ahol alap ve tõ cél az ál lam pol gár ok jó lét ének a
nö ve lé se. Meg gyõ zõ dés sel ál lít ha tom, hogy a meg tett és
ter ve zett lé pé sek ered mé nye ként Ma gyar or szág nak sem
szé gyen kez ni va ló ja nin csen, sem pe dig a csat la ko zást el -
ér he tõ ál la po tig meg old ha tat lan prob lé mái nin cse nek. A
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ma gyar ál lam pol gár ok, a mun ka vál la lók szo ci á lis jo gai
min den te kin tet ben meg fog nak fe lel ni a kö zös sé gi el vá rá -
sok nak.

Ké rem, hogy a kor mány er re irá nyu ló erõ fe szí té se it a
jö võ ben is tá mo gas sák. Kö szö nöm a fi gyel mü ket. (Taps a
kor mány párt ok pad so ra i ban.)
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A SZO CI Á LIS TÖR VÉNY 
MÓ DO SÍ TÁ SA

(az in téz mény rend szer mû kö dé sé nek 
ja ví tá sa ér de ké ben)

1999. má jus 6.

HARRACH PÉ TER szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter, a na -
pi ren di pont elõ adó ja: Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt
Ház! Az 1993-ban meg al ko tott szo ci á lis tör vény több
szem pont ból kor sze rû sí tés re szo rul. Az el telt idõ szak ban
el sõ sor ban a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis
in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban olyan alap ve tõ vál to zá sok
kö vet kez tek be, me lyek fel tét le nül igény lik a tör vény
mó do sí tá sát. Ezek mel lett össz han got kel lett te rem te ni az
idõ köz ben meg al ko tott más jog sza bály ok kal, kü lö nös te -
kin tet tel a köz ok ta tá si tör vény re, va la mint a gyer mek vé -
del mi tör vény re.

Sa já tos mó don az in téz mé nyi el lá tás ra vo nat ko zó kér dé -
sek oly kor in do ko lat la nul hát tér be szo rul nak a pénz be li el -
lá tá sok mel lett, pe dig a szol gál ta tá sok ke re té ben több
száz ezer em ber el lá tá sá ról kell fo lya ma to san gon dos kod ni.
A tör vény mó do sí tás sal érin tett tár sa dal mi cso por tok, az
idõ sebb sze mé lyek, a fo gya té kos sze mé lyek, a pszi chi át ri -
ai és szen ve dély be te gek, a haj lék ta lan sze mé lyek több
szem pont ból is ki szol gál ta tott hely zet ben van nak. En nek
csök ken té se ér de ké ben az ál lam nak fel tét len kö te le zett sé -
ge, hogy erõ sít se az in téz mé nyi ke re tek kö zött élõ sze mé -
lyek jog biz ton sá gát, hogy bi zal mat éb res  szen a szol gál ta tá -
sok iránt, és dek la rál ja, hogy az el lá tot tak szá má ra sza bad
a vá lasz tás le he tõ sé ge a szo ci á lis el lá tá sok igény be vé te lé -
re. Emel lett se gí te ni kell a csa lá do kat ab ban, hogy a szük -
ség le tek hez job ban al kal maz ko dó, akár egyé ni igé nye ket
is tel je sí te ni ké pes in téz mény rend szer gon dos kod jon hoz -
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zá tar to zó ik ról. Ezen el vá rá sok nak va ló meg fe le lés rend kí -
vül ne héz fel adat elé ál lít ja az in téz mé nye ket, a fenn tar tó
ön kor mány za to kat és a szak mai irá nyí tást. Meg kell osz ta -
ni a fe le lõs sé get a szer ve ze tek kö zött, hogy együt te sen,
egy mást erõ sít ve si ke rül jön elõ re lép ni, min den sze rep lõ
sa ját szak tu dá sát fel hasz nál va a kö zös mun ká ban.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Olyan szo ci á lis in téz mény -
rend szer meg te rem té se a cé lunk, amely ben az egyé nek
igé nye i nek, szük ség le te i nek meg fe le lõ en egy más ra épül ve
mû köd nek az egyes el lá tá si for mák. Amíg a gon do zás ott -
ho ni, csa lá di kör nye zet ben elég sé ges, ad dig min dent el
kell kö vet ni, hogy ne ke rül jön sor in do ko lat la nul in téz mé -
nyi be uta lás ra. Ugyan ak kor, ha már nem le het meg ol da ni
csa lá di kör nye zet ben a gon do zást, ak kor ép pen az alap el -
lá tás ban részt ve võ szak em be rek ja vas la tá ra in téz mé nyi el -
he lye zés re kell sort ke rí te ni. Így az egyes el lá tá si szin tek
szer ve sen egy más ra épül het nek, a szak mai mun ka össz -
hang ja ha té ko nyab ban va ló sul hat meg.

Az in téz mé nyi el lá tá sok kal, szol gál ta tá sok kal kap cso lat -
ban egy ér tel mû en le kell bon ta ni bi zo nyos elõ í té le te ket,
ame lyek ar ra vo nat koz nak, hogy a szo ci á lis in téz mé nyek be
olyan sze mé lyek ke rül nek be, akik re nincs szük ség már a
csa lád ban, akik nem hasz nos tag jai a tár sa da lom nak. Ez
alap ve tõ té ve dés. A szol gál ta tá sok szer ve zé sé ben elõ tér be
kell he lyez ni a csa lád dal va ló együtt mû kö dést, a fo lya ma tos
kap cso lat tar tást, az in téz mény ben el he lye zett sze mély ál la -
po tá nak, hely ze té nek ja ví tá sát. Az in téz mé nyek nek el sõ sor -
ban ab ban kell se gí te ni a csa lá do kat, hogy olyan szol gál ta tá -
so kat biz to sít sa nak szak sze rû en, ame lyek csa lá di kör nye zet -
ben nem va ló sít ha tók meg. Te her men te sí te ni ük kell a csa lá -
do kat a fo lya ma tos ápo lás, szak sze rû gon do zás kö te le zett sé -
ge alól, azon ban az in téz mé nyek fa lai nem szi ge tel he tik el a
hoz zá tar to zó kat egy más tól. Ar ra kell tö re ked ni ük, hogy a jó,
fo lya ma tos kap cso lat tar tás le he tõ sé ge fenn ma rad jon, hogy a
hoz zá tar to zók kö zöt ti kap cso lat ne sza kad jon meg.
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Az egyik leg fon to sabb vál to zás 1993 óta, hogy a ci vil
szek tor je len lé te meg erõ sö dött. Ma már az in téz mé nyi el -
lá tá sok több, mint 20 szá za lé kát biz to sít ják, kü lö nö sen erõ -
tel je sen van nak je len az idõs ko rú ak és a haj lék ta la nok el -
lá tá sa te rü le tén. Ép pen ezért az in téz mény rend szer át ala kí -
tá sa so rán min den ed di gi nél erõ seb ben kell tö re ked ni a
szol gál ta tá si jel leg erõ sí té sé re, a vá laszt ha tó ság meg te rem -
té sé re. Kön  nyebb kö ze lí te ni egy más hoz a ci vil és ál la mi
szek tor ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kat, ha meg nyit juk a sza -
bad in téz mény vá lasz tás rend sze rét az ön kor mány za ti fen-
n tar tá sú in téz mé nyek ben is. Az or szág ban mû kö dõ kö rül -
be lül 700 szo ci á lis in téz mény kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va
ak kor va ló sul hat meg, ha az ál la mi, ön kor mány za ti fenn -
tar tá sú in téz mé nyek ese té ben is le bont juk a szi go rú és he -
lyen ként in do ko lat lan be uta lá si sza bá lyo kat, s ez zel pár hu -
za mo san az ön kor mány zat ok el lá tá si kö te le zett sé gét, va la -
mint a ci vil szer ve ze tek ál tal fenn tar tott in téz mé nyek szi -
go rúbb el len õr zé sé nek rend sze rét kö ze lít jük egy más hoz.

A tör vény ter ve zet ben sze rep lõ be uta lá si rend szer át ala kí -
tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok en nek a fo lya mat nak az el sõ lé -
pé sét je len tik. Az át me ne ti in téz mé nyek és fõ leg a ki sebb te -
le pü lé sek, vá ro sok ál tal fenn tar tott szo ci á lis in téz mé nyek
ese té ben meg vál to zik a be uta lás rend je az zal, hogy az in téz -
mény ve ze tõ dönt het az in téz mény be tör té nõ fel vé tel rõl. A
tör vény ter ve zet sze rint az át me ne ti in téz mé nyek nél a tör -
vény ere jé nél fog va az in téz mény ve ze tõ dönt het ne a be uta -
lás ról, míg a tar tós bent la ká sos in téz mé nyek ese té ben, ha a
fenn tar tó és be uta ló szerv azo nos, ak kor a te le pü lé si ön kor -
mány zat ezt a ha tás kört át ad hat ja az in téz mény ve ze tõ nek. 

Ezen ke resz tül is erõ sí te ni kí ván juk az in téz mény ve ze tõ
sze re pét az in téz mé nyi el he lye zés fo lya ma tá ban an nak ér -
de ké ben, hogy az in téz mé nyek be tör té nõ fel vé tel szak mai
meg ala po zott sá ga erõ söd jön, és az el he lye zést ké rõ ál la -
po tát job ban is me rõ szo ci á lis szak em ber a meg fe le lõ el lá -
tá si for mát ajánl has sa.
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Ter mé sze te sen ez nem je len ti azt, hogy az in téz mény ve -
ze tõ sa ját ma ga min den fé le kont roll nél kül dönt het az in -
téz mé nyi fel vé tel rõl. A ter ve zet tar tal maz za azo kat a ga ran -
ci á lis sza bá lyo kat, ame lyek az in téz mény ve ze tõi dön tés el -
len õr zé sét hi va tot tak szol gál ni. Ezek kö zé tatozik az, hogy
az in téz mény ve ze tõ in téz ke dé sé vel szem ben pa nas  szal le -
het for dul ni a fenn tar tó hoz, amely dönt eb ben a kér dés -
ben. Ez zel pár hu za mo san a fenn tar tói jo gok kö zött is sza -
bá lyo zott a szak mai mun ka el len õr zé sé nek kér dé se, ame-
ly nek ke re té ben vizs gál ni kell a be uta lás gya kor la tát is.

A tör vény ter ve zet rész le te sen vé gig ve ze ti az in téz mé nyi
jog vi szony rend sze ré nek át ala kí tá sát a be uta lás ke let ke zé -
sé tõl an nak eset le ges meg szû né sé ig. Ez zel az a cé lunk,
hogy erõ sít sük az in téz mény ben el he lye zett sze mé lyek jo -
ga it és le he tõ sé ge it, a ha té ko nyabb ér dek ér vé nye sí tést, és
elõ tér be he lyez zük a szol gál ta tó jel le get. A be uta lá si rend
át ala kí tá sá hoz kap cso ló dó an, ha az in téz mé nyi fel vé tel rõl
az in téz mény ve ze tõ dönt, ab ban az eset ben meg ál la po dást
kell köt ni az el lá tást igény be ve võ vel. A tör vény rög zí te né
a meg ál la po dás leg fon to sabb ele me it, ez zel hang sú lyoz va,
hogy az in téz mény nincs erõ sebb po zí ci ó ban, ha nem
egyen ran gú fe lek meg ál la po dá sán ala pul a szol gál ta tás
biz to sí tá sa.

Tisz telt Ház! Na gyon fon tos tár sa dal mi cél a fo gya té kos
sze mé lyek kel kap cso la tos in téz ke dé sek so ro za ta. A tör -
vény mó do sí tás több te kin tet ben ren del ke zik a fo gya té kos
sze mé lyek rõl. Egy részt a fo gya té kos sze mély ott ho ná ban
fo lyó mun ka szak mai tar tal ma más ága za ti tör vé nyek kel –
el sõ sor ban a köz ok ta tá si tör vén  nyel – össz hang ban ke rül
meg ha tá ro zás ra. En nek ér tel mé ben a szo ci á lis tör vény bõl
ki ke rül a „nem ké pez he tõ” fo ga lom, mi vel a kor sze rû el lá -
tás alap ja, hogy min den em ber nek sa ját ké pes sé ge i hez
mér ten jo ga van a fej lõ dés re, a sze mély re sza bott bá nás mó -
don ke resz tül a szel le mi-tes ti jó lét re. Ezt az ápo lást, gon do -
zást biz to sí tó in téz mé nyek ben is meg kell va ló sí ta ni.
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Más részt fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni a fo gya -
té kos sze mély ál la po tá nak, hely ze té nek vál to zá sát. Ezt ala -
poz za meg az az in téz ke dés, hogy a fo gya té kos sze mé lye -
ket el lá tó ápo ló-gon do zó ott ho nok ban az el lá tot tak ál la po -
tát idõ sza kon ként felül kell vizs gál ni, kü lö nös te kin tet tel
az önál ló ság, ön el lá tás ké pes sé gé re. Gon dos kod ni kell in -
téz mé nyi ke re tek kö zött is az el lá tot tak kép zé sé rõl, dön té -
si le he tõ sé gük meg te rem té sé rõl, va la mint az egyes sze mé -
lyek ál la po tá nak meg fe le lõ szel le mi-tes ti fej lõ dés rõl.

Na gyon fon tos moz za na ta a tör vény mó do sí tá sá nak a
la kó ott ho ni el lá tá si for ma lét re ho zá sa. Az in téz mény rend -
szer kor sze rû sí té se alap ve tõ kö ve tel mény ként hoz ta fel -
szín re az egyén re sza bott bá nás mó dot, a le he tõ ség sze rin -
ti önál ló élet vi tel meg te rem té sét. Az in téz mé nyek ben fo lyó
szak mai mun ka szem lé le te alap ve tõ vál to zás ra szo rul a
gon do zás-gon dos ko dás fo gal mak új ra ér té ke lé sé vel. Nem
sza bad be le kény sze rí te ni min den kit ugyan ab ba az el lá tá si
struk tú rá ba, füg get le nül at tól, hogy ké pes-e ki sebb-na -
gyobb se gít ség gel önál lóbb élet vi tel re vagy sem.

Dif fe ren ci ál ni kell az in téz mé nyek ál tal biz to sí tott szol -
gál ta tá sok kö rét az egyé ni szük ség le tek, igé nyek sze rint. A
nyu gat-eu ró pai gya kor lat ban már jól be vált la kó ott ho ni el -
lá tá sok Ma gyar or szá gon va ló be ve ze té sé nek fo lya ma ta
már évek óta meg in dult. Több ci vil szer ve zet lét re ho zott
la kó ott hont, ezért szük sé ges, hogy jo gi lag sza bá lyo zott le -
gyen a la kó ott ho nok ban fo lyó szak mai mun ka kö ve tel mé -
nye, az in téz mé nyek be tör té nõ be ju tás le he tõ sé ge és az,
hogy azo nos szem pont ok ér vé nye sül je nek az el lá tás biz to -
sí tá sá ban. 

Tör vé nyi sza bá lyo zás ra két fé le la kó ott ho ni el lá tás ke rül -
ne: a fo gya té kos sze mé lye ké és a pszi chi át ri ai be te ge ké. A
la kó ott ho nok lét re ho zá sá val pár hu za mo san a nagy lét szá -
mú in téz mé nyek ben ma ra dó el lá tot tak élet kö rül mé nye it
ja ví ta ni kell, hu ma ni zált, mo der nebb, kor sze rûbb el lá tást
kell ré szük re biz to sí ta ni. Ez elõ se gí te né azt, hogy a je len -
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leg meg le he tõ sen túl zsú folt in téz mé nyek ben fo lyó mun ka
ha té ko nyab bá, ma ga sabb szín vo na lú vá vál hat na, és az ott
dol go zók le ter helt sé ge is csök ken ne.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! A tör vény ja vas lat ki emel ten
ke ze li a fenn tar tó sze re pét és fe le lõs sé gét az in téz mé nyek
mû kö dé se te kin te té ben, ame lyek ed dig tör vé nyi szin ten
nem vol tak meg ha tá roz va. Saj ná la tos mó don az el múlt idõ -
szak ban a gya kor lat ban több ször elõ for dult, hogy az in téz -
mé nyek mû kö dé se pénz ügyi leg nem volt meg fe le lõ en
meg ala poz va, szak ma i lag pe dig ren ge teg hi á nyos ság mu -
tat ko zott. En nek kö vet kez té ben elõ for dult olyan hely zet is,
ami kor ve szély be ke rül tek az in téz mény ben el lá tot tak, bi -
zony ta lan ná vált az el lá tás. Más ága za ti jog sza bály ok – pél -
dá ul a gyer mek vé de lem te rü le tén – már meg ha tá roz ták a
fenn tar tó fo gal mát, il let ve a fenn tar tó kö te le zett sé ge it.

A tör vény ter ve zet a fenn tar tó alap ve tõ kö te le zett sé ge -
ként rög zí ti az in téz mé nyek mû kö dé si fel tét ele i nek biz to -
sí tá sát, va la mint a fenn tar tó nak az in téz mén  nyel kap cso la -
tos egyéb fel ada ta it. A fenn tar tó fo gal mát az ál la mi és nem
ál la mi szek tort il le tõ en el té rõ en ál la pít ja meg. A tör vény -
ter ve zet ki eme li, hogy az in téz mény mû kö dé sé hez szük sé -
ges sze mé lyi, tár gyi fel té te lek biz to sí tá sa a fenn tar tó nak
olyan alap fel ada ta, amely nél kül fe le lõs ség gel in téz ményt
lét re hoz ni nem le het, va la mint rész le te sen meg ha tá roz za
az in téz mény szak mai mun ká já nak el len õr zé sé re vo nat ko -
zó an a fenn tar tó kö te le zett sé ge it.

Fon tos sze re pet ka pott a tör vény mó do sí tás so rán a szo -
ci á lis alap el lá tás erõ sí té se, el sõ sor ban a gon do zá si köz -
pont lét re ho zá sá nak le he tõ sé gé vel. Az in téz mény be tör té -
nõ be ke rü lés meg elõ zé se, a kö zös sé gi, hely ben tör té nõ el -
lá tás fon tos se gí tõ esz kö ze le het a gon do zá si köz pont. Saj -
ná la tos mó don az utób bi évek ben erõ sen stag nált a sa ját
ott ho nuk ban el lá tot tak szá ma, mi kor az el öre ge dés kö vet -
kez té ben lé nye ge sen nö ve ke dett a szo ci á lis el lá tá sok irán -
ti igény az idõs ko rú la kos ság kö ré ben. Vi szont nö ve ke dés
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fi gyel he tõ meg a szo ci á lis ott ho ni el he lye zés re vá rók szá -
má ban, kü lö nös te kin tet tel a sür gõs, so ron kí vü li el he lye -
zé sek vo nat ko zá sá ban.

A gon do zá si köz pon tok nak – ame lyek lét re ho zá sa az
ön kor mány zat ok dön té sé tõl függ – szé les kö rû el lá tást kell
biz to sí ta ni uk, in teg rál ni uk kell az egyes alap el lá tá si for má -
kat, ez zel le he tõ vé vál hat a ha té ko nyabb el lá tás ki ala kí tá -
sa a te le pü lé sen. A gon do zá si köz pont ke re té ben – el sõ -
sor ban az idõs ko rú ak nap pa li el lá tá sá ra épül ve – a he lyi
gon do zá si igé nyek nek meg fe le lõ en kell a komp lex el lá tást
biz to sí ta ni. Ez zel meg elõz he tõ len ne az in do ko lat lan in téz -
mé nyi be uta lás, és le he tõ ség nyíl na ar ra, hogy a gon do zá -
si köz pont mint egy elõ szû rõ sze re pet játs  szon az in téz -
mény be ke rü lés meg ala po zott sá ga te kin te té ben.

Tisz telt Ház! Alap ve tõ kö ve tel mény, hogy az alap el lá tást
biz to sí tó csa lád se gí tõ szol gá la tok még erõ tel jes eb ben, ha -
té ko nyab ban ve gye nek részt a csa lá di prob lé mák meg ol -
dá sá ban vagy akár meg elõ zé sé ben. Na gyon fon tos sze re -
pe le het ezen in téz mé nyek nek ab ban, hogy meg elõz zék
az eset le ges csa lá di konf lik tu so kat, hogy át fo gó se gít sé get
nyújt sa nak a csa lá dok szá má ra szo ci á lis prob lé má ik meg -
ol dá sá ban. 

A tör vény ja vas lat a csa lád se gí tõ szol gá la tok kö te le zõ en
el lá tan dó fel ada ta i nak rend sze rét pon to sít ja, ös  sze han gol ja
eze ket a gyer mek jó lé ti szol gá lat mû kö dé sé vel, to váb bá
gon do zá si terv ké szí té sé nek kö te le zett sé gét mond ja ki,
mel  lyel ered mé nye seb bé vál hat a csa lád se gí tõ szol gá lat
ke re té ben vég zett szak mai mun ka.

Ki emelt fel adat nak tart juk a szo ci á lis szak em be rek kép -
zé sé nek, to vább kép zé sé nek kér dé sét. Meg kell te rem te ni a
szak em be rek nyil ván tar tá sá nak alap ja it, mely bõl kö vet he -
tõ vé vá lik a to vább kép zé sen tör té nõ rész vé tel rend sze re,
il let ve az, hogy ak tu á li san mi lyen kép zett sé gi mu ta tók kal
ren del ke zik az ága zat. Na gyon fon tos, hogy fo lya ma to san,
rend sze re sen fi gye lem mel kí sér jük a szo ci á lis el lá tás ban
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dol go zók szak kép zett sé gé nek szín vo na lát, se gít sük a kor -
sze rû gon do zá si rend sze rek, el mé le ti, va la mint gya kor la ti
is me re tek el sa já tí tá sát, és le he tõ sé get biz to sít sunk a szak -
mai fej lõ dés re, elõ re lé pés re, min den ki szá má ra egyen lõ
fel té te lek kel.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! A tör vény ja vas lat el sõ sor ban a
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok ra vo nat -
ko zó sza bá lyok mó do sí tá sát tar tal maz za. En nek ke re té ben
a szol gál ta tá si jel leg erõ sí té se, az el lá tás mi nõ sé gé nek
eme lé se, a dif fe ren ci ált gon dos ko dás meg te rem té se a cél,
mely nek meg va ló sí tá sá hoz alap ve tõ szem lé let vál to zás ra is
szük ség van. A leg fon to sabb az el lá tást igény be ve võ ál -
lam pol gár szük ség le te i hez iga zo dó, sze mély re szó ló, ki -
szá mít ha tó és fe le lõs ség tel jes el lá tás biz to sí tá sa, amely nek
meg va ló sít ha tó sá gát a ja vas lat elõ se gí ti. Ké rem ezért a tisz -
telt Or szág gyû lést, hogy a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci -
á lis el lá tás ról szó ló tör vény mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la -
tot fo gad ja el.

Kö szö nöm a fi gyel mü ket. (Taps a kor mány párt ok so -
ra i ban.)
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A GYED VIS  SZA ÁL LÍ TÁ SA
1999. jú ni us 14.

HARRACH PÉ TER szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter, a na -
pi ren di pont elõ adó ja: Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! A
kor mány, a hi va tal ba lé pé se kor azt ígér te, hogy a csa lá di
élet biz ton sá gá nak meg te rem té se ér de ké ben konk rét in -
téz ke dé se ket tesz a gyer mek vál la lás fel tét ele i nek ja ví tá sá -
ra, a gyer mek ne ve lés sel kap cso la tos több let ter hek ki -
egyen lí té sé re.

A szán dék ko moly sá gát bi zo nyí tot ta, hogy már a mû kö -
dés meg kez dé sét kö ve tõ né hány hó na pon be lül be nyúj tás -
ra ke rült az Or szág gyû lés hez a csa lá dok tá mo ga tá sá ról
szó ló tör vény ja vas lat, amely nek el fo ga dá sá val 1999. ja nu -
ár 1-jé tõl min den gyer me ket ne ve lõ szü lõt ál lam pol gá ri jo -
gon meg il let nek a gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok és a
csa lá di pót lék. A tan kö te les ko rú gyer me kek re te kin tet tel
pe dig új el lá tá si for ma, az is ko láz ta tá si tá mo ga tás ke rült
be ve ze tés re. A ter ve zett csa lád po li ti kai in téz ke dés so ro zat
egyik leg fõbb ele me ként ez év ja nu ár 1-jé tõl vis  sza ál lí tás -
ra ke rült a gyer me kek után ér vé nye sít he tõ adó ked vez -
mény rend sze re, a kö vet ke zõ pénz ügyi év tõl pe dig en nek
to váb bi ki ter jesz té sét ter vez zük.

A gyer mek gon do zá si díj be ve ze té sé vel ös  sze füg gõ
T/1280. szá mú tör vény ja vas lat nak a tisz telt Ház elé bo csá -
tá sá val egy újabb nagy je len tõ sé gû in téz ke dés be ve ze té sét
kez de mé nyez zük. Kor sze rû sí tett for má ban egy olyan el lá -
tás vissza ál lí tá sá ra te szünk ja vas la tot, amely 1985 és 1996
kö zött már mû kö dött az or szág ban, és amely nek po zi tív
ha tá sát az el lá tás be ve ze té se kor a szü le té sek szá má nak
ked ve zõbb ala ku lá sá ban is le le he tett mér ni.

A ter mé keny sé gi mu ta tók, saj nos, csak át me ne ti leg
mu tat tak ja vu lást. A né pes ség fo gyás – bár dön tõ en a
rend kí vül ked ve zõt len ha lá lo zá si arány mi att – má ra már
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olyan mér té ket ért el, amely az or szág, a nem zet jö võ je
szem pont já ból is sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár hat. Ezért
a kor mány nak nem tit kolt szán dé ka, hogy az el lá tás visz  -
sza ál lí tá sá val alap ve tõ en a szü le té sek szá má nak nö ve ke -
dé sét is be fo lyá sol ni kí ván ja. A gyer mek gon do zá si díj is -
mé telt be ve ze té sé vel azon ban nem kam pányt kí vá nunk
kez de mé nyez ni, ha nem meg akar juk erõ sí te ni az ál lam -
pol gár ok hi tét a csa lád ban, a gyer me kek ben, és raj tuk
ke resz tül a jö võ ben. 

Nem kí vá nok a so kat em le ge tett Bok ros-cso mag gaz da -
sá gi ha tá sa i ról vi tat koz ni. Egyet azon ban biz to san ki je lent -
he tek: a csa lá dok tól nem csu pán né hány ezer fo rin tot vett
el, ha nem a gyer mek ne ve lés ki szá mít ha tó sá gá ba, a csa lá di
élet biz ton sá gá ba ve tett hi tet, ez zel a jö võ be ve tett hi tet is.
Vis  sza kell ezt ál lí ta nunk, amely hos  szú évek bi za lom épí -
tõ mun ká já nak ered mé nye le het. A gyed vis  sza ál lí tá sa és
to vább fej lesz té se en nek a fo lya mat nak az egyik ál lo má sa.

Biz to sí ta ni akar juk a csa lá do kat ar ról, hogy a gyer mek -
ne ve lés sel já ró több let ter he ket a tár sa da lom is mél tá nyol -
ja. Bí zunk ab ban, hogy egy kor sze rû csa lád tá mo ga tá si
rend szer ki ala kí tá sá val nõ ni fog a gyer mek vál la lá si haj lan -
dó ság, és rö vid tá von leg alább mér sé kel he tõ a né pes ség -
fo gyás üte me, hos  szabb tá von pe dig a de mog rá fi ai fo lya -
ma tok ki egyen sú lyo zot tab bá vá lá sá val a né pes ség szám
szin ten tart ha tó lesz.

A be nyúj tott tör vény ja vas lat a gyer me kek ne ve lé sé hez
azok nak a csa lá dok nak ajánl fel se gít sé get, ahol a szü lõi
fel ada tok el lá tá sa mi att a gyer mek gon do zást vál la ló egyik
szü lõ nek fel kell füg gesz te nie a ke re sõ te vé keny sé gét,
ezért a csa lá dot szá mot te võ jö ve del mi vesz te ség éri.

A gyer mek gon do zá si díj ko ráb ban is ke re set ará nyos el -
lá tás volt, és a je len le gi konst ruk ci ó ban is er re te szünk ja -
vas la tot. Az el lá tás mér té ke a ke re set 70 szá za lé ka, amely -
nek ki szá mí tá sá ra a táp pénz ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat kell al kal maz ni. 
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A gyer mek gon do zás mi att ki esõ ke re se tet azon ban a
gyer mek gon do zá si díj csak meg ha tá ro zott mér té kig, a
min den ko ri mi ni mál bér két sze re sé ig pó tol ja. Fel sõ kor lá tot
azért nem volt szük sé ges meg ha tá roz ni, mert az el lá tás fe -
de ze tét a költ ség ve tés biz to sít ja, és a ki emel ke dõ en ma gas
ke re se tek pót lá sát nem len ne in do kolt köz pén zek bõl fi -
nan szí roz ni.

A gyer mek gon do zá si díj a 24 he tes szü lé si sza bad ság
ide jé re já ró ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély le jár tát kö ve tõ -
en a gyer mek két éves ko rá ig ál la pít ha tó meg, és ugyan -
ezen idõ pon tig fo lyó sít ha tó. Az el lá tás ra az a sze mély jo -
go sult, aki a tá mo ga tás igény lé se kor biz to sí tott, va la mint
az igény be je len tést meg elõ zõ két éven be lül ren del ke zik
leg alább 180 nap tá ri na pi biz to sí tá si idõ vel. Az elõ ze tes
szol gá la ti idõ be be szá mít ha tó a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se -
gé lyen, a gyer mek gon do zá si se gé lyen, és a ké sõb bi ek ben
majd a gyer mek gon do zá si dí jon töl tött idõ szak is. Így a
biz to sí tot tak a kö vet ke zõ gyer mek meg szü le té se kor is mét
jo go sul tak lesz nek a gyer mek gon do zá si díj ra.

Azért, hogy a to vább ta nu ló, pá lya kez dõ fi a ta lo kat se ér -
je hát rány, a biz to sí tá si idõ be be szá mít ha tó az egy év nél
hosszabb idõ tar ta mú, fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény nap pa -
li ta go za tán foly ta tott ta nul má nyok ide je is.

A gyer mek gon do zá si díj a tör vény ja vas lat sze rint mind -
azon jo go sul tak ra ki ter jed majd, akik a tör vény ter ve zet ha -
tály ba lé pé se idõ pont já ban, az az 2000. ja nu ár 1-jén két
éven alu li gyer me ket ne vel nek. Ezt azért szük sé ges ki -
hang sú lyoz ni, mert az in téz ke dés elõ ké szí tõ sza ka szá ban
fel me rült olyan ja vas lat is, hogy csak egy meg ha tá ro zott
idõ pon tot kö ve tõ en szü le tett gyer me kek után le hes sen jo -
go sult sá got sze rez ni, ami azok ra néz ve lett vol na rend kí -
vül mél tány ta lan, akik eset leg né hány na pos el té rés mi att
egy hos  szabb táv ra szó ló el lá tás tól es tek vol na el.

A gyer mek gon do zá si díj biz to sí tá si jog vi szony hoz kö tött
el lá tás, így a jo gi sza bá lyo zás ra ér te lem sze rû en a kö te le zõ
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egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997. évi LXXXIII. tör -
vény ben ke rült sor. Mi u tán az el lá tás az egész ség biz to sí tás
pénz be li el lá tá sa i nak egyik ele me ként ha tá ro zó dott meg,
ezért a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély hez és a táp pénz hez
ha son ló an a gyer mek gon do zá si díj is adó kö te les jö ve de -
lem nek mi nõ sül. Fi gye lem mel azon ban az el lá tás ra va ló
jo go sult ság hos  szabb idõ tar tam ára, spe ci á lis ab ban a vo -
nat ko zás ban, hogy a nyug díj ra jo go sí tó szol gá la ti idõ el is -
me ré se ér de ké ben a nyug díj biz to sí tó nak a költ ség ve tés
meg té rí ti a mun kál ta tó ra esõ nyug díj-biz to sí tá si já ru lé kot,
és a tá mo ga tás ös  sze gé bõl az egyé ni nyug díj já ru lék is le -
vo nás ra ke rül.

A gyer mek gon do zá si díj nak a táp pénz hez és a ter hes -
sé gi-gyer mek ágyi se gély hez va ló szak mai kap cso ló dá sa
in do kol ja, hogy a jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra és az el lá tás
fo lyó sí tá sá ra a mun ka he lyi tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
he lyek, il let ve a me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tá rak és
ezek ki ren delt sé gei kap ja nak tör vé nyi fel ha tal ma zást. E
szer vek a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély igény lé se al kal -
má val már több nyi re bir to ká ba jut nak mind azok nak az
ada tok nak, ame lyek a gyer mek gon do zá si díj ra va ló jo go -
sult ság iga zo lá sá hoz is szük sé ge sek. 

A ha tás kö rök nek ez a te le pí té se te hát az ál lam pol gár ok
szem pont já ból is a leg ked ve zõbb meg ol dás. Az Or szág -
gyû lés szá má ra meg tár gya lás ra be ter jesz tett tör vény ja vas lat
az egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló tör vény mó do sí tá -
sán kí vül to váb bi, szám sze rint öt má sik tör vényt is mó do -
sít. A to váb bi tör vény mó do sí tá sok mind egyi ke a tör vé nyek
kö zöt ti össz hang meg te rem té sét cé loz za.

Ké rem a tisz telt kép vi se lõ tár sa i mat, hogy a gyer mek -
gon do zá si díj ra vo nat ko zó tör vény ja vas lat vi tá já ban le gye -
nek te kin tet tel a tör vény ja vas lat in do ko lá sá ban is le ír tak ra,
ar ra a kor mány za ti szán dék ra, hogy en nek az el lá tás nak a
be ve ze té sé vel már az in du lás kor a két éven alu li gyer me -
ke ket ne ve lõ csa lá dok mint egy fe lé nek, kö zel száz ezer
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csa lád nak nyúj tunk hat ha tó sabb se gít sé get ah hoz, hogy a
gyer mek vál la lás mi at ti ter he ik mér sék lõd je nek.

Re mé nye i nek sze rint a szü le tés szám nö ve ke dé sé vel ez
az arány to vább fog ja vul ni.

E gon do la tok je gyé ben ké rem a tisz telt Or szág gyû lést,
hogy a tör vény ja vas la tot tá mo gas sa, konst ruk tív ja vas la ta i -
val já rul jon hoz zá a gyer mek gon do zá si díj be ve ze té sé vel
el ér ni kí vánt cél meg va ló sí tá sá hoz.

Kö szö nöm fi gyel mü ket. (Taps a kor mány párt ok és a
MIÉP so ra i ban.)
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OR SZÁ GOS FOGYATÉKOSÜGYI
PROG RAM

1999. ok tó ber 11.

HARRACH PÉ TER szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter, a na pi -
ren di pont elõ adó ja: Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! A fo -
gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí -
tá sá ról szó ló 1998. évi XXVI. tör vény 1999. ja nu ár 1-jén lé -
pett ha tály ba. A tör vény cél ja a fo gya té kos em be rek hát rá -
nya i nak eny hí té se, esély egyen lõ sé gük meg ala po zá sa, il let -
ve a tár sa da lom szem lé let mód já nak meg fe le lõ ala kí tá sa.
Az esély egyen lõ sé gi tör vény vég re haj tá sá nak egyik leg fon -
to sabb ga ran ci á lis ele me az önök elõtt le võ fogyatékosü-
gyi prog ram. To váb bi ga ran ci át je lent, hogy az el fo ga dott
prog ra mot a tisz telt Ház leg alább négy éven te fe lül vizs gál -
ja, va la mint an nak vég re haj tá sá ról a kor mány éven te je len -
tést tesz.

Az or szá gos fogyatékosügyi prog ra mot a Szo ci á lis és
Csa lád ügyi Mi nisz té ri um az Or szá gos Fogyatékosügyi Ta -
nác  csal együtt és egyet ér tés ben dol goz ta ki. A ta nács az
esély egyen lõ sé gi tör vény alap ján lét re ho zott és az érin tet -
tek, il let ve a kor mány kép vi se lõ i bõl ál ló új kon zul ta tív tes -
tü let. Az or szá gos fogyatékosügyi prog ram tar tal má ban és
szer ke ze té ben meg fe lel az esély egyen lõ sé gi tör vény ren -
del ke zé se i nek.

Cél ja egy részt, hogy meg ha tá roz za azo kat az alap el ve -
ket, stra té gi ai tö rek vé se ket, ame lye ket a kor mány zat az
esély egyen lõ sé gi tör vény vég re haj tá sa ér de ké ben te vé -
keny sé ge so rán kö vet, il let ve ame lyek kel ori en tál ni kí ván -
ja a fo gya té kos sze mé lyek esé lyé nek nö ve lé se ér de ké ben
te vé keny ke dõ sze rep lõ ket; más részt: rög zít se a nem zet -
gaz da ság le he tõ sé ge i vel össz hang ban ál ló in téz ke dé sek
irá nya it és ke re te it; har mad sor ban, hogy meg ha tá roz za
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azo kat az in téz ke dé se ket, ame lye ket a kor mány az egyes
ága za ti po li ti kák ban – egész ség ügyi, fog lal koz ta tá si, szo ci -
á lis, ok ta tá si, köz le ke dé si, te le pü lés ren de zé si –, va la mint
az azok hoz kap cso ló dó dön té sek meg ho za ta la so rán ér -
vény re jut tat. Így pél dá ul: az egész ség ügy te rü le tén biz to -
sít ja az egész ség ügyi szol gál ta tá sok kön  nyebb hoz zá fé ré si
le he tõ sé gét a fo gya té kos sze mé lyek szá má ra.

A fog lal koz ta tás te rü le tén a re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás
tá mo ga tá si rend sze ré nek át ala kí tá sá val elõ se gí ti a fo gya té -
kos em be rek in teg rált fog lal koz ta tá sát. A szo ci á lis te rü le ten
a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás be ve ze té sé vel kor sze rû tá mo -
ga tá si rend szert hoz lét re a sú lyo san fo gya té kos sze mé lyek
szá má ra. Az ok ta tás te rü le tén meg te rem ti az in teg rált kép -
zé si for mák meg ho no sí tá sát va la men  nyi kép zé si rend szer -
ben, va la mint a fo gya té kos ta nu lók és hall ga tók szá má nak
nö ve ke dé sét biz to sí tó sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket.

A köz le ke dés te rü le tén a tö meg köz le ke dé si esz kö zö ket
al kal mas sá te szi a fo gya té kos em be rek ál ta li igény be vé tel -
re, és bõ ví ti a fo gya té ko sok ál la po tá hoz iga zo dó egyé ni
köz le ke dé si le he tõ sé ge ket. A te le pü lés ren de zé si te rü le ten
biz to sít ja az épí tett kör nye zet aka dály men te sí té se kö ré ben
el sõ sor ban a köz hasz ná la tú épít mé nyek tel jes aka dály -
men tes sé té te lét, és azok ban az in for má ci ó hoz ju tást a fo -
gya té kos sze mé lyek szá má ra.

A sport és sza bad idõ te rü le tén elõ se gí ti olyan prog ra -
mok be ve ze té sét, ame lyek biz to sít ják a fo gya té kos em be -
rek ak tív sza bad idõs, rek re á ci ós te vé keny sé gét. Az or szá -
gos fogyatékosügyi prog ram ki dol go zá sá ban a fo gya té ko -
sok esély egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sá ban el sõ sor ban az
érin tett mi nisz té ri u mok az ága za ta ik kom pe ten ci á já ba tar -
to zó fej lesz té si el gon do lá sa i kat, prog ram ja i kat tar tal ma zó
anya gok át adá sá val vet tek részt.

Ezek hez kap cso lód tak a fo gya té ko sok ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei, a vé dett mun ka he lyek, a ci vil szer ve ze tek és
az ön kor mány zat ok kép vi se lõi és kép vi se le ti szer vei. A
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prog ram rö vid, kö zép- és hos  szú tá vú fel ada to kat tar tal -
maz, és az esély egyen lõ sé gi tör vény ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõk höz iga zo dik. El fo ga dá sá val el sõ al ka lom mal te rem -
tõ dött pél da ar ra, hogy egy prog ram a szak mai és az ér -
dek vé del mi szer ve ze tek, va la mint a kor mány egy han gú tá -
mo ga tá sát bír ta.

Az or szá gos fogyatékosügyi prog ram meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben el ké szült egy kö zép tá vú in téz ke dé si terv, amely
a prog ram négy éves or szág gyû lé si fe lül vizs gá la ti ha tár ide -
jé hez iga zo dik. Az in téz ke dé si ter vet a kor mány meg tár -
gyal ta és úgy ha tá ro zott, hogy a vég le ges dön tést a prog -
ram Or szág gyû lés ál tal tör té nõ el fo ga dá sa után hoz za meg.
Az in téz ke dé si terv tar tal má ban és szer ke ze té ben az or szá -
gos fogyatékosügyi prog ra mot kö ve ti. Rész le te sen meg ha -
tá roz za a prog ram vég re haj tá sá hoz szük sé ges fel ada tok fe -
le lõ se it, ha tár ide jét és költ sé ge it a 2000. év költ ség ve tés -
ében. Az in téz ke dé si ter vet az Or szá gos Fogyatékosügyi
Ta nács is jó vá hagy ta. 

Az or szá gos fogyatékosügyi prog ram az eu ró pai in teg -
rá ci ós tár gya lá sok so rán po zi tív ér té ke lést ka pott, és az eu -
ró pai vi szo nyok ban is pél da ér té kû esély egyen lõ sé gi tör -
vény meg fe le lõ vég re haj tá sá nak leg fon to sabb zá lo ga. A
fen ti ek alap ján ké rem a tisz telt Há zat, hogy fo gad ja el az
or szá gos fogyatékosügyi prog ram ról szó ló or szág gyû lé si
ha tá ro za ti ja vas la tot. 

Kö szö nöm. (Taps.)
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KÖLT SÉG VE TÉ SI VI TA
2000. ok tó ber 20.

HARRACH PÉ TER szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter: Tisz telt
El nök Úr! Tisz telt Ház! A költ ség ve tés csak ak kor nem
unal mas ol vas mány, ha az ol va só két mély ré te get is fel tár;
egy részt va la mi fé le kon cep ci ót fe dez fel ben ne, amit ne -
vez he tünk kor mány prog ram nak, más részt egy faj ta esz me -
i sé get, amely a dön tés ho zók cse le ke de te it mo ti vál ja.

A szo ci á lis te rü let tá mo ga tá sa és in téz mé nye i nek mû -
köd te té se olyan költ ség ve té si fe de ze te ket is igé nyel, ami
nem csu pán a fe je ze ti költ ség ve tés ben je le nik meg, ezért
kény te len va gyok túl nyúl ni sa ját költ ség ve té sünk ke re te in.
Egy olyan prob lé ma kö ré sze ret ném mon da ni va ló mat cso -
por to sí ta ni, ami gyak ran el hang zó vád: a sze gény ség irán -
ti ér zé ket len ség. Né hány pél dá val bi zo nyí ta ni sze ret ném,
hogy a kor mány ér zé keny a sze gé nyek gond jai iránt, még
ak kor is, ha alap ve tõ tár sa da lom po li ti kai cél ki tû zés ének a
kö zép ré te gek to váb bi le csú szá sá nak meg aka dá lyo zá sát
tart ja. A sze gény sé get nem ál ta lá ban, ha nem a ve szé lyez -
te tett ré te gek sa já tos prob lé má i nak ke ze lé sé vel kell meg -
ol da ni; ter mé sze te sen az okok is kü lön bö zõ ek, en nek
meg fe le lõ en a meg ol dá sok is má sok.

Hadd kezd jem az egyik leg ve szé lyez te tet tebb ré teg -
gel, az idõ sek kel. El kell, hogy mond jam, a pol gá ri kor -
mány, szem ben a rend szer vál tás má sik két kor má nyá val,
már a cik lus el sõ két évé ben is re ál ér ték ben nö vel te a
nyug dí ja kat, és jö võ re a kö te le zõ eme lé sen túl, a Fi desz-
frak ció ja vas la tá ra 3 szá za lék kal ma ga sabb eme lést fog
biz to sí ta ni.

A má sik ve szé lyez te tett ré teg a fo gya té ko sok. A ta va lyi
költ ség ve tés 21 mil li ár dos tá mo ga tá sá val szem ben idén 31
mil li árd fo rint volt már a költ ség ve tés ben a fo gya té ko sok
el lá tá sá ra. Jö võ re be ve zet jük a fo gya té ko sok tá mo ga tá sát;
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olyan sze mé lyi tá mo ga tás ról van szó, amely ma ga sabb az
ed di gi ös  sze gek nél. En nek a te vé keny sé günk nek az el is -
me ré se kép pen idén vet tük át a köz tár sa sá gi el nök úr ral
New York ban a Roose velt -dí jat, ami a leg ma ga sabb szin tû
nem zet kö zi el is me rést je len ti.

A sze gény ség bõl va ló ki lá ba lás leg fon to sabb esz kö ze a
mun ka. A fog lal koz ta tot tak szá ma ta valy 130 ezer rel, idén
30 ezer rel nö ve ke dett, de itt sze ret ném meg em lí te ni azt is,
hogy a mi ni mál bér je len tõs eme lé se ugyan csak a leg sze -
gé nyeb bek ér de ke it szol gál ja. En nek ha tá sa nem csak a
gaz da ság fe hé rí té sé ben je le nik majd meg, ha nem pél dá ul
ab ban, hogy a gye det job ban igény be fog ják tud ni ven ni
az édes anyák.

Ne gye dik prob lé ma ként és ve szé lyez te tett ré teg ként
azo kat a több gyer me kes csa lá do kat em lí te ném, ahol a
gyer mek vál la lás va ló ban a sze gény ség koc ká za tát je len tet -
te. Leg újabb in téz ke dé se ink kö zött a ki egé szí tõ csa lá di
pót lé kot em lí tem; ép pen a na pok ban ta lál tuk meg az en -
nek eme lé sét meg te rem tõ for rá so kat. De szól hat nék azok -
ról a tá mo ga tá sok ról is, ame lyek a sze gény ség bõl va ló ki -
lá ba lás leg biz to sabb mód ját, a gyer me kek szá má ra a ta nu -
lá si le he tõ sé get biz to sít ják. Olyan fel zár kóz ta tó prog ra mok
in dul nak, ame lyek a gyer me kek sa já tos hely ze tén az is ko -
lá ban fog nak se gí te ni; itt em lít het ném az ét kez te té si és a
tan könyv tá mo ga tá so kat is.

Vé gül hadd szól jak ar ról, ami köz vet le nül az ága zat
dol go zó it il le ti. Ugyan csak a kö zel múlt ban si ke rült biz to -
sí ta ni azt, hogy már no vem ber ben meg fog ják kap ni azt
a ti zen ne gye dik ha vi bért a szo ci á lis te rü le ten dol go zók,
amit né hány hó nap pal ez elõtt a kor mány nak si ke rült
biz to sí ta nia. 6,3 mil li árd fo rint ér té kû tá mo ga tás ról van
szó; ez a ti zen har ma dik ha vi bér jut ta tá sá nak sza bá lyai
sze rint ki fi ze ten dõ ti zen ne gye dik ha vi bért je len ti. Jö võ -
re az ága zat dol go zói 15, il let ve 20 szá za lé kos bér eme -
lést fog nak kap ni. 
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Ezek olyan ered mé nyek, ame lyek bi zo nyít ják azt, amit
meg kell, hogy is mé tel jek még egy mon dat ban: bár a kor -
mány alap ve tõ cél ki tû zé se a kö zép ré te gek to váb bi le csú -
szá sá nak meg aka dá lyo zá sa, még is fi gye lem mel va gyunk a
leg sze gé nyeb bek prob lé má i ra is. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a kor mány párt ok pad so ra i -
ban.)
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Jövõnk esélye a gyermek



A GYER MEK VÉ DEL MI TÖR VÉNY
MÓ DO SÍ TÁ SA

2001. jú ni us 13.

HARRACH PÉ TER szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter, a na pi -
ren di pont elõ adó ja: Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt Ház!
Nem tu dom ígér ni, hogy rö vid lesz ez az ex po zé, hi szen
rend kí vül je len tõs tör vény rõl van szó. Akit sze re tünk, aki
fon tos ne künk, azt óv juk és véd jük; ezért, mi vel gyer me -
ke ink nél nincs fon to sabb szá munk ra, ne héz len ne el tú loz -
ni a gyer mek vé del mi tör vény je len tõ sé gét.

Hadd kezd jem egy idé zet tel, ami ide il lik, és száz év vel
ez elõtt fo gal ma zó dott meg eb ben a Ház ban, ami kor Széll
Kál mán mi nisz ter el nök úr ex po zé já ban a kö vet ke zõt
mond ta: „A gyer mek vé de lem az em be ri ség nagy és szent
ügye, és emel lett a köz igaz ga tás köl té sze te.” Ha ez igaz,
ak kor a tá jé koz ta tást és a mó do sí tást is mer te tõ gon do la tok
elõtt, egy-két mon da tot en ged je nek meg a gyer mek vé de -
lem rõl, a gyer me kek jo ga i ról.

Ko runk egyik leg na gyobb vív má nya, ered mé nye az em -
be ri jo gok el is me ré se és ezek nek a jo gok nak a tisz te let ben
tar tá sa. Az em be ri jo gok kö ré ben a gyer me kek jo gai je len -
tõs he lyet fog lal nak el. El sõd le ges jo ga a gyer me kek nek
az, hogy csa lád ban él je nek és csa lád ban ne vel ked je nek.

A '97. évi XXXI. tör vény rést ütött a ha gyo má nyos gyer -
mek vé de lem fa lán, és azo kat a szem pon to kat, ame lye ket a
gyer me ki jo gok je len te nek szá munk ra, ér vé nye sí tet te.

Egyet len ki egé szí tést hadd te gyek a min den ki ál tal is -
mert gyer me ki jo gok hoz, il let ve azok ér vé nye sí té sé hez.
Ami kor meg pró bál juk ki kény sze rí te ni az em be ri jo go kat,
ak kor nem gon do lunk ar ra, hogy van en nek egy ta lán ha -
té ko nyabb, a pre ven ció szem pont ját is fi gye lem be ve võ
meg ol dá sa. Nem csu pán ki kény sze rí te ni le het a jo go kat,
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ha nem a jo got adó ol da lá ról is meg kö ze lít ve meg elõz ni
azo kat az ese mé nye ket, ame lyek eze ket a jo go kat sér tik.
Nem csu pán a jo got ér vé nye sí tõ nek, ha nem a má sik em -
ber szá má ra jo got adó nak a szem pont ja is fon tos, és ez va -
la hol a lel ki is me ret ne ve lé sé nél kez dõ dik, a gyer me kek
ne ve lé sé nél, ami kor biz to sít juk azt, hogy a má sik sze mély
mél tó sá gá nak tisz te let ben tar tá sa az egyén és a tár sa da lom
éle té ben is meg je len jen. Eze ket a szem pon to kat a tör vény
mó do sí tá sa so rán is fi gye lem be vet tük.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! A gyer mek vé del mi tör vény
alap ve tõ en azt a célt kí ván ta el ér ni, hogy min den rá szo ru ló
gyer mek esély egyen lõ sé gét nö ve lõ el lá tó rend szer ala kul jon
ki, hogy a csa lá dot tá mo ga tó és a csa lá dot he lyet te sí tõ struk -
tú ra egy más ra épül jön. Ter mé sze te sen meg kü lön böz te tett
fi gyel met for dít azok ra, akik va la mi lyen ok ból nél kü lö zik a
csa lá dot. Je len tõ sen be fo lyá sol ja ez a tör vény az ön kor -
mány zat ok fel ada ta it, a gyám ha tó sá gi mun ka rend sze rét és
fel tét ele it, a nyil ván tar tá si rend szert, és át ala kí tot ta a fi nan -
szí ro zá si sza bá lyo kat. Azon ban az el múlt évek ben a gya kor -
lat bi zo nyos hi á nyos sá gok ra is rá mu ta tott. Azt ta pasz tal tuk,
hogy a ne ve lõ szü lõi há ló zat ki épí té se a várt nál las sab ban
ha lad, az egy há zak és ci vil szer ve ze tek a kí vánt nál ki sebb
sze rep hez jut nak a gyer mek vé de lem ben.

A mó do sí tás cél ja az, hogy a csa lád ban ne vel ke dés hez
va ló jog erõ tel jes eb ben ér vé nye sül jön, hogy a sa ját csa lád -
juk ban ne vel ke dõ gyer me kek, amen  nyi ben nem jut nak
meg fe le lõ el lá tás hoz, ak kor ne ve lõ szü lõi csa lád ba ke rül -
hes se nek. A tör vény ja vas lat meg erõ sí ti, il let ve né hány te -
rü le ten új ra te rem ti a gyer me kek ügyé ben el já rók tár sa dal -
mi te kin té lyét, elõ ír ja a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
rend szer ben fog lal koz ta tott több ezer szak em ber meg be -
csü lé sét, em be ri mél tó sá guk tisz te let ben tar tá sát, te vé -
keny sé gük ér té ke lé sét és el is me ré sét.

A tör vé nyi meg erõ sí té sen kí vül ez úton is sze ret ném
meg kö szön ni mind azok ál do za tos mun ká ját, akik a se gít -
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ség re szo ru ló gyer me kek ér de ké ben te vé keny ked nek. Az
er köl csi meg be csü lé sen kí vül a tör vény ja vas lat a ko ráb bi -
nál na gyobb vé dett sé get ja va sol a gyer mek vé de lem ben
dol go zók nak, el is mer ve, hogy hi va tal ból köz fel ada tot lát -
nak el, és így meg il le ti õket a bün te tõ tör vény könyv ben
rög zí tett sa já tos vé de lem.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! A gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi in téz mény há ló zat az el telt négy év alatt ki szé le se -
dett, és egy re na gyobb arány ban bi zo nyul al kal mas nak a
gyer me kek vé del mé nek szol gá la tá ra, hi szen fo ko za to san
te rem tõd tek meg a hos  szú tá vú ter ve zés fel tét elei.

Saj nos a Ma gyar or szá gon élõ több, mint két mil lió 18 év
alat ti gyer mek 10 szá za lé ka ve szé lyez te tett. A tör vény el sõ -
sor ban az õ vé del mük kel fog lal ko zik. Ha már egy ve szé lyez -
te tett gyer mek is van az or szág ban, az is sok. Azt azon ban
ered mény ként tud juk el köny vel ni, hogy szá muk csök kent.

A tör vény ren del ke zik a ki egé szí tõ csa lá di pót lék ról, a
böl csõ dék rõl, a csa lá di nap kö zik rõl, a gyer me kek nap köz -
be ni el lá tá si kö te le zett sé gé rõl, a he lyet tes szü lõi el lá tás ról is.

Az el múlt évek ben meg in dult re form fo lya ma tok ered -
mé nye kép pen el mond ha tó, hogy a ve szé lyez te tett ként
nyil ván tar tott gyer me kek szá ma – ahogy em lí tet tem – fo -
lya ma to san csök ken, és va la men  nyi te le pü lé sen lét re jött az
az in téz mény rend szer, amely ugyan ma még el té rõ szín vo -
na lon, de lét re jött és mû kö dik: a gyer mek jó lé ti szol gá lat.

A ve szé lyez te tett ség meg elõ zé sé ben, il let ve meg szün te -
té sé ben nagy sze re pet töl te nek be a gyer mek vé de lem in -
téz mé nyei is, a gyer me kek és csa lá dok át me ne ti ott ho nai.
Szá mu kat az el lá tá si igény mi att nö vel ni kel lett.

A csa lád juk ból ki emelt, gyer mek vé del mi szak el lá tás -
ban ré sze sü lõ gyer me kek szá ma 18 ezer fõ, ami a gyer -
me kek nek csak nem 1 szá za lé kát je len ti. Az utó gon do zói
el lá tás ban ré sze sü lõ fi a tal fel nõt tek, a 24 év alat ti ak szá -
ma 4 ezer, így együtt a gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban
22 ezer fõ él.
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A ne ve lõ szü lõk szá ma az el múlt évek ben las sú nö ve ke -
dés nek in dult, szá muk el éri a 4900 fõt, és ne ve lõ szü lõi
csa lád ban él 9 ezer gyer mek, il let ve fi a tal fel nõtt, ami a
gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban élõk 44,5 szá za lé kát je -
len ti. Ha fi gye lem be ves  szük, hogy a má so dik vi lág há bo -
rút kö ve tõ évek ben ez 58 szá za lé kos volt, ak kor nem csu -
pán az er re va ló nagy igény és en nek az el lá tás nak az em -
ber kö ze li mi vol ta, de ez a tény is ar ra kész tet min ket, hogy
nö vel jük a ne ve lõ szü lõi el lá tás ban ré sze sü lõk ará nyát. Meg
kell em lí te nem azt is, hogy az or szá gos 44 szá za lé kos át -
lag tól je len tõs el té ré sek ta pasz tal ha tók, nem csak fel fe lé, de
le fe lé is, és saj nos Bu da pes ten mind ös  sze 20 szá za lé kos a
ne ve lõ szü lõi el lá tás. Ezen fel tét le nül vál toz tat nunk kell, a
mó do sí tá sok el sõ sor ban ezt a célt szol gál ják.

Az el múlt évek ben ered mény ként köny vel het jük el,
hogy a nagy lét szá mú gyer mek ott hon ok ki vál tá sá ban si ke -
rült a la kás ott ho nok irá nyá ba el moz dul nunk; kö rül be lül
300 la kás ott hon mû kö dik ma Ma gyar or szá gon.

Nagy gon dot je lent a sú lyos sze mé lyi ség fej lõ dé si, il let -
ve be il lesz ke dé si za va rok kal küz dõ, to váb bá a drog gal és
egyéb pszichoaktív sze rek kel küz dõ gyer me kek szá má -
nak nö ve ke dé se, ke vés az el lá tá suk nak meg fe le lõ gyer -
mek ott hon.

A gyám ügyi és gyer mek vé del mi igaz ga tás a gyer me ki jo -
gok egyik leg fõbb vé del me zõ je, és e te kin tet ben va ló ban
min den gyer mek ér de ké ben cse lek szik. Az el sõ fo kú gyám -
ha tó sá gi fel ada tok 90 szá za lé kát a 236 vá ro si és 23 fõ vá ro si
ke rü le ti gyám hi va tal lát ja el, a spe ci á lis szak mai fel ké szült -
ség re te kin tet tel köz sé gek re is ki ter je dõ il le té kes ség gel.
Olyan sors dön tõ kér dé sek ben dön te nek a gyám hi va ta lok,
mint a csa lád ba fo ga dás, örök be fo ga dás, gyám ság, gond -
nok ság, il let ve egyéb pe rek kez de mé nye zé se. A má sod fo kú
gyám ha tó sá gi fel ada to kat, va la mint a fi a tal ko rú ak párt fo gó
fel ügye let ét a köz igaz ga tá si hi va ta lok gyám ügyi és gyer mek -
vé del mi igaz ga tá si szer vei lát ják el, ki ma gas ló szín vo na lon.
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Mind ezek re te kin tet tel a tör vény ja vas lat vál to zat lan alap -
el ve, hogy a gyer mek ne ve lé sé re el sõ sor ban a csa lád ja jo -
go sult és kö te les, mely hez se gít sé get kell nyúj ta nia az ál lam -
nak és az ön kor mány zat nak. A gyer mek ne ve lé sé ért to váb -
bi meg ha tá ro zott fe le lõs sé get kell meg ál la pí ta nia az ál lam -
nak és a he lyi ön kor mány zat nak. A rá szo ru ló gyer mek gon -
do zá sá hoz, ne ve lé sé hez és tár sa dal mi be il lesz ke dé sé hez
komp lex, cél zott és dif fe ren ci ált el lá tást kell biz to sí ta ni.

A csa lád éle té be tör té nõ ha tó sá gi be avat ko zás ki zá ró lag
ak kor en ged he tõ meg, ha az a gyer mek ér de ké ben el ke -
rül he tet len. A csa lád ból ki emelt gyer me ket el sõ sor ban
örök be fo ga dó szü lõ nél, ne ve lõ szü lõ nél, és ha ez nem le -
het sé ges, csa lá di as gyer mek ott hon ban kell el he lyez ni. Ezt
a mon da tot sze ret ném meg is mé tel ni, hi szen ez a tör vény -
mó do sí tás lé nye ge, és ha ez hi ány zik be lõ le, ak kor nem
so kat tet tünk. Te hát: a csa lád ból ki emelt gyer me ket el sõ -
sor ban örök be fo ga dó szü lõ nél, ne ve lõ szü lõ nél, és ha ez
nem le het sé ges, csa lá di as gyer mek ott hon ban kell el he -
lyez ni. A struk tú ra vál to zá sá nak il lesz ked nie kell a he lyi
ön kor mány zat ok je len le gi fel adat- és ha tás kör éhez, il let ve
a gyám ha tó ság ok je len le gi gyám ügyi és gyer mek vé del mi
ha tó sá gi fel ada ta i hoz. A gyer me kek kel kap cso la tos min -
den el já rás ban és ügy ben jus son ér vény re a gyer mek nek
min de nek fe lett ál ló ér de ke.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! A tör vény ja vas lat ter je del me
nem te szi le he tõ vé szá mom ra, hogy min den kér dés rõl rés-
z le te sen szól jak, né há nyat ki emel nék. 

A tör vény ja vas lat új mun ka meg osz tást szor gal maz a
gyer me ki jo gok ha té ko nyabb ér vény re jut ta tá sa te rén, ami -
kor ne ve sí ti a me gyei, fõ vá ro si gyám hi va ta lok ban mû kö dõ
gyer mek jo gi kép vi se lõ ket, va la mint a csa lád- és gyer mek -
jo gi biz tost, aki el sõ sor ban az ér dek egyez te tés esz kö ze i vel
se gí ti a gyer me ki jo gok vé del mét.

A he lyi és te le pü lé si ön kor mány zat ok vi se lik vál to zat la -
nul a gyer me kek vé del mé nek sú lyát, de vál to zó mun ka -
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meg osz tás ban; a te le pü lé si ön kor mány zat ok el sõ sor ban a
csa lá dok meg erõ sí té sét, a meg elõ zést se gí tõ szol gál ta tá so -
kat és tá mo ga tá si for má kat, az zal, hogy a tör vény ja vas lat
kö te le zõ vé te szi min den 10 ezer fõ la kos ság szá mot el érõ
te le pü lés szá má ra a böl csõ dei há ló zat ki épí té sét, 20 ezer -
nél több la kost szám lá ló te le pü lé sek ese tén a gyer me kek
át me ne ti ott ho ná nak, 30 ezer nél több la ko sú te le pü lé sek
ese té ben a csa lá dok át me ne ti ott ho ná nak mû köd te té sét, a
40 ezer nél több la ko sú te le pü lés ese tén gyer mek jó lé ti köz -
pon tot. A me gyei, fõ vá ro si, il let ve a me gyei jo gú vá ro si ön -
kor mány zat ok a fe le lõ sek az ott hont nyúj tó, va la mint az
utó gon do zói el lá tá sok biz to sí tá sá ért.

Az el lá tot tak jog biz ton sá gát nö ve li, hogy min den gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség vég -
zé se a tör vény ja vas lat sze rint en ge dély hez kö tött, mely nek
so rán a mû kö dé si en ge dé lye ket rész ben a vá ro si ön kor -
mány zat jegy zõ je, rész ben a me gyei, fõ vá ro si gyám hi va tal
ad ja ki. Ugyan csak nö ve li a mó do sí tás a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi in téz mény há ló zat ága za ti és szak mai el -
len õr zé si rend sze rét az zal is, hogy ne ve sí ti a me gyei, re gi -
o ná lis, il let ve or szá gos jel leg gel mû kö dõ mód szer ta ni in -
téz mé nyek fel adat kör ét.

Po zi tí vu ma a tör vény ja vas lat nak, hogy át ala kít ja a nor -
ma tív ét kez te tés fel té tel rend sze rét oly mó don, hogy az
érin tett sze mé lyi kör ál la mi tá mo ga tá sa a je len le gi nél ked -
ve zõbb lesz. A szo ci á lis in di ká ci ót csök ken tõ ét ke zés kö -
zel in gye nes sé té te le érin ti a fo gya té kos, nagy csa lá dos és
ki egé szí tõ csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ gyer me ke ket. A
csa lá di hát te ret ide ig le ne sen vagy vég le ge sen nél kü lö zõ
gyer me kek szá má ra biz to sí ta ni kí ván ja, hogy a le he tõ leg -
rö vi debb idõ alatt más csa lád hoz, örök be fo ga dói vagy ne -
ve lõ szü lõi csa lád hoz ke rül jön, in téz mény ben tör té nõ tar tós
el he lye zé sük csak en nek meg hi ú su lá sa ese tén ke rül jön
elõ tér be. En nek ér de ké ben min den me gyé ben lét re jöt tek a
meg ha tá ro zott vég zett sé gû szak em be rek bõl ál ló gyer mek -
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vé del mi szak ér tõi bi zott sá gok, il let ve na gyobb hang súlyt
kap a vér sze rin ti szü lõ és gyer me ke kö zöt ti kap cso lat
meg lé te, il let ve an nak hi á nya.

A he lyet tes szü lõi és ne ve lõ szü lõi jog vi szony alap ve tõ
tar tal mi kér dé se it ed dig kor mány ren de let ren dez te; ga ran -
ci á lis okok mi att in do kolt, hogy a kér dés tör vé nyi szin ten
ke rül jön sza bá lyo zás ra. A tör vény ja vas lat el fo ga dá sa ese -
tén a ne ve lõ szü lõ nek, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ nek e te vé -
keny sé gé ért já ró dí jat 2003-tól a min den ko ri éves költ ség -
ve té si tör vény fix ös  szeg ben fog ja meg ál la pí ta ni.

A tör vény ja vas lat ki emelt fi gyel met szen tel a tar tó san
be teg, a fo gya té kos, a sú lyos sze mé lyi ség za va rok kal küz -
dõ, al ko hol lal, drog gal és egyéb pszichoaktív sze rek kel
küz dõ gyer me kek el lá tá sá nak az ál tal, hogy el lá tá suk ra dif -
fe ren ci ált in téz mény rend szer ki épí té sét irá nyoz za elõ.
Emel lett meg te rem ti a spe ci á lis szük ség le tû gyer me kek ne -
ve lé si fel ügye let ének jo gi ga ran ci á it, va gyis azt, hogy gon -
do zá suk és ne ve lé sük so rán jo ga i kat, to váb bá sze mé lyes
sza bad sá gu kat kor lá to zó in téz ke dés al kal ma zá sá ra csak
fel tét le nül in do kolt eset ben, ön ma guk vagy má sok ve szé -
lyez te té se ese tén ke rül het sor. 

A gyer mek vé del mi gon dos ko dás ke re té be tar to zó ide ig -
le nes ha tá lyú el he lye zés idõ tar ta ma a gyer me kek egyé ni
szük ség le te i re fi gye lem mel dif fe ren ci ál tan ke rül sza bá lyo -
zás ra, il let ve a gyá mi fel ada to kat el lá tó gyer mek ott hon-ve -
ze tõk, va la mint a ne ve lõ szü lõk el té rõ jo ga it és kö te les sé -
ge it hang sú lyo sab ban ér vé nye sí ti. 

Tisz telt Ház! A tör vény ja vas lat ban fog lalt jo gok és alap -
el vek, új el lá tá si for mák hat ha tós se gít sé get és tá mo ga tást
ab ban az eset ben je len te nek a csa lá dok és gyer me kek szá -
má ra, ha a cé lok hoz meg fe le lõ anya gi esz kö zö ket is ren -
del nek. A nem zet kö zi ada tok is egy ér tel mû en ar ra utal nak,
hogy a pre ven ci ós esz kö zök fej lesz té se több szö rö sen ol -
csóbb, mint az en nek el ma ra dá sa ese tén szük ség sze rû en
be lé põ kö vet kez mé nyek ke ze lé sé hez szük sé ges in téz mé -
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nyek fenn tar tá sa. Mind ez azon ban je len tõs meg ta ka rí tá so -
kat ered mé nyez hos  szú tá von. Azon ban nem köz vet len,
ám de je len tõs pénz be li meg ta ka rí tást je lent, hogy a csa lá -
dok szo ci á lis biz ton sá gá nak ja vu lá sa, az a szo ci ál po li ti kai
szem lé let vál tás, ami az el múlt évek ben meg tör tént, a haj -
lék ta lan ság csök ke né se el ve zet het a fel nö vek võ ge ne rá ció
ma ga sabb szin tû szo ci a li zá ci ó já hoz. 

A tör vény ja vas lat elõ ké szí tõ mun ká já ba szé les kö rû en
be von tuk az el mé le ti és gya kor la ti szak em be re ket, a tár sa -
dal mi és szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ket is. A vi ták
ered mé nye kép pen ala kult ki a tör vény ja vas lat ban meg tes -
te sü lõ kon szen zus. 

Meg gyõ zõ dés sel val lom, hogy a gyer me kek vé del mé -
nek ügye mind nyá junk kö zös ügye, ezért tisz te let tel ké rem
kép vi se lõ tár sa i mat, hogy já rul ja nak hoz zá a ja vas lat el fo ga -
dá sá hoz, és ez zel kö zö sen te remt sük meg a gyer me kek
vé del mé nek egy ma ga sabb szin tû biz to sí té kát. 

Kö szö nöm a fi gyel mü ket. (Taps a kor mány pár ti ol -
da lon.)
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Cikkek és beszédek
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Csaknem teljes kör



I. CSA LÁD
Sze mé lyes mon da tok

Es kü võ elõtt so kat be szél get tünk le en dõ fe le sé gem mel.
Mi vel ha son ló an gon dol kod tunk az élet rõl és a csa lád ról,
ezek nem egyez te té sek, in kább ál mo do zá sok vol tak. Há -
zas sá gi szer zõ dést, ha úgy tet szik, va gyon meg osz tá si ter -
vet nem ké szí tet tünk. Egy részt mert nem volt mi rõl ren -
del kez ni, más részt mert jö võnk le he tõ sé gei kö zött nem
sze re pelt a vá lás. Ez volt az egyik biz tos pont ja ál ma ink -
nak. Má sik a gyer me kek, több gyer mek, leg alább négy-
öt. Ké sõbb ezt a ter vet alul tel je sí tet tük, meg áll tunk há -
rom nál. Ment sé gül azt szok tam mon da ni, há rom fiú
gond ja fel ér öt lá nyé val. Ma, ha a csa lá di ebé dek nél
együtt lá tom a há rom élet erõs fér fit, ma gam ban el né zést
ké rek a fe le sé gem tõl, hogy nem en ged tem ne gye dik utá -
ni vá gyá nak, aki ta lán lány is le he tett vol na. De a Gond -
vi se lés né ha nagy vo na lú an pó tol ja, amit el mu lasz tot tunk.
Az uno ká ink sok örö met je len te nek. A gyer me kek hez és
egy más hoz va ló vi szo nyun kat így fo gal maz tuk meg: min -
dent meg te szünk a gyer me ke in kért, de nem von hat ják el
fi gyel mün ket egy más tól. Azt szok tam ta ná csol ni a fi a tal
há za sok nak: be szél ges se tek so kat, és né ha utaz za tok el a
gye re kek nél kül. A gyer me ket a szü lõ köl csön kap ja, a
tár sa pe dig vég leg mel let te ma rad. Ezt a ke mény igaz ság
csak a há zas ság ban ér vé nyes, a pár vál tó élet for má ban
nem. Ott a gyer mek ve szé lyez te tett hely zet ben van, vé -
del me fon to sabb.

Az anya gi ak ra nem fek tet tünk nagy hang súlyt. Ha visz  -
sza te kin tek, azt mond ha tom, vol tak ne héz éve ink, de min -
dig an  nyi ju tott, amen  nyi re szük sé günk volt. Van, aki ezt
él he tet len ség nek tart ja. Semjén Zsolt ba rá tom szo kott idéz -
ni egy par la men ti so fõrt: „az a két … ke resz tény de mok ra -
ta még min dig ott la kik, ahol évek kel az elõtt.”
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A leg kel le me sebb csa lá di él ményt a kö zös ün nep lé sek
nyújt ják. Er rõl szól a kö vet ke zõ in ter jú, ami kör ze tem kis
he lyi lap já ban je lent meg.
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Ka rá cso nyi in ter jú

– Hogy telt a kép vi se lõ úr ka rá cso nya?
– Az ün ne pek nek fon tos sze re pe van a csa lá dunk éle -

té ben, a név nap ok nak, a szü le tés nap ok nak, a há zas sá gi
év for du ló nak épp úgy, mint az egy há zi ün ne pek nek, kü lö -
nö sen a ka rá csony nak. Ak kor ala kí tot tuk ki az ün ne pi szo -
ká so kat, ami kor a gye re kek ki csik vol tak. Meg ta ní tot tuk
ne kik, hogy akit ün ne pe lünk, az fon tos szá munk ra.

Mind egyik ün nep nek meg van a ma ga ko re og rá fi á ja. A
szü le tés na pon tor ta, pezs gõ és  aján dék jár az ün ne pelt -
nek. A há zas sá gi év for du lón, a csa lád szü le tés nap ján a
gye re kek kel együtt me gyünk el va cso ráz ni – ezt a leg ne -
he zebb évek ben is meg tet tük.

A ka rá csony han gu la tát az ün nep tar tal ma ad ja, kö zö -
sen ének lünk, fel ol vas sunk a Szent írás ból, együtt va gyunk,
aján dé kot adunk és fi gyel jük a ha tá sát, né ze get jük és ki -
pró bál juk, amit kap tunk, asz tal hoz ülünk, el me gyünk az
éj fé li misére…

En nek az ün nep nek egé szen egyé ni han gu la ta van. A
csa lád éle te sze gé nyebb len ne nél kü le, és per sze az ün ne -
pek nél kül ál ta lá ban. Az elmagányosodó, túl haj szolt em be -
rek vi lá gá ban kü lö nö sen kell az együtt töl tött, be szél ge tés -
re szánt idõ, a kö zös asz tal, az ün ne pi han gu lat.

– Sze mé lye sen is is me rem a kép vi se lõ urat, de rûs em ber -
nek tar tom. Gon do lom, csa lá don be lül is ilyen. Mi lyen vi -
dám ese ményt, tör té ne tet tud na fel ele ve ní te ni?

– Hál' Is ten nek, a csa lád ban min den ki nek van hu mor -
ér zé ke. Ha együtt va gyunk, min dig jól érez zük ma gun kat.
Kü lö nö sen a fi úk poénkodnak. Már fel nõt tek, de a kö zös
ün nep lé se ket igény lik, sõt a me nye ink és az uno ká ink is
je len van nak ilyen kor. Jó ér zék kel fe de zik fel a vis  szás dol -
go kat. Leg job ban az ap ju kat sze re tik ci kiz ni. Né ha a ka rá -
cso nyi ének lés al kal má val ve szem a bá tor sá got, és fa kul -
csos lé tem re én ma gam is pró bál ko zom, van úgy, hogy el -
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ta lá lok egy-egy han got, nagy örö met sze rez ve ilyen kor a
fel lé pé sem mel. Egy szer ko rán vet tem le a tor tá ról a for ró
tû zi já ték szó rót. A vi de ót vis  sza néz ve, moz du la ta i mat és
gri ma sza i mat lát va, nincs okom meg sér tõd ni a si ke rén. 

– A fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy az em be rek túl ter hel -
tek, te her ne kik a ka rá csony, ro han gá lás sal, vá sár lás sal
jár. Nem is tud nak így iga zán oda fi gyel ni az ün nep re. A
kép vi se lõ úr men  nyi re tud ott len ni lé lek ben a csa lád já val,
men  nyi re te her, nem te her az ün nep?

– A ka rá csony elõt ti na pok ban a kol lé gá i mat ha za en ge -
dem, az ün nep elõtt há rom nap pal már nem kell be jön ni -
ük dol goz ni. Ma gam is meg pró bá lok egy nap pal elõt te ha -
za men ni és ott ho ni dol gok kal fog lal koz ni. A ka rá csonyt
meg elõ zõ vá sár lá sok meg ter he lik az em bert. Van egy ba -
rá tom, aki nek a fe le sé ge vá sá rol ja meg min den csa lád tag -
nak a ka rá cso nyi aján dé kot, de az utób bi egy-két év ben
már azt mond ta ne ki, te tu dod, mit sze ret nél, adok rá
pénzt, vedd meg ma gad nak. Én még nem tar tok itt, a fe -
le sé gem ve szi meg ugyan min den ki nek az aján dé kot, mert
jó ér zé ke van hoz zá, ne ki vi szont én vá sá ro lok. Ez ter mé -
sze te sen az igé nye i nek év köz ben rög zí tett tel je sí té se. Min -
dig van a nagy aján dék mel lett né hány ki egé szí tõ, in kább
ked ves ke dõ, han gu la tos aján dék. Egy-egy könyv, CD, egy
szép gyer tya. Idén a fõ aján dék egy ré gen vá gyott mo so -
ga tó gép volt, amit az egyik fi am mal vet tem meg, aki nek
van tech ni kai ér zé ke. Mond ha tom, az aján dé ko zás örö me
na gyobb, mint a vá sár lás nyû ge. Az ün nep han gu la ta pe -
dig fe led te ti a fá radt sá got.

(Meg je lent a Vácvidéki Hír mon dó ban, 2005. de cem ber)
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Nyár



A csa lád jö võ je a ma gyar tár sa da lom ban

Fõ tisz te len dõ Bí bo ros Úr, El nök Úr, Al el nök Úr, Höl gye im
és Ura im!

Ami kor azt a fel ada tot kap tam, hogy be szél jek a ma gyar
csa lá dok jö võ jé rõl, úgy tûnt föl, en nek a jö võ nek az ala kí -
tá sá ban azok nak lesz sze re pe, akik nek a kö zös sé gek –
köz tük a leg ki sebb, a csa lád is – fon to sak. Akik a tár sa dal -
mat nem olyan nak fo gad ják el ami lyen, ha nem ala kí ta ni
sze ret nék, még hoz zá ob jek tív nor mák sze rint, mert hisz -
nek ezek lé te zé sé ben. Ak kor úgy tûnt, foly tat ni tud juk a
meg kez dett mun kát. Ma ab ban re mény ked he tünk, hogy
már négy év tet tei is nyo mot hagy nak a tár sa da lom ban, de
még in kább ab ban, hogy a dol gok nem csu pán a po li ti ka
szint jén dõl nek el.

Nem ré gen meg kér de zett egy li be rá lis új ság író, mi ért
erõl tet jük rá a ma gyar tár sa da lom ra a sa ját csa lád ké pün ket?
Kér dé se mö gött fel sej lett a más ság – min den fé le más ság –
tisz te le te. E sze rint csa lád lé te zik egy szü lõs és két szü lõs,
nyi tott há zas ság ra épü lõ és ha gyo má nyos, egy gyer me kes
és több gyer me kes, ál lan dó és vál to zó ös  sze té te lû, sõt az
idõ múl tá val az em ber nek le het több csa lád ja is, idõ be osz -
tás kér dé se a do log. Azért meg kér dez tem, mi lyen az a csa -
lád mo dell, amit mi rá erõl te tünk a tár sa da lom ra? Azt mond -
ta, ad va van egy apa és egy anya, akik dol goz nak, és van
két-há rom gyer me kük. Azt vá la szol tam, ezt tu dom vál lal ni,
de ha meg en ge di, ki egé szí te ném né hány gon do lat tal. Min -
den em be ri sors tisz te le tet vagy együtt ér zést ér de mel, sen -
kit nem ítél he tünk el. De kell, hogy le gyen esz mé nyünk,
amit bát ran ajánl ha tunk min den fi a tal nak. Ez pe dig a há -
zas ság ra épü lõ csa lád, amit két em ber – egy fér fi és egy nõ
– ki zá ró la gos és tar tós kap cso la ta ala poz meg. Õk a „pa -
pírt” nem for ma ság nak, ha nem a vég le ges ség szán dé ká val
lét re ho zott kap cso la tuk ün ne pé lyes do ku men tu má nak te -
kin tik – ha hí võk, en nél több nek is. Ez hi ány zik az élet tár -
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si kap cso lat ból, a vég le ges ség szán dé ka, a má sik fel té tel
nél kü li el fo ga dá sá nak és ma gam fenn tar tás nél kü li át adá sá -
nak ki nyil vá ní tá sa. A két em ber bá tor vál lal ko zá sát erõ sí tik
a gyer me kek az zal, hogy fel nõt té és edzet té te szik szü le i -
ket, hi szen az apát és anyát a gyer me kek iránt ér zett fe le -
lõs ség ér le li fel nõtt em ber ré. Ál do zat, öröm és sze re tet egy -
sé ges él mén  nyé kap cso ló dik ben nük. A szü lõk és gyer me -
kek együtt al kot ják azt a csa lá dot, ami biz ton sá got és vé -
del met ad mind nyá juk nak és biz to sít ja, hogy a gyer me kek
egész sé ges fel nõt té ne ve lõd je nek.

A csa lád az em ber szá má ra a leg ter mé sze te sebb kö zös -
ség. A ma gá nyos sá vált em ber – kü lö nö sen a gyer mek –
szá má ra a csa lád pót ló kö zös ség csak kény szer meg ol dás.
Itt és most azon ban ke vés bé az: egyén, in kább a tár sa da -
lom szem pont já ból kell a csa lád ról szól nom. A csa lád a
tár sa da lom leg ki sebb ter mé sze tes egy sé ge, az zal köl csön -
ha tás ban áll. Ha a csa lád alap ve tõ funk ci ói ál lan dó ak is,
egy kor sa ját sá gai be fo lyá sol ják éle tét. Gon dol junk a gaz -
da sá gi, fog lal koz ta tá si vi szo nyok ra. Más a csa lád éle te, ha
gaz da sá gi egy ség ként is mû kö dik, más, ha az apa bér mun -
kás, az anya ott hon van, és is mét más, ha mind két szü lõ
sok ener gi át szán kar ri er je épí té sé re. A vál to zó szo ká sok,
di va tos élet for mák is hat nak a kis élet kö zös ség re. A há za -
su ló ko rá tól a vál lalt gyer me kek szá mán át az ott hon te -
rem tés mód já ig a kör nye zet be fo lyá sa egy ér tel mû. Vagy
gon dol junk a te le ví zió ha tá sá ra. Nem csak a csa lád tag ok
sza bad ide jét töl ti ki az ak tív csa lá di éle tet pas  szív kép er -
nyõ né zés re cse rél ve, de szem lé le tü ket is ala kít ja. A mé dia -
vi lág ban te nyé szõ ultraliberális tu dat for má lók al kot ják a
„szak mát”, amely nek szem pont jai meg fel leb bez he tet le nek.
Te vé keny sé gük ered mé nye pe dig egy ma ni pu lált, önál ló
gon dol ko dás ra alig al kal mas, kom mersz árut fo gyasz tó tö -
meg. En nek a ha tás nak csak a meg fe le lõ ne ve lés ben ré -
sze sült, jó szel le mû kö zös sé gek ben élõ em ber ké pes el len -
áll ni. Ez le het egy há zi kö zös ség, ci vil szer ve zet, egy te le -
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pü lés kö zös sé ge, de min de nek elõtt a csa lád, a ha gyo má -
nya it és a tá gabb ro ko ni kap cso la ta it ápo ló, az idõ seb be -
ket tisz te lõ és a gyer me ke ket gon do san ne ve lõ kö zös ség,
amely nek van nak esz mé nyei és nor mái.

A tár sa da lom és csa lád köl csön ha tá sá ban je len tõs az
egész sé ges csa lá dok tár sa da lom for má ló sze re pe. Elég ha
ar ra gon do lunk, hogy a köz ügye ket in té zõ fel nõtt em ber
csa lád ban ne ve lõ dött olyan ná, ami lyen.

Tár sa dal munk prob lé má i nak több sé ge ab ból adó dik,
hogy a ma gyar csa lá dok hely ze te és ál la po ta rossz. Ezért
mond tuk azt már 1998 elõtt is – az el múlt négy év tet tei
meg is ad ták sza va ink hi te lét –, hogy csa lád ra épü lõ tár sa -
dal mat kell for mál nunk, eh hez pe dig meg kell erõ sí te nünk
a csa lá do kat.

Meg al kot tuk azt a csa lád po li ti kát, amely a ma gyar tár sa -
da lom és ma gyar csa lá dok jö võ jé nek egyet len le het sé ges
út ját je lö li meg. A kér dés re ugyan is, hogy mi lyen lesz a
ma gyar csa lá dok jö võ je, egy vá lasz van: vagy biz to sít juk
lé tét, vagy nem lesz jö võ je. A lét pe dig nem ve ge tá lást, ha -
nem éle tet je lent, amit nem csu pán anya gi tá mo ga tás sal,
ha nem az em ber hez mél tó élet le he tõ sé ge i nek meg te rem -
té sé vel is szol gá lunk. Sõt a szük sé ges anya gi tá mo ga tás
olyan le gyen, amely ki emel a re mény te len nek lát szó hely -
zet bõl; meg moz gat va az ön erõt, nem pe dig vég le ge sí ti ezt
az ál la po tot. Ezt a má sik ol dal nem hogy nem tá mo gat ja, de
saj nos fel sem fog ja. Ezért ag gó dom a kö vet ke zõ idõ szak
csa lá do kat érin tõ in téz ke dé sei mi att. Elõ adá som kér dé sé re
– a ma gyar csa lá dok jö võ je – a vá lasz te hát a pol gá ri kor -
mány csa lád po li ti ká ja, mint a le het sé ges jö võ biz to sí té ka.
Mi e lõtt ezt nagy vo na lak ban is mer tet ném, né hány mon dat -
ban vá zol nom kell a mai ma gyar tár sa dal mi és po li ti kai
hely ze tet.

Ma gyar or szá gon – ahogy Eu ró pá ban ál ta lá ban – két
em ber- és tár sa da lom kép fo gal ma zó dott meg. Kép vi se lõ ik
szem ben áll nak egy más sal az élet min den te rü le tén, de kü -
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lö nö sen a mé dia és a po li ti ka vi lá gá ban. Az egyik ol dal ra
jel lem zõ a ha gyo má nyok, kö zös sé gek, ér té kek, az egyé ni
és tár sa dal mi éle tet irá nyí tó nor mák tisz te le te, a má sik ra az
em be ri sza bad ság és an nak dön té se ik ben va ló meg je le né -
se, va gyis a min den fé le más ság tisz te le te. Az el sõ sze rint
az em ber a kö zös ség ben – csa lád ban, egy ház ban, nem zet -
ben – for má ló dik, ez je len ti éle té nek ke re tét, ame lyet az
ott el fo ga dott nor mák sze rint ren dez be. A má sik sze rint az
egyén el sza kad hat ezek tõl a kö zös sé gek tõl és nor mák tól,
ha sza bad sá ga az ön meg va ló sí tás más út ja it kí nál ja. Esze -
rint a tár sa da lom kü lön bö zõ je len sé gei – ér ték tar tal muk tól
füg get le nül – az egyén sza bad sá gá nak ered mé nyei. Eze ket
nem be fo lyá sol ni, ha nem el fo gad ni kell. Az el sõ ben a kon -
zer va tív gon dol ko dás, a ke resz tény szem lé let, a nem ze ti
gon do lat do mi nál, a má sik ban a li be rá lis és bal ol da li gon -
dol ko dás.

A két esz me i ség egy ér tel mû en el kü lö nült, de az azo kat
kép vi se lõ po li ti kai szer ve ze tek a rend szer vál tás utá ni évek
sa já tos fej lõ dé sé nek nyo ma it vi se lik ma gu kon. A ma gyar
par la ment bõl hi ány zik a szo ci ál de mok ra ta ha gyo mány és
gon dol ko dás, de mû köd nek az egy párt rend sze ri ref le xek.
A tisz ta li be ra liz mus kép vi se lõi mel lett az új par la ment
szél sõ sé ges párt já ban je len van nak az anar chis ta esz me i -
ség kép vi se lõi is. A hi ány zó jobb kö zép egy ség párt csak
ak kor jön lét re, ha az ös  sze fo gás erõi le gyõ zik a szét hú zás
erõ it. A rend szer vál to zás utá ni évek szo mo rú ta pasz ta la ta,
hogy a jobb ol da li pár tok ki vé tel nél kül szét ver ték ma gu kat
és gya kor la ti lag el tûn tek (MDF, KDNP, kis gaz dák). A tö re -
dé kek új já szer ve zõ dé se csak egy di na mi kus po li ti kai erõ
ve ze té sé vel lét re ho zan dó erõs unió párt ban lát szik le het sé -
ges nek. A po li ti ká ból ugyan is, két szem pont együt tes je -
len lé te nél kü löz he tet len: a hi te les sé gé és a ha té kony sá gé.
A két esz mei pó lus ko ránt sem ren del ke zik azo nos mé dia -
le he tõ ség gel. Ma Ma gyar or szá gon a balliberális szel le mi -
ség – ta lán nem, túl zás – leg alább 8o szá za lé kos je len lét -
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tel bír a mé di á ban. Úgy tû nik föl, ez az arány nem ja vul -
ni, ha nem rom la ni fog. Az értékcentrikus po li ti ka kép vi se -
lõ i nek nincs más le he tõ sé ge, mint a nyil vá nos ság al ter na -
tív for má i nak fel ku ta tá sa. Ez sok kal na gyobb ener gi át igé -
nyel, és sok kal több multiplikátor be vo ná sát kí ván ja. Így
már ke ve sebb em bert le het el ér ni, de sok kal sze mé lye -
sebb és mé lyebb ha tás sal le het dol goz ni. Ter mé sze te sen
egy perc re sem sza bad fel ad nunk az egész sé ges mé dia ará -
nyok re mé nyét, leg fel jebb azt a tév hi tet, hogy ezt he lyet -
tünk bár ki meg fog ja ten ni. Ed dig a csa lá dok ról val lott né -
ze tünk rõl, tár sa dal mi és po li ti kai kör nye zet rõl be szél tem,
vé gül, ahogy ígér tem, a ma gyar csa lá dok jö võ jét biz to sí tó
csa lád po li ti ká ról fo gok szól ni.

Úgy gon dol tuk, csa lád po li ti kánk két pil lé ren kell, hogy
nyu god jon. A csa lá dok anya gi tá mo ga tá sa a gyer mek ne ve -
lés biz ton sá gát és a csa lá di élet ki szá mít ha tó sá gát ered mé -
nye zi. En nek mód ja tár sa da lom po li ti kai cél ja in kat is szol -
gál ja. A má sik, ta lán en nél is fon to sabb ele me a tár sa dal -
mi tu dat for má lá sa, a köz gon dol ko dás ala kí tá sa. Cél ja,
hogy az em be rek – kü lö nö sen a fi a ta lok – fe jé ben meg erõ -
sít sük a há zas ság és csa lád in téz mé nyé nek te kin té lyét,
hely re ál lít suk ere de ti sze re pét. Az anya gi tá mo ga tás leg -
fon to sabb ele me a gyer me kek utá ni adó ked vez mény. A
meg ter melt jö ve del met ott hagy tuk azok nál, akik gyer me -
ke ket ne vel nek, mi nél több gyer me ket, an nál töb bet. Ter -
ve ink sze rint az adó ked vez mény ra di ká li san nö ve ke dett
vol na a je len le gi cik lus ban. El len fe le ink sze rint mi ez zel a
gaz da go kat tá mo gat tuk. Nem, mi a dol go zó kat, el sõ sor ban
a több gyer me kes dol go zó kat tá mo gat tuk, az igyek võ ket,
azt a ré te get, amely nek leg in kább kell nö vel nünk a gyer -
mek vál la lá si ked vét. A csa lád tá mo ga tás má sik ele me a leg -
sze gé nyeb bek nek szól, ez a csa lá di pót lék vál to zó ré sze,
az úgy ne ve zett ki egé szí tõ csa lá di pót lék. Ezt dup lá já ra
szán dé koz tuk emel ni a cik lus fo lya mán. Azon ban nem -
csak a di rekt csa lád tá mo ga tá sok nak van sze re pe a sze gény
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csa lá dok éle té ben. A mi ni mál bér ra di ká lis eme lé se a dol -
go zó, de kis jö ve del mû csa lá dok nak je len tett lé nye ges vál -
to zást. In di rekt tá mo ga tás a tan könyv és az is ko lai ét kez -
te tés tá mo ga tá sa, il let ve a szo ci á lis jut ta tá sok.

El mond hat juk, hogy jól mû kö dõ csa lád tá mo ga tá si rend -
szert tud tunk ki épí te ni, ame lyet ter mé sze te sen min den
par la men ti cik lus ban to vább kell erõ sí te ni. A csa lá dok
hely ze te ja vult, ál la po tuk azon ban alig. Eh hez hos  szú idõ -
re van szük ség, és az em be ri tu dat ban, a köz gon dol ko dás -
ban, az át ha gyo má nyo zott mo dell ben és az élet for má ban
tör té nõ vál to zás ra. Tu da tá ban va gyunk an nak, hogy kor -
mány za ti esz kö zök kel ez, a fel adat nem old ha tó meg. Mi
an  nyit te he tünk, hogy hely zet be hoz zuk azo kat a kö zös sé -
ge ket, ame lyek er re a fel adat ra al kal ma sak: egy há zi és ci -
vil kö zös sé ge ket, a jól be vált ha gyo má nyos meg ol dá so kat
és az új kez de mé nye zé se ket. Ezért ala kí tot tunk ki egy
olyan pá lyá za ti rend szert, amely már má so dik éve je len tõs
ös  szeg gel tud ja tá mo gat ni a kö zös sé ge ket. A re gi o ná lis fe -
le lõ sök több,  mint 1500 kö zös ség gel tart ják a kap cso la tot,
olya nok kal, ame lyek már a pá lyá za ti ki írás elõtt is dol goz -
tak, bi zo nyí tot tak. Az egy há zi kö zös sé gek tõl azt kér tük,
hogy lép je nek túl a sa ját kö zös sé gük ke re te in, és kí nál ják
fel szol gá la ta i kat azok nak is, akik kel sen ki nem fog lal ko -
zik (pl. szer vez ze nek há zas ság ra fel ké szí tõ tan fo lya mo kat
stb.). Eh hez per sze az is kell, hogy az egy há zi zsar gont fel -
ad va, min den ki nek ért he tõ nyel ven be szél je nek. Eb ben a
cik lus ban sze ret tük vol na ezt a mun kát foly tat ni, ki ter jesz -
te ni és ko mo lyabb lé pé se ket ten ni az ok ta tá si in téz mé -
nyek ben és a mé di á ban. Ez nagy fel adat, de ta lán négy év
múl va már ala po sab ban fel ké szül ve tud juk foly tat ni.

Ta lán si ke rült azt is ér zé kel tet nem, hogy a csa lád po li ti -
ka sem sza kít ha tó el at tól az em ber- és tár sa da lom kép tõl,
amely töb bek kö zött po li ti kai ho va tar to zá sun kat is meg ha -
tá roz za. A ma gyar csa lá dok jö võ je mi att nem ag gó dom, két
biz ta tó je let lá tok. Az egyik ál lan dó igaz ság: a csa lád sem -
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mi vel sem he lyet te sít he tõ. Er re egy re töb ben rá döb ben -
nek. A má sik egy új je len ség: erõ sö dött az az ol dal, amely
az ér té kek men tén gon dol ko dik és cse lek szik. En nek nem -
csak po li ti kai kép vi se le te erõs, ha nem tár sa dal mi bá zi sa is.
Ha tá sát egyet len kor mány sem tud ja már sem le ge sí te ni
csa lád po li ti ká já ban. Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket!

(El hang zott a Szent Ist ván Tár su lat „Ha za a ma gas ban” cí mû 

elõ adás so ro za tá nak nyi tó elõ adá sa ként, 2002-ben.)
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A né pe se dé si hely zet rõl

2007. feb ru ár 20.
Ve zér szó nok lat a par la men ti vi ta na pon

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Az el sõ szá mú nem ze ti sors -
kér dés a né pe se dé si hely zet ala ku lá sa. Fö löt te áll a párt po -
li ti kai vi ták nak, az egész nem zet sor sá ról van szó, ami
kon szen zu sos meg ol dást igé nyel. El sõ szá mú, mert igen
sú lyos prob lé má ról van szó. Néz zünk szem be a va ló ság -
gal! Egy részt az or szág né pes sé ge ro ha mo san fogy, más -
részt el öre ge dik a tár sa da lom.

Sze ret ném el ke rül ni azt a hi bát, ami be kön  nyen be le -
esünk ilyen kor, hogy elõ ves  szük a ku ta tá si anya go kat, és
szá mok kal pró bál juk meg gyõz ni egy mást. Ne künk po li ti -
kai mon da ni va lót kell meg fo gal maz ni, bár a szá mo kat sem
tud juk nél kü löz ni.

Kö zel 40 ezer rel töb ben hal nak meg egy év ben Ma gyar -
or szá gon, mint ahá nyan szü let nek. Az elõbb el hang zott a
25 ez res szám, ez is igaz. Mi ért? Mert pél dá ul 2005-ben a
40 ez res fo gyás 45 szá za lé kát pó tol ta a ha tá ron tú li ma gya -
rok be ván dor lá sa. Ab ban a hely zet ben va gyunk, és Tri a -
non nak ez ta lán az egyet len po zi tív kö vet kez mé nye, hogy
a be ván dor lók a nem zet ré szei. De ez nem jó meg ol dás,
nem vég le ges meg ol dás, hi szen a szü lõ föld el ha gyá sa nem
le het prog ram.

A má sik el ke se rí tõ adat, amit szin tén idéz tek, hogy
2050-ben a de mog rá fu sok jós la ta sze rint – több vál to zat lé -
te zik – 6 és 9 mil lió kö zött vár ha tó az or szág la kos sá ga.
Azt hi szem, hogy a leg pes  szi mis tább jós la tok tel je sü lé se
egé szen tra gi kus hely ze tet te remt, de még az op ti mis táb -
bak sze rin ti 8,5 mil lió sem egy olyan la kos ság szám, ami -
nek ne len né nek sú lyos kö vet kez mé nyei, ar ról nem is be -
szél ve, hogy a nem zet tu dat ban be kö vet ke zett sé rü lés mit
je lent.
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Egy pil la nat ra itt meg áll nék, mert az ada tok kö zött
egyet meg kell em lí te nem, ami re a mi nisz ter el nök úr hi vat -
ko zott, és ami ben az õ op ti miz mu sát ta lán nem kel le ne
osz ta ni. Né hány éve megnövekedett a gyer mek szám, 1-2
ezer rel több gyer mek szü le tik. Ha fi gye lem be ves  szük azt,
hogy a szü lõ ké pes nõk szá ma ho gyan vál to zott, ak kor ez
rom ló arány, ugyan is azok az év já rat ok, ame lyek most let -
tek szü lõ ké pe sek, olyan nagy lét szá mú ak, hogy sok kal
több gyer me ket kel lett vol na szül ni ük. Még egy ada tot: a
tel jes ter mé keny sé gi arány szám, amely a szü lõ ké pes nõk
gyer mek vál la lá sá ra utal, 1,3. Mes  sze alat ta van an nak, ami
rep ro du kál ni len ne ké pes az or szág la kos sá gát.

Mi lyen kö vet kez mé nyei lesz nek en nek? Egy részt a nagy
tár sa dal mi szolgáltatórendszerek mû kö dõ ké pes sé ge ke rül
ve szély be – az egész ség ügy még in kább, mint a nyug díj -
rend szer – sú lyos mun ka erõ hi ány, és amint mond tam, a
nem ze ti ön tu dat sé rü lé se. Ar ról nem is be szél ve, hogy egy
gyer mek te len, el öre ge dõ, rossz han gu la tú tár sa da lom ban
nem jó él ni.

Ha a je len sé get és a kö vet kez mé nye ket néz tük, ne fe led -
kez zünk meg az okok ról sem. Elõ re ve tí te nék egy gon do la -
tot, ami ta lán nem a ha zai vi szo nyok ra utal. Ko run kat a kul -
tú rák har ca ként jel lem zik, és ha fi gye lem be ves  szük, hogy
lé nye gé ben há rom nagy kul túr kör küzd egy más sal, a nyu -
ga ti, az ázsi ai és az isz lám, ak kor ta lán nem pes  szi mis ta
gon do lat a nyu ga ti kul tú ra vál sá gá ról be szél ni. En nek a vál -
ság nak a ke re té ben je le nik meg az az ok, amit fõ ok nak tar -
tok ná lunk is, a há zas ság és csa lád in téz mé nyé nek a vál sá -
ga. Ez nem az in téz mény vál sá ga per sze, ha nem az em ber
és ma ga tar tá sá nak a vál sá ga, amit na pon ta ta pasz ta lunk.

Emögött nyil ván ér ték vál ság hú zó dik, élet for ma vál tás,
az egyé ni tö rek vé sek el sõbb sé ge, a kar ri er épí tés, ta nu lás
el hú zó dá sa, az el sõ gyer mek vál la lá si ide jé nek ki to ló dá sa
és so rol hat nánk, nem be szél ve a mun ka hely és csa lád ösz  -
sze egyez tet he tet len sé gé nek né hány kér dé sé rõl, egy faj ta új
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szem lé let je lent meg. Ez nem párt po li ti kai küz del mek té -
má ja, nyil ván va ló, de min den párt tö rek vé se mö gött egy
esz me i ség van, és az esz mék kü lön bö zõ sé ge itt, a Há zon
be lül is meg mu tat ko zik. Be szél jünk er rõl kul tu rál tan, és
pró bál juk meg egy más szem pont ja it is fi gye lem be ven ni.

Nem párt po li ti kai kér dés, nem el len zék és kor mány
har cá nak kér dé se, még is szól nom kell ar ról, hogy meg je -
lent az utób bi na pok ban egy mi nisz ter ré szé rõl a csa lád tá -
mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ról szó ló rossz ja vas lat. Úgy
gon do lom, hogy ez is két fé le szem lé let és két fé le – nyu -
god tan ne vez zük így – élet for má nak az üt kö zé se, hi szen
ha van mon da ni va lóm a csa lád ról, ak kor nem a kar ri er épí -
tés, az egyé ni gaz da go dás, az él ve zet ke re sés szem pont ja a
fon tos, ha nem az el kö te le zõ dés a társ mel lett, a gyer mek
vál la lá sa, a szo li da ri tás, az oda for du lás, ha kell, az ál do zat -
vál la lás. Ezek a szem pont ok meg ha tá roz zák az élet for mán -
kat is. Ez az utób bi az, ami ér tel mes sé te szi az em ber éle -
tét, így ér de mes él ni. 

El hang zott egy-két mon dat, ami re utal nom kell, ame -
lyek az zal vá dol nak min ket, hogy mi be le sze ret nénk szól -
ni a ma gán élet be, nem tart juk elég gé tisz te let ben a nõk
ön ren del ke zé si jo gát. Ez így nem igaz, de ha már ön ren -
del ke zé si jog ról van szó, ak kor hadd em lít sem meg, hogy
Ma gyar or szá gon nincs vá lasz tá si sza bad sá ga a nõk nek,
nin csen, hi szen vá laszt hat ja a kar ri ert, nyu god tan el me het
gyer mek nél kül dol goz ni. Vá laszt hat ja a leg ne he zeb bet, a
gyer mek ne ve lést és a kar ri ert együtt, de nem vá laszt hat ja
az anya sá got ki zá ró la go san, mert egy ke re sõs csa lád mo dell
nem lé te zik. Ez is a sza bad ság kor lá to zá sa.

A há zas ság vál sá gá ról volt szó, en ged jék meg, hogy itt
megint egy ke vés ada tot elõ ve gyek. 2005-ben 44 ezer há -
zas sá got kö töt tek, 25 év vel ez elõtt a dup lá ját. Vi tat koz nék
az SZDSZ ve zér szó no ká val, hi szen a há zas ság és az élet -
tár si kap cso lat kö zül, a fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy sok -
kal ter mé ke nyebb a há zas ság, te hát nem le het azt mon da -
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ni, hogy mind egy. Nyil ván va ló, ez mi bõl adó dik: a hos  szú
tá vú ki szá mít ha tó ság ból, a biz ton ság ér zet bõl. S még egy
do log ban hadd vi tat koz zam, ha már be le men tem eb be:
száz év vel ez elõtt, mond ta, ha há zas sá got kö töt tek, kény -
te le nek vol tak le él ni az éle tü ket ab ban a há zas ság ban. Kö -
ze lít sük meg a kér dést ta lán úgy, hogy a há zas ság ról nem -
csak egy mon da ni va lónk van, hogy sza bad el vál nod, ha -
nem te gyük hoz zá, hogy biz ton ság ér ze tet ad az, ha ké pes
va gyok rá bíz ni ma ga mat a tár sam ra, el fo gad ni õt és át ad ni
ön ma ga mat, vál lal juk kö zö sen a gyer me ke ket, és az egy -
más fe lé for du lás nem csak él ményt je lent, ha nem az éle -
tem nek tar tal mat és ér té ket is ad. Így is le het a há zas ság -
hoz kö ze lí te ni. (Taps.)

Va ló ban nõtt a vá lá sok szá ma. Nem csu pán az élet tár si
kap cso la tok ará nya vál to zott, ha nem, ami en nél egy elgo-
n dolkodtatóbb adat, ál ta lá ban a pár kap cso la tok szá ma
csök kent. Te hát a há zas ság plusz élet tár si kap cso la tok szá -
ma is sok kal ke ve sebb, mint amen  nyi elõt te volt. Az em -
be rek ma gá nyos sá vál nak, és eb ben az in di vi du a li zá ló dó
vi lág ban a gyer mek vál la lást se gí tõ há zas sá gi és csa lá di
kap cso la tok szá má nak csök ke né se nyil ván va ló, hogy
egyik fõ oka a de mog rá fi ai hely zet nek.

A má sik fon tos ok a gyer mek ne ve lés biz ton sá gá nak hi á -
nya. A csa lád tá mo ga tá si rend szer rõl azt mond ják a de mog -
rá fu sok, hogy an nak leg fon to sabb vo ná sa a vál toz tat ha tat -
lan ság, a fo lya ma tos ság, a ki szá mít ha tó ság, mert a biz ton -
ság ér zet a leg jobb esz kö ze a gyer mek vál la lá si kedv nö ve lé -
sé nek. Ha hoz zá nyú lunk a csa lád tá mo ga tá si rend szer hez,
ez ki zá ró lag a meg erõ sí tés, az épí tés, a to vább fej lesz tés le -
he tõ sé gét ad ja szá munk ra, so ha nem a le épí té sét. Ezért nem
tud tunk egyet ér te ni az utób bi évek vál toz ta tá sa i val.

A gyer mek ne ve lés biz ton sá ga azért is hi ány zik, mert va -
ló ban a sze gény sé get vál lal ja az, aki gyer me ket vál lal. Igaz -
ság ta lan adó rend szer az, amit ma a gya kor lat ban meg élünk,
hi szen az egyén nek ked vez, és nem ve szi fi gye lem be az el -
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tar tot tak szá mát. Pe dig ez len ne az igaz sá gos és élet sze rû.
Mond hat juk er re azt, hogy több eu ró pai or szág ban ilyen
nin csen, de azt is mond hat juk, hogy van nak si ke res eu ró pai
or szá gok, ame lyek tel jes mér ték ben vagy rész ben ezt meg -
va ló sí tot ták. Mi ért ne õket kö ves sük? Ne künk a sa ját vi lá -
gun kat kell ki ala kí ta ni, fi gye lem be vé ve a ta pasz ta la to kat,
de nem szol gai mó don al kal maz kod va bár ki hez.

Ha a je len sé gek rõl és okok ról be szél tünk, ak kor min den -
kép pen szól ni kell a meg ol dás ról is. Em lék szem ar ra, ami -
kor 2000 kö rül egy de mog rá fu sok ból ál ló szak mai bi zott ság
a né pe se dé si hely zet meg ol dá sá ról szó ló ja vas la tot tett a
kor mány asz ta lá ra. Ez a há rom de mog rá fi ai mu ta tó hoz kap -
cso ló dó ja vas lat volt. Mi ez a há rom? A szü le té sek szá ma, a
ha lá lo zá si mu ta tók és a be ván dor lás. Azt mond ták, hogy
nö vel ni kell a szü le té sek szá mát. Meg le põ gon do lat, er re
nem is gon dol tunk. Ja ví ta ni kell a ha lá lo zá si mu ta tó kat, a
szü le tés kor vár ha tó élet tar ta mot nö vel ni. Azt hi szem, ez is
lo gi kus. De hoz zá tet ték azt, csu pán szak mai szem pont ból,
hogy egy irá nyí tott be ván dor lást is meg kell gon dol ni.

Mi ter mé sze te sen az el sõ ket tõt tud tuk el fo gad ni, hi szen
ez az, ami egy nem zet élet ké pes sé gét iga zol ja, és ez az,
ami ben még van nak tar ta lé ka ink. Meg pró bá lom majd az
utol só szó ban ezt a sze rény kis tar ta lé kot fel tár ni, hogy a
vég szó op ti mis ta le gyen.

Úgy gon do lom, hár mas meg ol dás ban gon dol kod ha tunk.
Az el sõ, ami nem di rekt po li ti kai te vé keny ség ered mé nye le -
het, azo kat a kö zös sé ge ket erõ sí ti meg, hoz za hely zet be,
amely kö zös sé gek ké pe sek a tár sa dal mi tu dat ban az ér té ke ket
meg je le ní te ni. Mert szem lé let vál tás tör tént, ér ték vál ság van itt -
hon is és Eu ró pa-szer te is, és ezt va la mi kép pen ke zel nünk
kell. Ezek a kö zös sé gek és in téz mé nyek al kal ma sak er re.

Mi re gon do lok? Az is ko lá ra el sõ sor ban. A gye re kek fe jé -
be el kell ül tet ni azt, hogy csa lád ban él ni jó. A mé dia fe le lõs
kép vi se lõ i re is gon do lok. Ez a leg sú lyo sabb kér dés, mert
ami leg töb bet árt a csa lád nak és a gyer mek vál la lás örö mé -
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nek, az saj nos a mé dia. Van nak, és bár töb ben len né nek,
akik fe le lõ sen gon dol kod va tesz nek ezért va la mit, de na -
gyon ke ve sen, és na gyon sú lyos a kár, amit itt el szen ve dünk.
Az egy há zi kö zös sé gek ép pen a nor mák köz ve tí té sé vel al -
kal ma sak er re; ci vil szer ve ze tek, mást nem em lí tek, csak a
Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le tét. Eze ket a kö zös sé ge -
ket kell meg erõ sí te ni, hogy se gít sé gük kel is mét öröm le gyen
a fi a ta lok szá má ra, ha gyer me kek re gon dol nak.

A má sik fel adat a csa lád ba rát kör nye zet ki ala kí tá sa. El -
sõ sor ban fog lal koz ta tás po li ti kai kér dé sek rõl van szó. Ez
di rekt tör vény ho zói fel adat.

A har ma dik meg ol dás a csa lád tá mo ga tá si rend szer to -
vább fej lesz té se. Is mét mon dom, és ez a szak ma vé le mé -
nye, min den le épí tés ká ros ha tá sú. Csak hoz zá ad ni, ki egé -
szí te ni ér de mes. Itt em lí te ném meg a KDNP ja vas la tát, amit
rö vid idõn be lül be is fo gunk nyúj ta ni, a vá laszt ha tó csa lá -
di adó zás ról szó ló ja vas la tot. Hi szen igaz ság ta lan a rend -
szer, mert több ter het vi sel nek azok, akik gyer me ket ne -
vel nek, mint azok, akik ma gá nyo san él nek. Fi gye lem be
kell ven ni az el tar tot tak szá mát is az adó zás nál.

Vé gül en ged jék meg, hogy a né mi op ti miz mus ra okot
adó ada tot is el mond jam. Több ször ké szült fel mé rés, a leg -
utób bi évek ben is, ami iga zol ta, hogy fo lya ma to san je len
van egy szán dék a ma gyar la kos ság ban. Nem egy gye re -
ket sze ret né nek, nem is 1,3-et, ha nem át la go san 2,1-et. Ez
a szán dé kolt gyer mek vál la lás már rep ro du kál ná a la kos sá -
got, és meg fe lel ne a de mog rá fi ai cél ja ink nak. Nincs más
fel ada tunk, mint „csu pán” el há rí ta ni az aka dá lyo kat és biz -
to sí ta ni, hogy ez a szán dék ér vé nye sül jön.

En nek kell meg ta lál ni a mód ját, hogy az ere de ti szán -
dék, ami egy gyer mek sze re tõ tár sa da lom fi a tal ja i ban meg -
fo gal ma zó dik, meg va ló sul has son. A po li ti ká nak meg kell
te rem te ni a le he tõ sé ge ket, ak kor re mé nye ink sze rint a
trend meg áll, és ta lán egy szer majd meg is for dul.

Kö szö nöm a fi gyel mü ket. (Taps.)
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Saj tó sza bad ság vagy mé dia ter ror

A par la ment ide jé nek és ener gi á já nak ja vát aktuálpolitikai
kér dé sek nek szen te li. Most ép pen a gaz da ság ál la po ta, a
meg bil lent pénz ügyi egyen súly és a mi nisz ter el nök sza va -
hi he tõ sé ge a té ma. A Tisz telt Ház fi gyel mé nek csak tö re dé -
ke jut a tár sa da lom alap ve tõ prob lé má i ra és a nem ze ti sors -
kér dé sek re. Ezek ak tu a li tá sa nem pil la nat nyi, ha nem fo lya -
ma tos.  Igaz, a hi te les és ha té kony meg ol dás meg fe le lõ esz -
mei hát te ret és a rész ér de ke ken va ló fe lül emel ke dést igé -
nyel. Harrach Pé ter, a par la ment al el nö ke na pi rend elõt ti
fel szó la lá sá ban „Saj tó sza bad ság vagy mé dia ter ror” cí men
be szélt a mé di á ból ára dó, gyer me ke ink egész sé ges fej lõ dé -
sét ve szé lyez te tõ ha tá sok ról. Ar ra kér tük a kép vi se lõt, fog -
lal ja ös  sze ol va só ink nak el hang zott gon do la ta it.

A gyer mek utá noz, így ta nul. Nem mind egy, hogy mi lyen
min tát élünk elé je. A ma gyar gye re kek na pon ta négy órát
néz nek te le ví zi ót, nyil ván va ló, hogy ez mély nyo mot hagy
ben nük. A sze rep lõk sze mé lyi sé ge, vi lág ké pe, ér ték rend je
nem ma rad ha tás ta lan.

Egy gyer mek több ezer gyil kos sá got lát fel nõt té vá lá sá -
ig. En nél is na gyobb kárt okoz az ala ku ló sze mé lyi ség nek,
hogy az erõ sza kot a konf lik tus ke ze lés szin te egyet len
mód ja ként lát tat ják ve le. Nem ke vés bé ká ros él mény a
gyer mek szá má ra a sze mé lyes ség tõl meg fosz tott dur va
sze xu a li tás. En nek kö vet kez mé nye, hogy nem fog ja tud ni
he lyén ér té kel ni az egyik leg szebb em be ri ér zést, a sze rel -
met. A gyer me kek, sõt a tár sa da lom egé sze szá má ra ta lán
leg in kább rom bo ló azok nak a sze rep lõk nek a ki tá rul ko zá -
sa, akik nor mák nél kül élik az éle tü ket. Az õ vi lá guk je len -
ti a leg ros  szabb min tát.

A prob lé ma te hát adott. Mi a meg ol dás? So kan azt
mond ják, ilyen vi lág ban élünk, tu do má sul kell ven nünk.
Va ló ban ilyen vi lág ban élünk, de nem kell tu do má sul ven -
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nünk. Ak kor sem, ha tö ké le tes meg ol dást se hol a vi lá gon
nem ta lál tak még. Egy biz tos, a fel nõt tek fe le lõs sé gét kell
erõ sí te ni, a tör té net négy fel nõtt sze rep lõ jé nek fe le lõs sé gét.

El sõ he lyen van a szü lõ. A leg ha té ko nyabb – bár nem
elég sé ges – vé del met nyúj tó ame ri kai meg ol dás is a szü lõ -
re épít. Ne ki van le he tõ sé ge egy vá sá rol ha tó esz köz se gít -
sé gé vel ké szü lé ké rõl tö röl ni a gyer me ké re ká ros ha tá sú kó -
dolt mû so ro kat. (Az Eu ró pá ban hasz nált rend szer er re nem
al kal mas.) A ma gyar mé dia tör vény alap ján hasz nált kor osz -
tá lyi je lö lés is a szü lõ nek szól. Mind ez he lyes is, hi szen a
gyer mek ne ve lé sé ért el sõ sor ban a szü lõ fe lel. A prob lé mát
meg ol da ni azon ban a szü lõ egye dül nem tud ja. Nem csak
azért, mert éber sé gé nél az ese tek több sé gé ben na gyobb a
kí ván csi gyer mek ta lá lé kony sá ga, ha nem azért is, mert a
szü lõk olya nok, mint a ma gyar tár sa da lom ál ta lá ban.

Má so dik fe le lõs a mé dia ha tó ság. Ró la is azt kell mon da -
nunk, olyan, mint a ma gyar ha tó sá gok ál ta lá ban, erély te len.

A fõ fe le lõs ség a mû sor ké szí tõk vál lán van. Be kell lát -
ni uk, hogy a gyer mek ér de ke szent. A né zett ség szem -
pont ja csak ez után kö vet kez het. Aki ezt nem lát ja be, az -
zal be kell lát tat ni, akár a tör vény szi go rá val.

Vé gül ki kell mon da nunk, a tör vény ho zók sem men te -
sek a fe le lõs ség tõl. A mé dia tör vény prob lé má ja nem csu -
pán az, hogy nem tart ják be, ön ma gá ban is gyen ge. Mi e -
lõbb mó do sí ta ni kell.

Ter mé sze te sen a jog al ko tá si és ha tó sá gi fel ada tok tel je -
sí té se mel lett nem mond ha tunk le azok mun ká já ról, akik
ké pe sek a tár sa dal mi tu da tot, a köz gon dol ko dást ala kí ta ni.
Ilye nek pél dá ul az egy há zi kö zös sé gek tag jai. Kö zös mun -
kánk ered mé nye le het, hogy a te le ví zió és az internet nem
fe nye ge tett sé get je lent gyer me ke ink szá má ra, ha nem be -
hoz za a gye rek szo bá ba a ter mé szet és az em be ri lé lek
szép sé ge it, az em be ri al ko tá sok gaz dag sá gát.

(Új Em ber, 2006. jú li us 9.)
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Ott ho non be lü li erõ szak

Fel üdí tõ él mény volt a par la ment nyu godt han gú, tár gyi la -
gos vi tá ja az ott ho non be lü li erõ szak ról. Ter mé sze te sen ez
nem azt je len ti, hogy a fel szó la lók kö zött nem volt szem -
lé let be li kü lönb ség. Két mar káns meg kö ze lí tés tük rö zõ dött
a hoz zá szó lá sok ból. Mi vel csak az egyik ka pott ed dig nyil -
vá nos sá got, fon tos nak tar tom, hogy a má sik, a csa lád ba rát
el kép ze lés is meg fo gal ma zód jon.

A tör vény ter ve zet lé nye ge, hogy a bán tal ma zót ki kell
emel ni a csa lád ból és ide ig le ne sen vagy vég le ge sen tá vol
tar ta ni a vé del me zett csa lád tag tól. A mé dia-elõ ké szí tés
gyer me kek meg erõ sza ko lá sá ról, nõk sú lyos bán tal ma zá sá -
ról szólt. Ezt ed dig is bün tet te a Btk., füg get le nül at tól, hol
kö vet ték el. A tá vol tar tás in téz mé nyé nek be ve ze té se a pre -
ven ci ót szol gál ja, le he tõ vé té ve a ha tó sá gok nak az in tim
szfé rá ba va ló be lé pést. Vég sõ so ron ar ról van szó, hogy
szi go rúbb lesz a tör vény az zal, aki ott hon ke mény ke dik,
mint az zal, aki ide gen nel te szi ugyan ezt.

Nem két sé ges, a bru ta li tás vis  sza szo rí tá sá ért ten nünk
kell, még hoz zá ha té ko nyan. A je len ter ve zet egy kí sér le tet
in dít el, még nem tud juk mi lyen ha tá sa lesz, hi szen nem
ké szül tek fel mé ré sek és ha tás ta nul má nyok. Az nyil ván va -
ló, hogy szük ség van az azon na li be avat ko zást le he tõ vé te -
võ jog sza bály ra, de az is tény, hogy ez ön ma gá ban elég te -
len a prob lé ma meg ol dá sá ra, mert csu pán fe lü le ti ke ze lést
ad. A gyö ke re ket érin tõ, hos  szú tá von ha tó meg ol dás nél -
kül nem so kat ér.

Több kép vi se lõ meg fo gal maz ta, hogy nem egy ér tel mû -
ek a be avat ko zás korlátai. Lát szik, hogy a tör vény ter ve zet
az igaz ság ügyi tár ca hú zó do zá sá val, né hány kép vi se lõ és a
ci vil szer ve ze tek nyo má sá ra szü le tett meg. Eb ben a kör ben
igen szé les a ská la, je len van nak az ál do za to kat el kö te le -
zet ten vé dõ, és hoz zá ér tõ szak em be rek mel lett az apai tas -
li es küdt el len sé gei is. Õk ez eset ben is ar ra biz tat ják az
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„ál do za to kat”, hogy je lent sék fel szü le i ket. Úgy gon do lom,
tõ lük nem csak a szü lõ ket, de a gye re ke ket is, sõt ma gát a
csa lá dot is meg kell vé de ni.

A li be rá lis fel szó la lók is úgy gon dol ták, hogy az elõ ter -
jesz tés nem nyújt vé del met a vis  sza élé sek kel szem ben.
Ahogy va la ki fo gal ma zott: sok meg unt férj is ke rül het haj -
lék ta lan szál ló ra. 

Töb ben vol tunk, akik nem tud tuk el fo gad ni a „csa lá don
be lü li erõ szak” ki fe je zést. Nem csak azért, mert Eu ró pá ban
a be vett szó hasz ná lat: „nõk el le ni erõ szak”, „gyer me kek el -
le ni erõ szak”, „ott ho non be lü li erõ szak” stb., ha nem mert
úgy gon dol juk, meg kell õriz ni a csa lád fo ga lom po zi tív
tar tal mát – azt, ami meg ma radt be lõ le. A csa lád a köz gon -
dol ko dás ban ma rad jon az a hely, ahol vé del met kap, és
biz ton sá got ta lál gyer mek és fel nõtt egy aránt. Az ese tek
több sé gé ben az erõ szak de vi áns em be rek prob lé más kap -
cso la ta i ban tör té nik, ha csa lád ban , az a mély vál ság je le.

A bru ta li tás okai kö zött sze re pel a gyer mek ko ri min ta,
az el szen ve dett sé rel mek okoz ta fe szült ség, az alkohol…
Eze ket a tá vol tar tás nem ke ze li. A mû kö dõ csa lá di kö zös -
ség vi szont, ahol él az egy más irán ti sze re tet és el fo ga dás,
gyó gyí tó ha tás sal van a fe szült ség gel ter helt em ber re. Ez
iga zi pre ven ció is. Mi nél több egész sé ges, mû kö dõ csa lád -
ra van szük ség. Er re szok ták mon da ni li be rá lis ba rá ta ink,
a va ló ság nem ez, a tár sa dal mat olyan nak kell el fo gad ni
ami lyen. Meg té vesz tõ en jól hang zó szö veg, mert van ben -
ne né mi igaz ság. Én úgy fo gal maz nék, az em be re ket meg -
ér te ni, a tár sa dal mat ala kí ta ni kell. Nem at tól lesz bol dog
az egyén, és mû kö dõ ké pes a tár sa da lom, ha min den ki azt
tesz, amit akar, ha nem ha sza ba don te szi azt, ami ne ki iga -
zán jó. A mû kö dõ csa lád meg va ló sí tá sá ban meg ha tá ro zó
sze re pe van a ki bo csá tó, szü lõi csa lád nak, a nor mát adó
kö zös ség nek (hí võ em ber es té ben egy há zi kö zös ség), a
tár sa dal mi tu da tot for má ló mé di á nak és a po li ti kai fe le lõs -
ség gya kor ló i nak.
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Saj nos a mé dia nem tölt be csa lád épí tõ sze re pet. Az áhí -
tat tal né zett si lány mû so rok di va tos vi sel ke dé si min tái gya -
nút lan kö ve tõ i ket elõbb utóbb a nor má lis pár kap cso lat ra
is al kal mat lan ná te szik. A há zas tár sak ki egyen sú lyo zott és
sta bil kap cso la tát, és a sze re tet ben ne velt gyer me kek biz -
ton sá gát szol gál ják az ál ta lá no san el fo ga dott er köl csi nor -
mák. Ezek la zí tá sa, tu da tos gyen gí té se a tár sa dal mi élet
min den te rü le tén sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár.

A po li ti ká nak ket tõs sze re pe van a csa lá dok meg erõ sí -
té sé ben. Egy részt az zal, hogy fo lya ma to san fel szí nen tart ja
a té mát, min den ki elõtt vi lá gos sá te szi an nak fon tos sá gát.

Más részt a jól át gon dolt csa lád tá mo ga tá si rend szer rel
meg erõ sí ti a mû kö dõ csa lá do kat. En nek per sze elõ fel té te -
le, hogy le gyen a ha tal mon lé võ po li ti kai erõ nek hi te les
csa lád- és tár sa da lom ké pe. Pon to sab ban, hogy erõs kö zös -
sé gek re, el sõ sor ban csa lá di kö zös sé gek re épü lõ tár sa da -
lom ban gon dol koz zék. Ezen a pon ton nagy vi tái van nak a
két po li ti kai ol dal nak. A mû kö dõ csa lá do kat tá mo ga tó in -
téz ke dé se ket, me lyek a pol gá ri kor mány ide jén szü let tek,
most egy más után szün te tik meg, így az is ko láz ta tá si tá mo -
ga tást, a csa lá do kat se gí tõ kö zös sé gek pá lyá za ti tá mo ga tá -
sát, és ter ve zik a gyer me kek utá ni adó ked vez mény be ol -
vasz tá sát is.

Fel kell is mer nünk, hogy az ott ho non be lül el kö ve tett
erõ szak vál ság tü net, zá tony ra fu tott egyé ni éle tek és az ér -
ték vesz tett tár sa da lom szo mo rú je len sé ge. A bru ta li tás nak
ke mé nyen gá tat kell vet ni, de úgy, hogy köz ben ne sé rül -
jön a csa lá di kö zös ség. Sõt tar tós meg ol dást csak en nek
erõ sí té se hoz hat, amit gyer me ke ink kö vet ke ze tes ne ve lé -
sé vel, a tár sa dal mat irá nyí tó nor mák te kin té lyé nek vis  sza -
ál lí tá sá val, a mé dia ér ték köz ve tí tõ sze re pé nek meg va ló sí -
tá sá val, hi te les és ha té kony tár sa da lom po li ti ká val va ló sít -
ha tunk meg.

(Nép sza bad ság, 2004. má jus 17.)
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II. SZO CI Á LIS KÉR DÉ SEK
Sze gény ség

Ami kor a sze gény ség kér dé sé vel fog lal ko zunk, a szá mok
és in téz ke dé sek mö gött em be ri sor so kat kell lát nunk, fi a -
ta lon fel adott re mé nye ket és fel nõtt fej jel meg élt meg aláz -
ta tá so kat. A se gí tés több szin ten tör té nõ, hos  szú fo lya mat,
amely ben az ál lam biz to sít hat jö ve de lem nö ve ke dést és ki -
tö ré si le he tõ sé get, a szak ma kép vi se lõi, a ci vil szer ve ze tek
és egy há zi kö zös sé gek gyó gyít hat nak lel ki se be ket, vagy
se gít het nek az élet for ma vál tás ban.

Aki po li ti kai fe le lõs ség bir to ká ban nyúl a kér dés hez, an -
nak a tár sa da lom egé szét kell lát nia, hi szen fe le lõs sé ge a
tár sa dal mi egy ség és mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sá ra ter jed
ki. Együtt kell ke zel nünk a né pes ség fo gyás, a fog lal koz ta -
tás, a csa lá dok hely ze té nek ügyét a sze gény ség prob lé má -
já val és sok más tár sa dal mi kér dés sel. Min dig meg döb be -
nek, ami kor a csa lád po li ti kai in téz ke dé se ken ki zá ró lag
sze gény po li ti kai szem pont ok tel je sí té sét ké rik szá mon.

A sze gény ség több ok ra vis  sza ve zet he tõ je len ség,
mond hat nánk, a sze gény ség koc ká za ta egy más tól jól el kü -
lö nít he tõ cso por to kat érint. Ilye nek: a fo gya ték kal élõk, a
nagy csa lá dos ok, a ro mák, a hát rá nyos hely ze tû kör ze tek
és kis te le pü lé sek la kói, a mun ka nél kü li ek, az adós ság -
csap dá ba ke rül tek, stb. Az okok kü lön bö zõ sé ge ter mé sze -
te sen a meg ol dá sok kü lön bö zõ sé gét is igény li. Mi vel a leg -
több eset ben sze re pet ját szik a mun ka le he tõ ség, a mun ka -
ké pes ség vagy a mun ka szán dék hi á nya, ezért a meg ol dás
leg fon to sabb ele me a mun ka le he tõ ség, ezen be lül a köz -
mun ka és a vé dett mun ka he lyek biz to sí tá sa, il let ve a mun -
ká ra kész te tõ tá mo ga tás. A sze gény ség gel fe nye ge tett vagy
ab ba be le sül  lyedt em be rek je len tõs ré sze nem al kal mas ar -
ra, hogy pi a ci vi szo nyok kö zött mun kát vál lal jon. Szá muk -
ra kü lö nö sen fon to sak az ati pi kus mun ka le he tõ sé gek. Ha
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ezen a té ren si ke rül ra di ká lis vál to zást el ér ni, a prob lé ma
gyö ke rét meg ol dot tuk.

Min dig meg lep az a sze mér mes ség, ahogy so kan a
mun ka szán dék hi á nyát ke ze lik. A mun ka ke rü lés ta bu nak
szá mít, úgy be szél nek ró la, mint ha az a mun ka ké pes ség
lel ki kor lát ja len ne. Ilyen is van, azt meg ér tés sel kell ke zel -
ni, de ez nem az, ez a lum pen élet for ma sa ját ja. Aki fo lya -
ma tos se gé lye zés sel tá mo gat ja a dol goz ni nem aka ró kat,
az a tár sa da lom egé szé nek árt. A se gély a krí zis hely zet ke -
ze lé sé re va ló, és nem a mun ka fo lya ma tos pót lá sá ra. Aki
ezt te szi, nem ki eme li hely ze té bõl az érin tet tet, ha nem tar -
tó san ben ne hagy ja.

Az Or bán- és a Medgyessy-kormány tár sa da lom po li ti kai
in téz ke dé sei kö zött nagy a kü lönb ség. A Medgyessy-kor-
mány ha ta lom ra ke rü lé sé ben a werberi tak ti ka sze rint
nagy sze re pe volt az élet for má juk mi att ala csony stá tu sú
ré te gek nek. Meg tar tá suk – a szá muk ra fon tos szo ci á lis se -
gé lye zés sel – hang sú lyos po li ti kai cél. Más részt a bal ol dal
esz me i sé gé hez kö zel áll a li be rá lis szán dék: hagy juk a tár -
sa dal mat, ala kul jon úgy, ahogy az egyé nek dön té se ala kít -
ja. Min den ki úgy él, ahogy jó nak lát ja, az ál lam kö te les sé -
ge a szo ci á lis mi ni mum biz to sí tá sa. 

Ez zel szem ben egy kon zer va tív kor mány tár sa da lom ké -
pe a kö zös ség irán ti kö te les sé ge it tel je sí tõ, egyé ni élet cél -
lal ren del ke zõ em be rek ren de zett kö zös sé gét mu tat ja. Er -
re ad kész te tést min den pol gá rá nak. Mi köz ben meg ér ti a
ne héz ség gel küsz kö dõ em bert, nem mond le a mun ka tár -
sa dal mi be csü le té nek nö ve lé sé rõl. Szo ci á lis lé pé se it is a
tár sa da lom épí tés szán dé ka ve ze ti.

1998-ban ko moly ki hí vás elõtt áll tunk. Meg kel lett ál lí -
ta ni az al só kö zép ré te gek to váb bi le csú szá sát. A tét a tár -
sa da lom egy sé ge vagy ket té sza ka dá sa volt. Si ke rült el ke -
rül ni az ak kor so kat em le ge tett dél-ame ri kai mo dellt. A kö -
zép ré te gek tá mo ga tá sá nak ez volt az el sõ szá mú in do ka.
Esz kö ze pe dig a csa lád tá mo ga tá si rend szer, kü lö nö sen a
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gyer me kek utá ni adó ked vez mény, ké sõbb jól ki e gé szül ve
az ott hon te rem té si tá mo ga tás sal. Eh hez já rult a fo lya ma tos,
ki egyen sú lyo zott bér- és nyug díj eme lés. En nek kö szön he -
tõ en a rend szer vál tás óta elõ ször ab ban a cik lus ban nõtt a
bé rek és nyug dí jak re ál ér té ke.

A fog lal koz ta tás nö ve ke dé se sok ezer em ber nek adott
mun ka le he tõ sé get.

A kö zép osz tály tá mo ga tá sa te hát össz tár sa dal mi, mond -
hat nánk nem ze ti ér dek volt. Ez zel szem ben a leg gaz da -
gab bak elõ nyé nek nö ve lé se nem az. Gon do lok az új kor -
mány egyik el sõ in téz ke dé sé re, a mi nisz te ri fi ze té sek 100
szá za lé kos eme lé sé re vagy a tõ ke jö ve del mek adó men tes -
sé gé nek biz to sí tá sá ra. A pol gá ri kor mány in téz ke dé sei
nyo mán te hát ja vult a tár sa da lom egé szé nek hely ze te, a
sze gény ség nem ter jedt to vább, sõt vis  sza szo rult. Ez jól ér -
zé kel he tõ a ki fe je zet ten anya gi okok mi att ve szé lyez te tett
gyer me kek szá má nak ala ku lá sán. 1997-ben 340 ezer volt,
2000-ben 185 ezer re mér sék lõ dött.

Nem ál lí tom, hogy min den sze gé nyen si ke rült se gí te -
nünk, de so ka kon igen. Ilye nek vol tak a mi ni mál bé ren
dol go zók. Két és fél sze res bér eme lés ben ré sze sül tek. Ez -
zel je len tõs kü lönb ség ke let ke zett a mun ka bér és a se gély
kö zött, ami nor má lis ál la pot.

Fo ko zott fi gyel met for dí tot tunk a fo gya ték kal élõk fog -
lal koz ta tá sá ra, el lá tá sá ra és tá mo ga tá sá ra. A fo gya té kos
ügyi prog ram ki dol go zá sá val és vég re haj tá sá nak meg kez -
dé sé vel nagy lé pést tet tünk hely ze tük ja ví tá sa ér de ké ben.
A te rü let re szánt éves költ ség ve té si ös  szeg 18 mil li árd ról
40 mil li árd ra emel ke dett.

A la kás hi tel-tör lesz té si ne héz sé gek mi att adós ság csap -
dá ba ke rült csa lá dok ré szé re egy 14 mil li ár dos adós ság ke -
ze lé si prog ra mot in dí tot tunk el. Kez det ben 30 ezer csa lád
ka pott le he tõ sé get ar ra, hogy ál la mi és pénz in té ze ti se gít -
ség gel, a sa ját erõ fe szí tés ük hoz zá adá sá val el ke rül je a ki la -
kol ta tást.
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Haj lék ta lan fog lal koz ta tá si min ta prog ra mot in dí tot tunk
Ki ter jesz tet tük a gyer mek ét kez te tés nor ma tív ked vez -

mé nye it.
A sok ap ró, cél zott in téz ke dést nincs al kal mam fel so rol -

ni, de az is nyil ván va ló, hogy nem min den ne héz élet hely -
zet ben küsz kö dõ ré teg ka pott kel lõ fi gyel met. Ilyen pél dá -
ul a fo gya té kos gyer me két ápo ló és ezért mun kát vál lal ni
nem tu dó szü lõ.

Mi tör tént a kor mány vál tás óta?
Sok szo ci a lis ta po li ti kus a sza va zat vá sár ló ígé re tek tel je -

sí té se mi att még ma is dön ge ti a mel lét, mint a he gyi go -
ril la. Pe dig ezek nem csak át gon do lat la nok vol tak és nem
kö vet ték õket struk tu rá lis vál to zá sok, de má ra már vi lá gos -
sá vált, hogy ér té kü ket is el vesz tet ték. Kö vet kez mé nyü ket
vi szont ma is nyög jük. Mond juk ki vi lá go san, nem szo ci á -
lis ha nem po li ti kai in dok kal szü let tek.

A Medgyessy-kormány meg va ló sult és ter ve zett szo ci ál -
po li ti kai in téz ke dé se i ben az egy sé ges és dif fe ren ci á lat lan
tá mo ga tá so kat erõl te ti. Emel lett új ból és új ból meg je le nõ
öt let a rá szo rult ság el vé nek ki zá ró la gos al kal ma zá sa a csa -
lád tá mo ga tás ban. Aki nek fon tos az egész sé ges tár sa da lom
és en nek alap ja, a csa lád, az tud ja, hogy szük ség van csa -
lád po li ti ká ra, ezen be lül csa lád tá mo ga tás ra. En nek más a
lo gi ká ja, mint a sze gény po li ti ká nak. A csa lád tá mo ga tá si
rend szer ter ve zett át ala kí tá sa, amit a csa lá di pót lék és az
adó ked vez mény ös  sze vo ná sá nak ne vez nek, csu pán a for -
rá sok ös  sze vo ná sa, va ló já ban az adó ked vez mény el tör lé -
se. Ered mé nye az lesz, hogy ke ve seb bet kap nak a több -
gyer me kes dol go zó csa lá dok és töb bet a nem dol go zó ré -
te gek. Ez zel sé rül a de mog rá fi ai cél, és rom lik a tár sa da -
lom ál la po ta.

A meg szo rí tó in téz ke dé sek min den ré teg hely ze tét ron-
t ják. Így volt ez a Bok ros-cso mag ide jén is, ami vel nem az
volt az egyet len baj, hogy meg ér ke zett, ha nem, hogy rossz
volt a cím zett. A csa lá dok nak nem lett vol na sza bad kül -
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de ni be lõ le. A Medgyessy-féle meg szo rí tá sok sem igen kí -
mél nek sen kit, az ott hon te rem tõ csa lá do kat sem.

A mo hó sza va zat vá sár lás, a rossz gaz da ság po li ti ka, a jö -
võ kép hi á nya és a bi zony ta lan ko dó kor mány zás ered mé -
nye ként is mét szélesedik és mé lyül a sze gény ség Ma gyar -
or szá gon.

A ma gyar pol gá rok több sé ge már be lát ja, hogy az or -
szá got és a tár sa dal mat, olyan kor mány ké pes ki ve zet ni je -
len le gi hely ze té bõl, ame lyik nek a tet te it nem a ha ta lom -
vágy, ha nem a fe le lõs ség irá nyít ja, és van ere je ter vei meg -
va ló sí tá sá hoz.

(Ma gyar Nem zet, 2004. feb ru ár 16.)
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Esé lye ink

Ma ga az esély egyen lõ ség – lé vén uni ós fo ga lom – meg ér -
de mel egy rö vid el mél ke dést.

Mint min den po li ti kai kér dés nek, en nek is két meg kö -
ze lí té se van. Nyil ván va ló ugyan is, hogy két po li ti kai ol dal
van, két esz me i ség gel, két em ber- és tár sa da lom kép pel,
eb bõl adó dó an két élet for ma kép vi se le té vel. A pol gá ri ol -
dal a ha gyo má nyo san eu ró pai, va gyis a ke resz tény ér ték -
ren det kép vi se li – van, aki ra di ká li san és van, aki nagy  vo -
na lak ban. A má sik ol dal a neo li be ra liz must vall ja ma gá é -
nak. Az SZDSZ meg gyõ zõ dés bõl, az MSZP jobb hí ján, in -
kább tet tek ben, mint sza vak ban. (Ilyen be is me rés meg bú -
jik a Hiller-féle ta nul mány ban is.)

A li be rá li sok szim pá ti á val for dul nak min den fe lé, ami
kü lön bö zik az ál ta lá nos tól, a ha gyo má nyos tól. Ér dek lõ -
dé sü ket nem be fo lyá sol ja a je len ség ér ték tar tal ma, elég -
sé ges nek tart ják a sze mé lyes dön tés sza bad sá gá nak biz -
to sí tá sát. Ez zel szem ben a ke resz tény meg kö ze lí tés a
tár sa dal mi cse lek vés el fo gad ha tó mo tí vu má nak va la mi -
lyen ér ték meg va ló sí tá sá nak szán dé kát tart ja. Ezért a két
ol dal sok fé le meg ne ve zé se kö zül a leg pon to sabb az
„értéksemleges-értékcentrikus” meg je lö lés, hi szen ezek
a két szem lé let lé nye gé re utal nak. Az esély egyen lõ ség
ügyét te hát más meg kö ze lí tés bõl és más hang súly ok kal,
de mind két ol dal tá mo gat ja. Az egyik kisebbségpár-
tiságból, a má sik az el eset tek vé del mé nek kö te le zett sé -
gé bõl.

A fo ga lom ér tel me zé sé nél jó zan ság ra van szük ség, te -
kin tet tel ar ra, hogy ezen a te rü le ten ra jon gók ga ráz dál kod -
nak. Nyil ván va ló vá kell ten ni, hogy a tel jes esély egyen lõ -
ség meg va ló sít ha tat lan. Hi szen egy fér fi so sem szül het
gyer me ket, egy moz gás sé rült nem le het táv fu tó, és het ven -
éve sen nem lesz sen ki szép ség ki rály nõ. El ér he tõ cél vi -
szont a moz gás sé rült nek az aka dály men tes köz le ke dés, az
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apá nak, hogy gyer me ke it kel lõ ne ve lés ben ré sze sít he ti, a
het ven éves nek az em ber hez mél tó öreg kor.

Az is vi lá gos, hogy az esé lye ken kön  nyebb ja ví ta ni, ha
az érin tett ön ere je is meg moz dul. Ez kü lö nö sen igaz a
kép zett ség hi á nyá val küz dõk, a mun ka nél kü li ek és a
nagy csa lá dos ok ese té ben. Ma már min den ki elõtt is mert –
ak kor is, ha a sza va zat szer zés szem pont ja a bal ol da lon ez -
zel el len té tes meg nyil vá nu lá so kat ered mé nyez –, hogy az
iga zi se gít ség nem a se gé lye zés, ha nem a tel jes em ber se -
gí té se, a sze mé lyi ség meg erõ sí té se, a mun ka kedv fel kel té -
se, a mun ka le he tõ ség meg te rem té se. Ezt a meg ol dást erõ -
sí ti, ha em ber ké pünk ben az em be ri jo gok mel lett meg je le -
nik a fe le lõs ség má sok és ön ma gunk iránt, il let ve a kö te -
les ség szem pont ja.

Az esély te rem tés prog ram já nak egy át gon dolt, egy sé ges
tár sa da lom po li ti ka ré szé vé kell vál nia. Eh hez pe dig nél kü -
löz he tet len a hi te les jö võ kép és az em be ri prob lé mák irán -
ti ér zé keny ség. Saj nos a Medgyessy-kormány egyik kel sem
ren del ke zik. A so kat em le ge tett ban kár szem lé let nem el -
len zé ki kam pány szö veg, ha nem a kor mány fõ és több kor -
mány tag élet for má já ból adó dó, a kor mány za ti mun kát
gyen gí tõ kor lát. Emi att az em be rek éle tét köz vet le nül be -
fo lyá so ló kor mány za ti in téz ke dé sek mo tí vu ma sok eset -
ben a sza va zat vá sár lás és nem az egész sé ges tár sa da lom
for má lá sa. A tár sa da lom éle tét irá nyí tó nor mák meg erõ sí -
té se fon tos a pol gá ri ol dal szá má ra. Ezért ad több esélyt
pél dá ul a gyer me ket ne ve lõ csa lá dok nak, mint az egy ne -
mû ek pár kap cso la tá nak.

Az esély egyen lõ ség nem önál ló kor mány za ti te rü let,
ha nem kor mány za ti szem pont, amely nek min den te rü let
in téz ke dé se i ben meg kell je len nie. Ha egy mi nisz ter el nök
a rá szo ru ló ré te gek esély te rem té sé nek szem pont ját még is
önál ló tár ca rang já ra kí ván ja emel ni, ak kor pénzt, ha tás -
kört, ap pa rá tust és in téz mény rend szert biz to sít hoz zá. Ne -
vet is ad ne ki, nagy va ló szí nû ség gel Szo ci á lis Mi nisz té ri -
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um nak ke resz te li. Ne vez he ti per sze esély egyen lõ sé gi nek
is, de a po li ti kai mar ke ting szak em be rei er rõl le fog ják be -
szél ni. Hi szen bár men  nyi re eu ró pai is a fo ga lom, a ha zai
ku darc úgy le já rat ta, hogy egy ide ig min den ki ben gya nút
éb reszt. A prob lé ma sú lyát jel zi, hogy a rá szo ru ló ré te gek
esé lyei még job ban rom lot tak, mint az össztársadalomé.
Pél dá nak em lít het jük a fo gya ték kal élõ ket. Szim bo li kus je -
len tõ sé ge van a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tól
meg vont 180 mil lió Ft-nak. Nem ez fog ja pó tol ni az ál lam -
ház tar tás hi á nyát, vi szont so ka kat meg foszt a ne kik fon tos
pá lyá za ti le he tõ ség tõl. A gyógy pe da gó gus-kép zés el le he -
tet le ní té se hos  szú tá von ve szé lyez te ti a fogyatékosellátást.
Nem si ke rült nö vel ni a to vább ta nu ló ro ma fi a ta lok szá -
mát, és ja ví ta ni a gyer mek ne ve lés rõl vis  sza té rõ nõk mun -
ka erõ-pi a ci hely ze tét. Vi szont si ke rült meg al kot ni a bot rá -
nyos antidiszkriminációs tör vényt, amely Eu ró pá ban
egye dül ál ló mó don sér ti az egy há zi au to nó mi át. És per sze
köz ben szólt az ide o ló gi ai nó ta és puffogtak az ultrafem-
inista szlo ge nek.

Az elõ zõ cik lus ban nem so kat be szél tünk az esély -
egyen lõ ség rõl, vi szont na gyobb fi gyel met ka pott és több
le he tõ ség hez ju tott a szo ci á lis te rü let és a gyer me ket ne ve -
lõ ma gyar csa lá dok. Esélyt ad tunk a sze gény csa lád ból
szár ma zó gye re kek nek a ta nu lás hoz a tan díj el tör lé sé vel és
a di ák hi tel be ve ze té sé vel, a kis te le pü lé se ken élõk nek a vi -
dé ki Ma gyar or szág meg erõ sí té sé vel, a gyer me ke ket ne ve -
lõ és dol go zó szü lõk nek az adó ked vez mén  nyel, az ott hon -
te rem tõk nek a ked vez mé nyes la kás hi tel lel, a ha zai kis vál -
lal ko zók nak a Szé che nyi terv tá mo ga tá sa i val, a csa lá di
gaz da sá gok nak a ka mat men tes hi tel lel és az elõ vá sár lá si
joggal… és mind nyá junk nak az zal, hogy volt jö võ ké pünk.

Az új út ke re sé sé hez bá tor ság kell, még több a he lyes
út ra va ló vis  sza té rés hez.

(Ma gyar Nem zet, 2004. jú li us 26.)
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A KDNP nyug díj kon cep ci ó ja

Höl gye im és Ura im!
Európa-szerte ko moly gon dok kal küz de nek a nyug díj -
rend sze rek. Ná lunk, Ma gyar or szá gon eze ket nö ve lik a sa -
já tos ma gyar prob lé mák: a fog lal koz ta tott ság ala csony
szint je, a de mog rá fi ai hely zet és a kor mány za ti bak lö vé -
sek. A nyug díj kas  sza már ma is je len tõs költ ség ve té si ki -
egé szí tést igé nyel. Né hány év múl va ez a te her ne he zen el -
vi sel he tõ lesz. Ezen az alap prob lé mán kí vül a ma gyar
nyug díj rend szer nek szá mos gond ja van. A nyug dí ja sok ki
van nak té ve a po li ti kai pár tok sza va zat vá sár ló tö rek vé se i -
nek. Ezen kí ván vál toz tat ni a kon cep ció az zal, hogy lé nye -
ges tör vény mó do sí tá sok csak két par la men ti cik lus egy be -
hang zó dön té sei alap ján tör tén hes se nek. A pa ra met ri kus
vál toz ta tá so kat (pl. a kor ha tárt, a já ru lék kul cso kat) a lét re -
ho zan dó tár sa da lom biz to sí tá si ta nács ha tás kö ré be utal ná.

A pon tos egyé ni szám la ve ze tés és a be ve ze ten dõ ál lam -
pol gá ri alap nyug díj ga ran tál ná, hogy a rend szer biz to sí tá si
és szo li da ri tá si ele mei szét vál ja nak. Az egyé ni szám la ve ze -
tés a je len le gi nél ha té ko nyabb mó don biz to sí ta ná a ru gal -
mas nyugdíbavonulást. Az ál lam pol gá ri alap nyug díj vé del -
met ad na az idõs ko ri sze gény ség el len, kü lö nö sen azok -
nak, akik kí vül es nek a biz to sí tá si ala pon já ró idõs el lá tás
kö rén (gon do lok pl. az õs ter me lõk re).

Az öz ve gyi nyug díj prob lé má já nak ke ze lé sé re is gon dol
a ter ve zet. Fel kí nál ja a há zas tár sak nak a kö zös szám la ve -
ze tést és ez zel a két sze mé lyes já ra dé kot, ami egyút tal az
öz ve gyi nyug dí jat is biz to sí ta ná.

Emel lett még két fon tos in téz ke dés te szi csa lád ba rát tá a
rend szert. A já ru lék fi ze tés új sza bá lyo zá sa sze rint az egyé -
ni szám lán a mun ka vál la lói, a szo li da ri tá si szám lán a mun -
ka adói já ru lék je len ne meg. Ez utób bi csök kent he tõ len ne
a gyer me ket ne ve lõ mun ka vál la ló ese té ben. Több gyer mek
ese tén tel jes men tes sé get kap na a mun ka adó, így ér de kelt -
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té vál na a gyer me kes szü lõk al kal ma zá sá ban. Egy má sik
elem is ju tal maz ná a gyer mek ne ve lést. A szü lõ nyug dí já nak
ki egé szí té sét je len te né a gyer mek jö ve de lem adó ja né hány
szá za lé ká nak át irá nyí tá sa. Meg fe lel a tár sa dal mi igaz sá gos -
ság szem pont já nak, ha töb bet kap, aki a já ru lék fi ze tõ új
nem ze dék ne ve lé sé vel hoz zá já rult a nyug díj rend szer fenn -
tart ha tó sá gá hoz, mint az, aki ezt nem tet te. A rok kant nyug -
díj sze re pe csu pán a va ló di rok kant ság ke ze lé se. A tar tós
mun ka nél kü li ek el lá tá sa más rend sze rek fel ada ta.

A magánnyugdíjpénztárak mû kö dé sét és szol gál ta tá sa it
a '97-es nyug díj re form rész le te i ben nem sza bá lyoz ta. Ezt
pó tol nunk kell. A ter ve zet ja va sol ja, hogy a pénz tá ra kat a
ta gok rész vény tár sa sá gi for má ban tu laj do nol ják.

A KDNP tör vény ja vas la ta át gon dolt, az egész rend szert
meg re for má ló kez de mé nye zés. Al kal mas ar ra, hogy szé les
szak mai és tár sa dal mi egyez te tés után hos  szú táv ra meg -
old ja a ma gyar nyug díj rend szer prob lé má ját.

Kí vá nom, hogy a mai kon fe ren cia is hoz zá já rul jon eh hez.
(Meg nyi tó a Barankovics Ist ván Ala pít vány nak 

a ke resz tény de mok ra ta nyug díj kon cep ci ót 

be mu ta tó kon fe ren ci á ján, 2007. szep tem ber 14.)
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A ci gány kér dés

Po li ti kai ubor ka sze zon van, nincs sem par la men ti vi ta, sem
em lí tés re mél tó ese mény. A hír csi ná lók ko nok el szánt ság -
gal, de mér sé kelt ered mén  nyel pró bál nak ér dek lõ dést kel -
te ni. Ilyen kor van esé lye azok nak a té mák nak, ame lyek -
nek nem na pi, ha nem fo lya ma tos ak tu a li tá sa van, va gyis a
nem zet sor sát érin tõ kér dé sek nek. Ilyen a ci gány ság ügye.
Mert fél re ér tés ne es sék, ez nem hat száz ezer em ber gond -
ja, ha nem mind nyá jun ké. Egy részt mert ke resz tény fe le lõs -
sé günk rá juk is ki ter jed, más részt mert nö vek võ rész ará -
nyuk mi att az õ hely ze tük és ál la po tuk a tár sa da lom egé -
szé nek hely ze tét és ál la po tát be fo lyá sol ja. 

A ro ma ügy meg fe le lõ ke ze lé sé nek sok aka dá lya van.
El sõ sor ban a kér dés sel fog lal ko zók hoz zá ál lá sa. Ez két
vég le tes ma ga tar tás ban ölt tes tet, az el fo gult ban és az elõ -
í té le tes ben. Nagy kárt okoz nak a ci gá nyok nak az el fo gult,
konf lik tus fo ko zó ér dek vé dõk, és az ár tat la no kat is
lerasszistázó li be rá lis dog ma ti ku sok. Az ál ta luk meg hir de -
tett ta buk mi att akad el az ügy a prob lé ma fel ve tés nél, mi -
e lõtt a meg ol dás kü szö bé ig el jut na. A má sik vég le tes
szem lé let kép vi se lõi az elõ í té le te sek. Õk sem ké pe sek a jó
meg ol dást meg ta lál ni, hi szen szá muk ra egyet len le he tõ ség
a prob lé ma ki ik ta tá sa. Csak az el fo ga dó-ja ví tó szán dé kú
szem lé let a hi te les és ha té kony.

A hely ze tet né hány mért és be csült adat tal le het ér zé -
kel tet ni. A ci gány ság de mog rá fi ai jel lem zõi el tér nek a
több sé gi tár sa da lo mé tól. Míg a ma gyar nõk át la gá nak ter -
mé keny sé gi mu ta tó ja nem éri el az 1,3-at sem, a ro ma nõ -
ké há rom. Ma kb. hat száz ezer re be csü lik a ma gyar or szá gi
ci gá nyok szá mát, 2021-re ez a szám nyolc száz ezer re emel -
ke dik. Köz tu dott, hogy Eu ró pa-szer te ki to ló dott az el sõ
gyer mek vál la lá sá nak ide je, ná lunk kö ze lí ti a har minc
évet. A ro ma nõk re ez nem ér vé nyes, 60 szá za lé kuk 20
éves ko ra elõtt kez di a szü lést.
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A ro mák kép zett sé gé rõl és munkaerõpiaci hely ze té rõl
nin cse nek pon tos ada ta ink. An  nyit el mond ha tunk, hogy
kép zett sé gi szint jük igen ala csony, kö rük ben ma gas a
mun ka nél kü li ség, egyes vi dé ke ken csak nem 100 szá za lé -
kos, sõt több ge ne rá ci ós. Szo ci á lis el lá tás ból és csa lád tá mo -
ga tás ból él nek, ki egé szít ve al kal mi, il let ve köz mun ka-jö ve -
de lem mel. Egész sé gi ál la po tuk gyen gébb az át lag nál, szü -
le tés kor vár ha tó élet tar ta muk ala cso nyabb. La kás kö rül mé -
nye ik rosszak.

Ide kí ván ko zik egy kér dés. Mit és ki nek kell ten nie ah -
hoz, hogy a meg szü le tõ gyer me kek bol dog fel nõt tek, csa -
lád juk és a tár sa da lom szá má ra hasz nos em be rek le gye -
nek? Hogy éle tü ket ne a sze gény ség, a konf lik tu sok, a cél -
ta lan tén fer gés, a fe les le ges ség ér zé se, és a tör vé nyes rend -
del va ló üt kö zés kí sér je.

Tár sa dal mi hely ze tük ja ví tá sá nak egyet len út ja a kép -
zett ség il let ve a mun ka vál la lás le he tõ sé ge és szán dé ka. En -
nek fel tét ele it az ál lam nak kell meg te rem te nie, de az érin -
tet tek rész vé te le nél kül – még in kább szán dé ka el le né re –
nem megy. Ezért meg kell ér tet ni a szü lõk kel, hogy gyer -
me ke i ket sa ját ér de kük ben óvo dá ba, is ko lá ba kell já rat ni,
és szak ké pe sí tést kell sze rez ni ük. Er re kény sze rí te ni õket
per sze nem le het, de sze líd, pél dá ul a szo ci á lis el lá tás hoz
kö tött esz kö zök kel kész tet ni igen.

Ta pasz ta la tom sze rint a ci gány gye re kek ne ve lé sé nek
két ha té kony pe da gó gi ai in téz mé nye van, az óvo da és a
kol lé gi um. Egyik a fi a tal kor, má sik a bent la kás mi att.
Ter mé sze te sen el kö te le zett, ál do za tos pe da gó gu sok kal.
Kö zép is ko lás kor tól vi szont jó esz köz nek bi zo nyult az
ösz tön díj. 

Meg kell ta lál nunk az in teg rált ok ta tás meg fe le lõ mód -
ját. A li be rá li sok fe nye ge tõ zés tõl kí sért erõl te té se biz to san
nem az. Van nak vi szont jó pél dák, amik re ér de mes oda fi -
gyel ni. Lát tam kol lé gi u mot, amely ren de zett élet vi telt biz -
to sí tott di ák ja i nak, akik a vá ros kö zép is ko lá i ban be il lesz -
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ke dé si ne héz sé gek nél kül ta nul tak. Lát tam ha té ko nyan
mû kö dõ ci gány is ko lát. Lát tam fel zár kóz ta tó osz tá lyo kat,
ame lye ket nem a szeg re gá ció szán dé ká val hoz tak lét re.

A hi va tás tu dat tal bí ró pe da gó gus mel lett szük ség van
meg fe le lõ en fi nan szí ro zott in téz mény re. Eh hez pe dig a
balliberális kor mány zat szem lé le té tõl kell el sza kad nunk,
amely min dent csu pán gaz da sá gos sá gi szem pont ok nak vet
alá. Pe dig ahogy a kis te le pü lé sek is ko lái ese té ben, itt is a
tár sa da lom épí tés szem pont ja ma ga sabb ren dû cél.

A ci gány fog lal koz ta tás sal kap cso la tos gon do la ta i mat
hadd kezd jem egy sze mé lyes él mén  nyel. 

Mi nisz ter ként meg lá to gat tam egy köz mun ka prog ra -
munk részt ve võ it. Öröm volt néz ni an nak a ci gány em ber -
nek a büsz ke sé gét, aki évek óta nem vitt ha za egy fil lér ke -
re se tet sem, most vi szont tisz tes sé ges mun ka bér rel áll ha -
tott a csa lád ja elé. A Ká dár-kor szak mun ka vi szony kény sze -
re nem ép pen de mok ra ti kus esz köz volt, de va la mi fé le
meg ol dás. A rend szer vál tás óta nem si ke rült ezt a prob lé -
mát meg ol da nunk. Fel nõtt em be rek ese té ben, akik nem
szok ták meg a rend sze res mun kát, a sza bad mun ka erõ pi -
ac nem sok esélyt kí nál. Kü lön bö zõ fog lal koz ta tás po li ti kai
esz kö zök kel, el sõ sor ban köz mun ká val kell le he tõ sé get te -
rem te ni. Ez zel pár hu za mo san vál toz tat ni kell a se gé lye zé -
si rend szer fel té te le in. Ma ez nem ösz tö nöz mun ká ra. A fi -
a ta lok nak vi szont von zó élet pá lyát kell fel kí nál ni. Meg fon -
to lan dó meg ol dás le het pél dá ul egy spe ci á lis kép zés ke re -
té ben ápo lói-gon do zói ké pe sí tést nyúj ta ni.

Nem en ged het jük meg ma gunk nak, hogy ta bu ként ke -
zel jünk ké nyes kér dé se ket. Ilyen a ma gas bû nö zé si arány.
A ro ma tár sa da lom egé szé nek meg íté lé sét ront ják a lin cse -
lõk és pe da gó gus ve rõk. Õket a szi go rú ha tó ság mel lett
csak sa ját kö zös sé gük ké pes meg fé kez ni. Az et ni kai konf -
lik tu sok – mint min den tár sa dal mi prob lé ma – ke ze lé sé -
nek van egy má sik fel té te le is. Az össztársadalom egész sé -
ge. Ez a nor mák te kin té lyét, sta bi li tá sát is je len ti, de a hi -
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te les tár sa da lom kép pel bí ró po li ti kai ve ze tést is. Ma saj nos
mind ket tõ nek hí já val va gyunk.

Ke resz tény tár sa dal mi fe le lõs sé günk ar ra kö te lez min -
ket, hogy hoz zá se gít sük a ma gyar or szá gi ci gány sá got ah -
hoz, hogy ren de zett élet for mát él jen, és em ber hez mél tó
kö rül mé nye ket te remt sen ma gá nak.

(Új Em ber, 2007. au gusz tus 5.)
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III. EGY HÁZ
„Az egy ház ne po li ti zál jon” I.

A KDNP is mét a po li ti ka szín pa dá ra lé pett. Ez a tény fel -
szín re hoz ta az egy há zak és a po li ti kai szer ve ze tek kap -
cso la tá nak kér dé sét.

Mi vel a lap áp ri lis 28-i szá má ban si ke rült olyan sza va kat
ad ni a szám ba, ame lye ket so ha nem mond tam, szük sé ges -
nek lá tom né hány mon dat ban ki fej te ni vé le mé nye met az
em lí tett té má ról.

„Az egy ház ne po li ti zál jon!” Ez a til tás meg ala po zat lan
és igaz ság ta lan. Egyi ke a so kat han goz ta tott, de sen ki ál -
tal nem iga zolt té te lek nek. Ha a po li ti ka a köz ügye i vel
va ló fog lal ko zás, ak kor nem csak le he tõ sé ge, de kö te les -
sé ge is az egy há zak nak tár sa dal mi ta ní tá suk meg fo gal ma -
zá sa, és a nem zet sor sát érin tõ kér dé sek ben va ló meg szó -
la lá suk. Pár tok hoz va ló vi szo nyuk is nyil ván va ló. Kap -
cso la tu kat a ta ní tá suk ban meg je le nõ ér ték rend, il let ve a
pár tok esz me i sé ge, prog ram ja és konk rét po li ti kai tet tei
ha tá roz zák meg. Az egy há zak – füg get le nül at tól, hogy
pár tok lé tez nek vagy nem, sze re tik õket vagy nem – hir -
de tik ta ní tá su kat Is ten rõl, em ber rõl, kö zös ség rõl és nor -
mák ról. Eh hez vi szo nyul nak töb bek kö zött a po li ti kai
szer ve ze tek úgy, hogy rész ben vagy egész ben el fo gad ják,
vagy el uta sít ják azt. Ezt egé szí ti ki egy-egy po li ti kai erõ -
nek az egy há zak sza bad mû kö dé se ér de ké ben tett meg -
nyi lat ko zá sa és in téz ke dé se. Meg tilt hat ja-e bár ki, hogy
egy egy ház, vagy egy há zi sze mély ki nyil vá nít sa vé le mé -
nyét, mely po li ti kai szer ve zet kép vi se li ugyan azt az ér ték -
ren det, mint õ. Két ség te le nül okoz hat fe szült sé get az,
hogy egy-egy hí võ em ber po li ti kai el kö te le zett sé gét nem
csu pán egy há zi kö tõ dé se ha tá roz za meg. Ez eset ben ne -
ki kell to le rál nia, ha nem is el fo gad nia egy há za kö vet ke -
ze tes meg nyi lat ko zá sát.

113HARRACH PÉTER: AKKOR IS A MI HAZÁNK



A ma gyar po li ti kai élet ben két ol dal van, két esz mei
hát tér rel. Az egyik ol da lon – a szo ci ál de mok rá cia hi á nyos
kép vi se le te mi att – a li be rá lis gon dol ko dás az ural ko dó. A
má si kon a ke resz tény de mok ra ta. A ket tõ kö zöt ti alap ve tõ
kü lönb sé get em ber-, il let ve tár sa da lom ké pük ben kell ke -
res ni. A li be rá li sok az em ber sza bad sá gát tart ják a leg na -
gyobb ér ték nek, ezért fo gad nak el min den fé le más sá got. A
ke resz tény de mok ra ták sze rint az em ber ak kor tart ja tisz te -
let ben sa ját mél tó sá gát, ha sza bad dön té sei nor mák men -
tén tör tén nek. A li be rá lis po li ti kus egyé nek re épü lõ tár sa -
da lom ban gon dol ko dik, ezért meg áll az em be ri jo gok nál.
A ke resz tény de mok ra ta kö zös sé gek re épí ti tár sa da lom ké -
pét, van mon da ni va ló ja csa lád ról, egy ház ról, nem zet rõl.
Úgy gon dol ja, az egyén ezek ben va ló sít ja meg ön ma gát.

Min den ki szá má ra nyil ván va ló, hogy me lyik gon dol ko -
dás áll kö ze lebb az egy há zak ta ní tá sá hoz. Ezért szim pá ti á -
ju kon épp úgy nem kell cso dál koz nunk, mint ahogy nem
üt kö zünk meg pél dá ul az MSZOSZ el kö te le zett sé gén sem.
Ez ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy az egy há zak le -
mond hat ná nak min den em ber hez szó ló kül de té sük rõl. A
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát azon ban nem sza bad tõ -
lük el vi tat ni. Nem két sé ges, hogy „az egy ház ne po li ti zál -
jon” gon do lat ki zá ró lag a bal ol dal nak ked vez, hi szen a
má sik ol dalt meg foszt ja esz mei tá mo ga tó já tól.

Itt me rül fel egy má sik kér dés. Ha a pol gá ri ol dal egé -
sze kép vi se li az em lí tett ér ték ren det, ak kor mi a KDNP
sze re pe? Mé re te és iden ti tá sa al kal mas sá te szi ar ra, hogy
egy ér tel mû en – ha úgy tet szik, ra di ká li san – kép vi sel je a
ke resz tény ér té ke ket és nor má kat. Er re po li ti kai éle tünk -
ben nagy szük ség van. Azon ban sú lyos hi bát kö vet ne el,
ha igényt tar ta na az egy há zak ki zá ró la gos po li ti kai kép vi -
se lõ jé nek sze re pé re. Az iga zi le he tõ sé get azon ban az a
tény kí nál ja fel ne ki, hogy a bal ol dal a tõ ke ér de ke it szol -
gál ja, és ez zel le mon dott az át lag em ber kép vi se le té rõl. A
KDNP-nek a keresztényszociális gon do lat meg je le ní tõ jé vé
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kell vál nia. Ez zel nem csak a tár sa da lom nak és az egyes
em ber nek tesz jót, de so kat se gít a po li ti ka be csü le té nek
hely re ál lí tá sá ban is.

(Népszava, 2006. május 13.!
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„Az egy ház ne po li ti zál jon” II.

Sok té ves és meg té vesz tõ gon do lat ke ring a köz tu dat ban
egy ház és po li ti ka kap cso la tá ról. Sze ret nék né hány gon do -
la tot meg fo gal maz ni, és azok igaz sá gát bi zo nyí ta ni.

Az egy ház nak jo ga és kö te les sé ge meg szó lal ni a köz -
ügyek ben. A politika a köz ügye i vel va ló fog lal ko zás. Az
egy há zak kül de té se min den em ber hez szól, nem csak az
egyén hez, ha nem a tár sa da lom egé szé hez is. Üze ne tük ré -
sze a tár sa dal mi ta ní tás. Min den kér dés rõl, amely az em -
be rek éle tét érin ti, van mon da ni va ló juk. Ezt nem hall gat -
hat ják el. Aki azt mond ja, hogy ne po li ti zál ja nak, alap ve -
tõ jo guk tól foszt ja meg õket. Ma Ma gyar or szá gon a bal ol -
dal ér de ke, hogy kö zös ügye ink ben hall gas sa nak az egy -
há zak. Hi szen a polgári-nemzeti-keresztény po li ti kai erõ
és az egy há zak ér ték rend je kö zös, an nak kép vi se lõ it el -
hall gat tat ni bal ol da li ér dek. „Az egy ház ne po li ti zál jon”
egyi ke azon li be rá lis ta buk nak, ame lyet nem fo gad ha tunk
el. (Ilyen a drog li be ra li zá ció, eu ta ná zia, egy ne mû ek há -
zas sá ga. Mind egyik egy ér ték el len irá nyul, a sza bad ság
ne vé ben.)

A Gyurcsány-kormány egy ház el le nes po li ti kát foly tat.
Ez el sõ sor ban az egy há zi is ko lák és szo ci á lis in téz mé nyek
el len irá nyul. Csök ken tet ték a mû kö dé sük höz szük sé ges
tá mo ga tást, így azok lé te ke rült ve szély be. Ezért ír ták kör -
le ve lük ben a ka to li kus püs pö kök, olyan po li ti kai erõ re
sza vaz zunk, ame lyik kép vi se li az egy há zi is ko lák és szo ci -
á lis ott ho nok egyen lõ tá mo ga tá sát. A kor mány egy ház el le -
nes elõ ter jesz té se it a par la ment ben min den szo ci a lis ta és
sza bad de mok ra ta kép vi se lõ el fo gad ta. Ez zel meg erõ sí tet -
ték a ré gi igaz sá got: a sa ját egy há za el len tesz az a ke resz -
tény em ber, aki egy ház el le nes párt kép vi se lõ i re ad ja sza -
va za tát. A kép vi se lõ ugyan is a frak ci ó já val össz hang ban
sza vaz a par la ment ben, va gyis õ olyan, mint a párt ja. Ha a
párt egy ház el le nes, õ is az.
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Íz lés te len do log egy ház el le nes párt kép vi se lõ je ként
temp lo mok ban sza va za to kat gyûj te ni. Egy hí võ kép vi se lõ
min den egy há zi kö zös ség ben ott hon van. Ha egy-egy va -
sár nap nem sa ját kö zös sé gé ben, ha nem a kör ze té ben
megy temp lom ba, jól te szi, sa ját jai kö zé megy – ket tõs ér -
te lem ben is. Ha egy val lá si kö zös ség hez nem tar to zó kép -
vi se lõ a temp lom ban sün dö rög csak azért, hogy sza va za -
to kat gyûjt sön, az ala kos ko dás.

Lát nunk kell: a két po li ti kai ol dal mö gött két esz me i ség,
két ér ték rend van. Az egyik meg fe lel a ke resz tény ta ní tás -
nak, a má sik nem. Ha olyan vi lá got aka runk épí te ni,
amely ben ér vé nye sül az egy há zak ta ní tá sa, ak kor a pol-
gári-keresztény-nemzeti ol dal, hogy még konk ré tabb le -
gyek: a Fi desz–KDNP je lölt jét kell tá mo gat nunk.

(Bör zsöny Né pe, 2006. ta vasz.)
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Le vél a Ma gyar Te le ví zió el nö ké nek

Ma gyar Te le ví zió RT.
Ru di Zol tán úr nak
el nök

Bu da pest, Sza bad ság tér 17.
1054

Tisz telt El nök Úr!
Meg döb be nés sel ér te sül tem ar ról, hogy a Ma gyar Te le ví -
zió val lá si mû so ra i ban nem haj lan dó su gá roz ni a ka to li -
kus és re for má tus egy ház ket tõs ál lam pol gár ság ra vo nat -
ko zó nyi lat ko za ta it. A mé dia tör vény re hi vat koz va cen zú -
ráz nak.

Bi zo nyá ra nem va gyok egye dül, akit ez a ma ga tar tás
rossz idõk re em lé kez tet.

Az egy há zak ed dig is és re mél he tõ leg ezen túl is – hi -
va tá suk nak meg fe le lõ en – meg nyi lat koz nak min den lé -
nye ges kér dés ben, amely a hí võ em be rek lel ki is me re ti
dön té se it érin ti. At tól, hogy egy ügy ben párt po li ti kai
küz de lem is fo lyik, ma ga az ügy nem szû nik meg lel ki -
is me re ti, te hát az egy há zak ha tás kö ré be is tar to zó kér dés
len ni. Kü lö nö sen ér vé nyes ez egy nem ze ti sors kér dés
ese té ben.

Ha mis az ér ve lés, amely sze rint a ha tá ron kí vü li ma gya -
rok hely ze tét csu pán po li ti kai ügy ként kell ke zel ni. Min -
den po li ti ka, de a po li ti ka nem min den: van nak er köl csi,
lel ki is me re ti, tár sa dal mi kér dé sek, ame lyek rõl az egy há -
zak nak jo guk és kö te les sé gük meg szó lal ni, a köz szol gá la -
ti mé di u mok nak pe dig kö te les sé gük az egy há zak ál lás -
pont já nak is mer te té se.

Olyan mû sor, amely ma gát ka to li kus nak vagy re for má -
tus nak ne ve zi, nem ve he ti sem mi be az em lí tett egy há zak
szán dé kát.
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Ké rem El nök urat a jog sze rût len, a közszolgálatiságnak
el lent mon dó, a val lás sza bad sá got sér tõ in téz ke dés meg -
szün te té sé re.

Bu da pest, 2004. no vem ber 22.

Tisz te let tel:
Harrach Pé ter

a Fi desz Egy há zi Egyez te tõ Ta ná csa el nö ke
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Hoz zá szó lás a Hit ta ni Kong re gá ció: 
A ka to li ku sok rész vé te le és ma ga tar tá sa 

a po li ti kai élet ben cí mû do ku men tu má hoz

A do ku men tum el sõ fe je ze te azt ta nít ja: a ka to li ku sok ve -
gye nek részt a köz élet ben, és ott vi sel ked je nek ka to li kus -
ként. Mi ért ak tu á lis ez az üze net? Mert ke resz tény kö rök -
ben el ter jedt tév hit, hogy a po li ti ka olyan mocs kos vi lág,
amely ben nincs he lye hí võ em ber nek. Más részt a li be rá li -
sok ál tal ter jesz tett, alap igaz ság ként be ál lí tott té ve dé sek
olyan erõ sen tart ják ma gu kat, hogy sok hí võ po li ti kus is al -
kal maz ko dik hoz zá juk.

Az el sõ el len érv fe le igaz. A po li ti ka vi lá gá ban kön  nyû
be sá ro zód ni. Azon ban nem le het kér dés, ha csak sá ros út
ve zet a cél hoz, le mond ha tunk-e ró la. Tu do má sul kell ven -
nünk, hogy eb ben a vi lág ban min den na pos a rá gal ma zás,
a be csü let sér tés, a sza va ink fél re ma gya rá zá sa és ma gán éle -
tünk fel tú rá sa. Aki ezt el tud ja vi sel ni, le he tõ sé get kap ar -
ra, hogy né ha-né ha egy he lyes szán dé kot meg va ló sít son,
vagy egy igaz gon do la tot be vi gyen a köz tu dat ba. Úgy is
fo gal maz hat nék, a po li ti kai rész vé tel gát ja nem a fin  nyás -
ság, ha nem ki zá ró lag a sze mé lyes al kal mat lan ság le het.

A do ku men tum ál tal is idé zett Christifideles laici, II. Já nos
Pál pá pa apos to li le ve le azon ban nem csak a hi va tá sos po -
li ti kus ra gon dol, ami kor azt ta nít ja: „a vi lá gi Krisz tus-hí võk
sem mi mó don nem mond hat nak le a po li ti kai élet ben tör té -
nõ részvételrõl…”. Va la mi lyen mó don – leg alább a sza va zá -
suk kal – kö te les sé gük részt ven ni a po li ti kai élet ben azért,
hogy, „a vi lá got ke resz tény szel lem ben át for mál ják”. Ez zel
tá mo gat ják a sá ros pá lyán küz dõ hi va tá sos já té ko so kat.

A ne he zebb kér dés, ho gyan ma rad ha tok hi te les ke resz -
tény a po li ti ka vi lá gá ban. Nem a kor rup ció kí sér té sé re
gon do lok, ez nem olyan re á lis, mint a kí vül ál lók gon dol -
ják. A va ló sá gos ve szélyt a vál lal ha tat lan komp ro mis  szu -
mok, az esz mei kö vet ke ze tes ség sé rü lé se je len ti. Ez az ízét
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vesz tett só ese te. Az iga zi út itt is kes keny. Egy fe lõl a kö -
vet ke ze tes elv hû ség nem té veszt he tõ ös  sze a me rev ség gel
és fa fe jû ség gel, más fe lõl a szük sé ges és vál lal ha tó komp -
ro mis  szum a meg al ku vás sal. Ko runk ke resz tény po li ti ku -
sá nak kí sér té se a li be rá lis ta buk el fo ga dá sa. En nek a tö rek -
vés nek a kép vi se lõi ha tal mas mé dia túl sú lyuk se gít sé gé vel
be le vit ték a köz gon dol ko dás ba sú lyos té ve dé se i ket mint
kö te le zõ alap igaz sá go kat, ame lyek kel szem ben meg szó lal -
ni is il let len ség. Min den eset ben egy hi te les igaz ság té ves
ér tel me zé sé rõl van szó. Fo lya ma to san sza bad ság jog ok ra
hi vat koz nak, és ha gyo má nyos ér té ket von nak két ség be.
Ilyen a más ság tisz te le te, ami ön ma gá ban szép gon do lat,
de nem ak kor, ha a de vi áns más sá got is tisz tel nem kell.
Ilyen az em ber hez mél tó élet vá gya, de ez nem le het érv
a szen ve dõ em ber éle té nek ki ol tá sá hoz. Vagy ilyen az ön -
ren del ke zés jo ga, de nem ak kor, ha egy fi a tal ká bí tó szer-
fo gyasz tás sal te szi tönk re ön ma gát.

A ke resz tény po li ti kus azt vall ja, a tár sa dal mat nem csak
el fo gad nunk, de ala kí ta nunk is kell. En nek per sze meg van
a ma ga koc ká za ta, hi szen kö vet ke ze tes sé ge kön  nyen
Buttiglione sor sá ra jut tat hat ja.

A do ku men tum üze ne te te hát egy ér tel mû: a rész vé tel
kö te le zõ, de az iden ti tás meg õr zen dõ.

(Új Em ber, 2006. ja nu ár 29.)
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Az egy há zi is ko lák ál la mo sí tá sá nak 
év for du ló ján

2007. jú ni us 19.
Or szág gyû lé si fel szó la lás

HARRACH PÉ TER (KDNP): Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház!
1948. jú ni us 16-án a tisz telt Ház sür gõs tár gya lás ba vet te a
XXXIII. tör vényt, amel  lyel egy nap alatt kö zel öt ezer is ko -
lát ál la mo sí tott. A ma gyar is ko la rend szer ez zel nagy csa -
pást szen ve dett. Te kint sünk vis  sza er re az in téz mény há ló -
zat ra, amely a tri a no ni ese mé nyek után ala kult ki. 

Klebelsberg a nem zet meg men té se és fel eme lé se cél já -
ból az ál ta la kul túr fö lény nek ne ve zett je len ség meg õr zé sét
tar tot ta fon tos nak. En nek két esz kö zét, a tö meg mû velt ség
fej lesz té sét és a ma gas tu do mány ápo lá sát igye ke zett meg -
va ló sí ta ni. Ki dol goz ta az is ko la épí té si prog ra mot, egye te -
me ket ala pí tott, gon dol junk Deb re cen re és Sze ged re, a
me ne kült egye te me ket be fo gad ta, kül föl di ösz tön dí ja kat
ala pí tott, ki épí tet te a collegium hungaricumok rend sze rét.
Ko moly mun kát vég zett, és az ad dig is ered mé nyes is ko -
la rend szert még ered mé nye seb bé tet te.

Ak kor jött Rá ko si, aki az au to nóm szer ve ze te ket és a
más ként gon dol ko dó em be re ket nem tûr te meg a rend -
szer ben, el sõ sor ban per sze az egy há za kat. Az egy há zi is -
ko la szá má ra egy út ból el há rí tan dó aka dály volt. En nek
vol tak elõz mé nyei is, ame lyek a szo ci a lis ta rend szert meg -
ala po zó mar xis ta-le ni nis ta ne ve lés ki zá ró la gos sá gát pró -
bál ták meg va ló sí ta ni. Ilyen volt a tan könyv pi ac mo no po li -
zá lá sa, il let ve a kör ze te sí tés, amely a sza bad is ko la vá lasz -
tás meg szün te té sét je len tet te, hi szen kö te le zõ volt a kör ze -
ti is ko lá ba irat koz ni. Egy sé ges sé tet ték a rend szert az ál ta -
lá nos is ko lák be ve ze té sé vel. Ez se gí tett a kis is ko lák meg -
szün te té sé ben. Az érv is me rõs: azok a kis te le pü lé si is ko -
lák, ame lyek ki sebb lét szám mal dol goz nak, ke vés bé szín -
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vo na la sak – mond ták már ak kor is. Pe dig pont az egy há zi
is ko lák szín vo na lá val, mû kö dõ ké pes sé gé vel sem mi prob -
lé ma nem volt. Saj tó had já rat elõz te meg ezt, majd jött a
pócspetri kre ált ese mény, és meg szü le tett Ortutay Gyu la
kul tusz mi nisz ter sé ge ide jén az a bi zo nyos XXXIII. tör vény.

Ami kor eze ket az ese mé nye ket szem lél jük, nem tu dunk
el te kin te ni at tól, hogy a mai hely zet re is ves sünk egy pil -
lan tást. Be szél het nénk a fel sõ ok ta tás hely ze té rõl, a tá mo -
ga tá sok vis  sza fo gá sá ról, a ku ta tás-fej lesz tés re for dí tott for -
rá sok szû kös sé gé rõl, az alap fo kú mû vé sze ti ok ta tás tá mo -
ga tá sá nak csök ken té sé rõl is, de az is ko la rend szer ben oko -
zott kár, il let ve a pe da gó gi ai esz kö zök meg vál toz ta tá sa is
em lí tést ér de mel. A di rekt és in di rekt esz kö zök kel tör té nõ
is ko la be zá rá sok okoz zák a leg na gyobb vesz te sé get. A pe -
da gó gi ai mun ká ban oko zott kár is je len tõs, amit egy mon -
dat tal úgy fog lal hat nék ös  sze, hogy az is ko lai rend fel la zí -
tá sa. A ta nár te kin té lyé nek meg vé dé se, a rend meg õr zé se
nél kül nincs pe da gó gi ai mun ka. Nem po ro szos is ko lák ról
ál mo do zunk, ha nem egy mi ni má lis, nor má lis rend rõl. 

Ak kor még nem be szél tem a pe da gó gu sok re ál bér csök -
ke né sé rõl. Op ti miz mu som azt mond ja, hogy két ség be es ni
nem kell, mert ahogy túl él te a ma gyar is ko la rend szer – bár
ko moly sé rü lé sek kel – Rá ko si ide jét, ugyan úgy túl fog ja él -
ni ezt az idõ sza kot is.

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zé ki pad sor ok ban.)
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Po li ti kai ke resz tek

Ke reszt je ink kel úgy va gyunk, mint Jó nás a pró fé tá lás sal,
sze ret nénk ki ik tat ni az éle tünk bõl. Pe dig min den hi te les
em be ri te vé keny ség nek meg van a ma ga ke reszt je. A szü lõ
na pon ta hoz ál do za tot a gyer me ké ért, a spor to ló ke mény
fi zi kai meg ter he lést vál lal, az or vost éj sza ka is be teg hez
hívják…A köz éle ti fe le lõs ség gya kor lá sá nak is van sa já tos
ke reszt je.

Ha zánk ban és ko runk ban kü lö nö sen ne héz a ke resz -
tény po li ti zá lás. Rossz in du la tú in terp re tá ci ók, ha mis tör té -
nel mi kép ze tek ne he zí tik ma gya rok mil li ó i val a szó ér tést.
Év ti ze de ken át fer tõz ték a nem ze dé ke ket az zal, hogy az
egy ház te het a kö zép ko ri bor zal mak ról, a gyar ma to sí tás
ide jén a nép ir tá sok ról, az tán újab ban az an ti sze mi tiz mus -
ról, vagy „tu do mány el le nes ség gel”, a „sza bad gon dol ko dás
kor lá to zá sá val” vá dol ják.

Az egy ház gyû lö lõ po li ti kai erõk az el múlt év ti ze dek ben
ha mis egy ház ké pet suly kol tak a köz tu dat ba. Azt ha zud ták,
hogy az Öröm hír ki zá ró lag a temp lo mok fa lai kö zött hir det -
he tõ, nem le het Krisz tus ta ní tá sá val „zak lat ni” az em be re ket
az ut cán vagy a mé di á ban. Az egy ház ne mer jen hoz zá szól -
ni a vi lág dol ga i hoz. Ne he zí ti a köz éle ti pá lyán mû kö dõ ke -
resz té nyek te vé keny sé gét, hogy az egy ház szo ci á lis ta ní tá sa
úgy szól ván is me ret len a szé le sebb kö zön ség elõtt.

A po li ti kai pá lyán már az in du lás pil la na tá ban ver seny -
elõny ben van nak azok, akik gát lás ta la nul al kal maz nak
alan tas esz kö zö ket a ha ta lom meg szer zé sé re. A hát rány
oka nem a ke resz té nyek él he tet len sé ge, ha nem az üz le ti
vi lág ból a po li ti kai élet be te le pí tett esz kö zök. Ter mé sze te -
sen fel kell ven ni a kesz tyût. Egy részt a hi te les po li ti ku sok -
nak is hasz nál ni uk kell a kom mu ni ká ci ós és mar ke ting -
szak ma min den fo gá sát, más részt le kell lep lez ni a nem te -
len esz kö zö ket, és a tár sa da lom ma ra dék er köl csi ere jé re
tá masz kod va meg kell tisz tí ta ni azok tól a kö zé le tet. Ad dig
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is vi sel ni ük kell a sport sze rût len küz de lem ben alul ma ra -
dók ke reszt jét.

Ezen a pá lyán kön  nyen be sá roz zák az em bert, min den -
na po sak a gya nú sí tá sok, rá gal mak. Csúsz ta tá sok kal vagy
ki fe je zett ha zug sá gok kal el fer dí tik sza va it, hi tel te le ní tik tet -
te it, gya láz zák sze mé lyét. A ki vált sá gos ok na gyobb ke resz -
tet is kap nak. Gon dol junk ar ra, hogy Or bán démonizálása
évek óta tart. Ez nem kis ke reszt ne ki és csa lád já nak.

A ke resz tény köz éle ti sze rep lõ leg fon to sabb fel ada ta az
ér té kek kép vi se le te. Sza va i val, kez de mé nye zé se i vel, ha le -
he tõ sé ge van rá, in téz ke dé se i vel ezek ér vé nye sü lé sét szol -
gál ja. Ez min den kor ban ne héz fel ada tot je len tett. Ma kü -
lö nö sen, hi szen Eu ró pá ban – így ná lunk is – a ha gyo má -
nyos ke resz tény kul tú ra mel lett a fran cia for ra da lom óta te -
ret ka pott az úgy ne ve zett fel vi lá go so dás kul tú rá ja, ami nek
ér té kei mel lett ko moly ve szé lyei van nak. Ezek ma a köz -
élet ben li be rá lis dog mák ké pé ben je len nek meg. Alap igaz -
ság ok nak tün te tik fel õket, el le nük szól ni il let len ség, leg -
alább is, a „po li ti ka i lag kor rekt” ka te gó ri á ján kí vül esik.
Min dig a sza bad ság ne vé ben, tény le ge sen egy ér ték el len
szól nak. Ilyen az abor tusz és az eu ta ná zia, az ön ren del ke -
zé si jog vé del mé ben, va ló já ban az élet el len irá nyul. Ilyen
a drog li be ra li zá ció, amely az egész sé ges sze mé lyi sé get ve -
szé lyez te ti, ilyen az egy ne mû ek kap cso la tá nak há zas ság
rang já ra eme lé se, amely a há zas ság in téz mé nyét hi tel te le -
ní ti. Ezek kel szem ben az ér té ke ket, a mo rá lis ma ga tar tást
kép vi sel ni fo lya ma tos küz del met je lent, nem kis ke reszt.

Vé gül sa já tos je len sé ge a de mok rá ci á nak az em be rek
ma ni pu lá lá sa. A dik ta tú rák be fo lyá so lá si esz kö ze a kény -
szer és az erõ szak. A de mok rá ci á ban ki fi no mult tech ni ká -
ja van a ma ni pu lá ci ó nak. A fél re ve ze tett tö meg a ma ni pu -
lá lók esz kö zé vé vá lik. A po li ti ká ban is ér vé nyes, ami a ke -
res ke de lem ben, a szak mai fo gá sok se gít sé gé vel a ha mis
ter mék ugyan úgy el ad ha tó, mint a va ló di. Rá adá sul azt kell
lát nunk, hogy a ma ni pu lált tö meg nem csak fo gyasz tó ja a
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ha mis ter mék nek, de aka dá lyo zó ja a va ló di tö rek vé sek
meg va ló su lá sá nak is.

Ter mé sze te sen nem csak ke reszt jei van nak a köz éle ti te -
vé keny ség nek, ha nem örö mei, sõt fel eme lõ pil la na tai is.
Az el vi selt ne héz sé gek meg erõ sí te nek, az ered mé nyek pe -
dig új re ményt ad nak to váb bi küz del me ink hez.

(Új Em ber, 2007. áp ri lis 1., nagy hét.)
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Vá ros mis  szió

Fõ tisz te len dõ Bí bo ros és Püs pök Urak, ked ves Test vé rek!
Örü lök, hogy itt le he tek, örü lök, hogy szól ha tok. Én ugya-
n is sok szor és szí ve sen be szé lek, de min dig va la mi rõl, és
so ha nem a sa ját ér zé se im rõl. Ez iga zi ki hí vás szá mom ra,
igyek szem en nek meg fe lel ni.

Iga za van Prohászkának, ahol élet és erõ van, ott je le -
nik meg az öröm. Az élet te li, erõs em ber túl lép má sok ki -
csi nyes sé gén, és nem bos  szan ko dik a vá rat lan ne héz sé ge -
ken. Te gyük hoz zá: a hí võ em ber tud ja, hogy Is ten ben van
az élet tel jes sé ge, és Õ a mi erõ for rá sunk. Ha élõ a kap -
cso la tunk Ve le, ak kor rend ben van az éle tünk. Az az em -
ber tud ja, mi a tisz ta öröm, aki jó ban van Is ten nel, a vi lág -
gal és ön ma gá val. 

n Szá mom ra a leg in ten zí vebb öröm él mény a pusz ta lé -
te zés örö me, és az, hogy egy cso dá la tos vi lág ban
élek. Ez a te remt mény örö me. Ami kor reg gel ki me -
gyek a kert be, lá tom, hogy szép az idõ, ak kor is, ha
süt a nap, ha fúj a szél, vagy esik az esõ. Mert rossz
idõ nincs, min den idõ szép. Él ni jó, mert cso dá la tos
a vi lág.

n Én a po li ti ka szín pa dán ját szom a sze re pe met. Akár
hi szik, akár nem, eb ben is le het örö möt ta lál ni, ak -
kor is, ha ez a küz de lem vi lá ga. 

Mi az öröm a küz de lem ben? Az, hogy jó ügyért har co -
lunk. Ez meg nyug ta tó, öröm te li ér zés. Szá mom ra még na -
gyobb örö möt je lent, ha egy be széd ben vagy le írt mon dat -
ban a va ló ság hi te les ér tel me zé sét, vagy egy alap igaz sá got
tu dok a nyil vá nos ság elé vin ni. Ez iga zi mis  szi ós öröm. 

n Meg kér dez tem a fe le sé ge met, mi je lent szá má ra örö -
met? Azt mond ta: ha együtt a csa lád. Va ló ban, jó csa -
lád ban él ni. (Ez ak kor is igaz, ha még em lék szem a
szü lõi ér te kez le tek nyo masz tó él mé nyé re.) Azt is
mond ta, öröm, hogy van tár sa. Ez jó le sett. Itt kell ki -
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mon da nom: öröm te li ér zés, ha más nak si ke rül örö -
met sze rez ni. A csa lád és a társ a ta lál ko zás örö mét
je len ti. Ez nem csak a má sik em ber rel, ha nem az Is -
ten nel va ló ta lál ko zás ra is igaz. Van, aki nek az egy -
sze ri meg té rés él mé nyé ben, és van, aki nek a min -
den na pi ben sõ sé ges imád ság ban tör té nik meg ez a
ta lál ko zás.

n Ha vis  sza te kin tek az éle tem re, an nak for du ló pont ja i -
ra, meg nyug vást és biz ton sá got je len tett, hogy rá tud -
tuk bíz ni ma gun kat a Gond vi se lés re. Ha meg old ha -
tat lan nak lát szó fel adat elõtt áll tunk, ha nem lát szott
az alag út vé ge, ha élet-ha lál kér dé sé ben két esé lyes
volt a hely zet, tud tuk azt mon da ni: Rád bíz zuk ma -
gun kat.

n Ta lán ez az él mény az alap ja az éle te met vé gig kí sé -
rõ op ti miz mu som nak. Én meg te szek, amit tu dok,
töb bit a Gond vi se lés re bí zom. Úgy gon do lom, egye -
dül a ke resz tény op ti miz mus véd meg min ket at tól,
hogy bol dog ság vá gyun kat meg csú fol ja a föl di élet
rö vid sé ge és a szen ve dé sek.

Prohászkához vis  sza tér ve nagy bel sõ erõt kí vá nok
mind nyá junk nak, hogy sok tisz ta örö möt ta lál junk éle -
tünk ben.

(El hang zott a Szent Ist ván-ba zi li ká ban, az „öröm napján”,

2007. szep tem ber 20.)
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Nyolc száz éve szü le tett 
Ár pád-há zi Szent Er zsé bet

2007. no vem ber 19.
Or szág gyû lé si fel szó la lás

HARRACH PÉ TER (KDNP): Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt
Ház! Nem párt po li ti kai vi ták té má já ról sze ret nék most be -
szél ni, ha nem tör té nel münk egy nagy alak já ról és ar ról az
üze net rõl, amit a tár sa da lom nak, a je len nek ma is hor doz
az õ sze mé lye.

Teg nap zá rult Sá ros pa ta kon az Ár pád-há zi Szent Er zsé -
bet szü le té sé nek 800. év for du ló ja al kal má ból szer ve zett
em lék év. Eu ró pa-szer te meg em lé kez tek a ma gyar tör té ne -
lem és a ma gyar egy ház nagy alak já ról. Itt hon el sõ sor ban
egy há zi ren dez vé nyek vol tak, né mi par la men ti rész vé tel -
lel. Teg nap az el nök as  szony is je len volt a zá ró ün nep sé -
gen, saj nos azon ban ál la mi rész vé tel vagy önál ló ál la mi
szer ve zés nem tör tént eb ben az év ben.

Kér dés az, mit üzen nyolc száz év táv la tá ból II. And rás
ki rá lyunk lá nya és IV. Bé la test vé re a mai ma gyar em be -
rek nek. Idéz zük fel a kort és Er zsé bet sze mé lyi sé gé nek né -
hány vo ná sát!

A XIII. szá zad nagy prob lé má ja a sze gény ség volt. Bi -
zo nyos vé del met a sze gény em be rek a ha gyo má nyos tár -
sa dal mi struk tú rák ke re tei kö zött kap tak – csa lád ban, ko -
los tor ban és más hol –, de azt a gaz da sá gi fej lõ dést, ami
már meg mu tat ko zott, tár sa dal mi szin ten még nem tud ták
ki hasz nál ni, hi szen az al só és fel sõ ré te gek kö zöt ti kü -
lönb ség nö ve ke dett, ma úgy mon da nánk, hogy az al só és
fel sõ ti zed kö zöt ti jö ve del mi kü lönb sé gek nõt tek. Eb ben
a szá zad ban volt a nagy ka ri ta tív in téz mé nyek és kór há -
zak ala pí tá sá nak ide je, és ek kor élt a ma gyar ki rály lá nya
Thüringiában, aki ti zen négy éve sen lett a tar to mány gróf,
La jos fe le sé ge, há rom gyer me kük szü le tett, és fér jé nek
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ko rai ha lá la után öz ve gyen ma rad va éle tét a sze gé nyek -
nek szen tel te. Hu szon négy éves volt mind ös  sze, ami kor
meg halt. 

Mi az a há rom vo nás, amit fon tos nak tar tok a sze mé lyi -
sé gé ben ki emel ni, hi szen élõ üze ne te van a mai ma gyar
tár sa da lom nak is? Fér jét iga zi, szen ve dé lyes sze re lem mel
sze ret te, és ez köl csö nös volt. A csa lá di élet rõl üzen szá -
munk ra nyolc száz éven ke resz tül Er zsé bet. Azt üze ni,
hogy az ön meg va ló sí tás nak két te re pe van, az egyik a hi -
va tás – hi szen õ nem csak her ceg nõ, de a sze gé nyek se gí -
tõ je is volt –, a má sik a csa lá di élet, és õ eb ben is ké pes
volt ön ma gát meg va ló sí ta ni. Te hát nem a kar ri er épí tés az
egyet len te rep egy nõ szá má ra, ha az ön meg va ló sí tást meg
akar ja él ni. Talp ra esett és bá tor nõ volt, aki rõl azt ír ják éle-
t rajz írói, hogy ki vá ló an lo va golt, de ha tá ro zott sze mé lyi ség
is volt, aki ké pes volt szem be száll ni a tár sa dal mi kon ven -
ci ók kal, a di vat tal, a má so kat be fo lyá so ló „mit szól nak az
em be rek?” gon do lat tal. Azt tet te, amit a lel ki is me re te sze -
rint fon tos nak tar tott. 

S vé gül a har ma dik a szo ci á lis ér zé keny ség, ma így
mon da nánk, ami azt je len tet te, hogy öz ve gyi ré szét meg -
kap va kór há zat épí tett, utol só éve it a be te gek ápo lá sá nak,
il let ve a sze gé nyek gon do zá sá nak szán ta. Ez az üze net a
dön tés ho zók nak szól a le he tõ sé gek kel bí rók fe le lõs sé gé -
rõl, ar ról, hogy aki nek mód ja van, az tö rõd jön töb bet a
több ség sor sá val. 

En ged jék meg, hogy be fe je zés kép pen az élet raj zá ból
egy pár mon da tot fel ol vas sak. „Va gyo na ne gyed rész ét sa ját
ke zû leg osz tot ta szét a sze gé nyek kö zött, bees te le dett, mi -
re min den ki nek át ad hat ta ado má nyát. Ami kor lát ta, hogy
az öre gek és be te gek ar ra ké szü lõd nek, hogy a sza bad ban
tölt sék az éj sza kát, ke nye ret adott ne kik, nagy tü zet ra ka -
tott, hogy meg me le ged hes se nek, és el ren del te, hogy mos -
sák meg a sze gé nyek lá ba it. Az egyik em ber dú dol ni kez -
dett egy dalt, és ha ma ro san min den ki éne kelt a tûz kö rül.
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Er zsé bet bol dog volt, és azt mond ta társ nõ i nek, lát já tok,
min dig mond tam, hogy csak vi dám má kell ten ni az em be -
re ket.” 

Kö szö nöm a fi gyel mü ket. (Taps.)
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Sokszor könnyebb beszélni, mint hallgatni



IV. EGYE BEK
Be szél ge tés a kép vi se lõ vel

– Kép vi se lõ úr! A po li ti kus éle té nek is van em be ri ol da la, er -
rõl sze ret ném kér dez ni.

– Néz ze, aki po li ti kai po rond ra lép, an nak szá mí ta nia
kell ar ra, hogy nem úgy zaj lik az éle te, mint an nak elõt te,
és más sza bá lyok irá nyít ják a vi sel ke dé sét is.

– Ez mit je lent?
– Moz gal mas éle tet. A múlt hé ten pél dá ul meg jár tam

Székelyudvarhelyt, Letkést és Battonyát. Van olyan nap,
hogy ko rán reg gel a te le ví zi ó ban kez dek, és es te la kos sá -
gi fó ru mon ve szek részt. Köz ben le ve lek re kell vá la szol ni,
ve zet ni a par la ment ülé sét, kül föl di ven dé ge ket fo gad ni,
in ter jút ad ni stb. Nem pa nasz ko dom, mert ki fe je zet ten él -
ve zem a vál to za tos sá got.

– Azt mond ta, hogy a po li ti kai élet ben má sok a vi sel ke -
dés sza bá lyai.

– Per sze, na gyobb ön ura lom ra van szük ség, mint a ma -
gán élet ben. Né ha az asz tal ra kell csap ni, de nem ak kor,
ami kor dü hös va gyok, ha nem ami kor úgy íté lem meg,
hogy el jött az ide je. Ró lam azt mond ják, hogy nyu godt va -
gyok. Le het, de be lül élén ken re a gá lok az ese mé nyek re.

– Az al kot mány bí ró ság is úgy fog lalt ál lást, hogy a po li -
ti ku sok nak töb bet kell eltûrniük…

– Van mit. Ami ért egy jobb kocs má ban orr ba vág ják a
pi masz ko dót, azt mo so lyog va kell el vi sel ni. Kezd ve a gya -
láz ko dó név te len le ve le ken, a po li ti kai rá gal ma kon ke resz -
tül, a mé dia pac ká zá sá ig. El kell tud ni vi sel ni, de meg szok -
ni nem le het.

– Nyil ván van nak kel le mes él mé nyei is.
– Ter mé sze te sen. Jól esõ ér zés, ha si ke rül egy be széd, el

tu dok in téz ni egy ügyet, ered mé nyes egy par la men ti sza -
va zás. Leg szeb bek azon ban a sze mé lyes kap cso la tok. Hat
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év alatt sok ba rá tom és is me rõ söm lett a kör zet ben. Az elõ -
zõ cik lus ban egy kis bör zsö nyi fa lu ból jöt tek hoz zám, a
mi nisz té ri um ba nyug dí ja sok. Be ül tek a szo bám ba, el be -
szél get tünk, a vé gén min den ki tõl el bú csúz tam. Két év
múl va a vá lasz tá sok ide jén me sél te a pol gár mes ter, hogy
egy idõs bá csi meg kér dez te tõ le, hogy is hív ják azt az em -
bert, aki ve le ke zet fo gott, mert õ ar ra akar sza vaz ni. Egy -
szer re érez tem szé gyent, há lát és meg ha tott sá got.

– Em lí tet te, hogy a kö zel múlt ban járt Erdélyben…
– Er dély fon tos szá mom ra. Apám ko lozs vá ri volt, a me -

nyem szé kely föl di. De a sze mé lyes kö tõ dés mel lett a po li -
ti kai és em be ri szem pont ok is köt nek eh hez a föld höz.
Ezer éves tör té ne lem kap csol ös  sze min ket. A táj cso dá la -
tos, az em be rek jó lel kû ek. Részt vet tem a csíksomlyói bú -
csún, be szél tem Szász Je nõ pol gár mes ter ren dez vé nyén, és
fel avat tam egy Rá kó czi -dom bor mû vet Szent egy há zán,
szép él mény volt.

Hadd fe jez zem be egy jel leg ze tes szé kely vic cel. Az
egyik szé kely atya fi meg kér dez te tõ lem: mit gon dol, mi re
hasz nál juk mi itt a ló bõrt? Nem tu dom – vá la szol tam. Hát
lo vat tar tunk ben ne.

(Ren dü let le nül, 2003. nyár.)

134 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



Ok tó ber 23-a Len gyel or szág ban

2006-ban egy kö zép-eu ró pai or szág ban ün ne pel jük egy
má sik kö zép-eu ró pai or szág 50 év vel ez elõt ti ese mé nye it.
A két or szág több mint ezer éves tör té nel me so rán sok
szál lal kö tõ dött egy más hoz, ma is ös  sze köt ben nün ket né -
pe ink ba rát sá ga.

Már a XI. szá zad nagy ma gyar ki rá lyá nak, Szent Lász ló -
nak ere i ben is folyt len gyel vér. A Len gyel or szág ban is nagy
tisz te let nek ör ven dõ Kin ga és Hed vig ma gyar ki rály lá nyok
vol tak, Nagy La jos, III. Ja gel ló Ulász ló és Bá tho ry Ist ván pe -
dig kö zös ural ko dók. Rá kó czi fe je de lem len gyel föl dön ta -
lált me ne dé ket, ahogy a má so dik vi lág há bo rú éve i ben sok
len gyel Ma gyar or szá gon. Az 1848–49-es sza bad ság harc ban
a Len gyel Lé gi ó ban négy ezer len gyel ka to na har colt. 

1956. ok tó ber 23-án a ma gyar for ra da lom a „len gyel ok -
tó ber” mel let ti szo li da ri tá si tün te tés ként kez dõ dött. Sor -
sunk és el len fe le ink kö zö sek vol tak. Hadd idéz zem Or bán
Vik tor volt ma gyar mi nisz ter el nö köt: „Van nak nem ze tek,
ame lyek ar ra ítél tet tek, hogy fi a ik nak min dig új ra kell jen
ál mod ni uk apá ik ál ma it. Kö zép-Eu ró pá ban ez a sor sunk.
Ne künk min dig új ra és új ra meg kell har col nunk azért a
sza bad sá gért, ame lyért apá ink, nagy apá ink, déd apá ink
már meg har col tak. Nem ze dék rõl nem ze dék re örök lõ dik itt
ná lunk a ki olt ha tat lan vágy, hogy ma gunk ha tá roz has sunk
sa ját sor sunk fe lõl, és nem ze dék rõl nem ze dék re új ra ál -
mod juk a biz ton sá got nyúj tó sza bad és bol dog vi lá got. 

1990-ben en nek az álom nak va ló ra vál tá sá ért fog tunk ösz  -
sze. Szük sé günk volt a vál to zás ra, mind an  nyi an újat akar tunk,
füg get len pol gá ri Ma gyar or szá got. Ezt a vi lá got ál mod ták meg
'56 ok tó be ré ben apá ink és anyá ink, akik ma guk is déd apá ik -
tól, 1848 hõ se i tõl örö köl ték ezt. Igen, így forr nak ös  sze ben -
nünk a nem ze dé kek új ra és új ra, év szá zad ról év szá zad ra.”

1956 tisz ta for ra dal ma hár mas üze ne tet küld ne künk.
El sõ ként a nem ze ti gon do la tot. Ez min den kor ban az ide -
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gen el nyo más el le ni lá za dás ra, a füg get len ség és nem ze ti
ön ren del ke zés meg va ló sí tá sá ra kész tet te apá in kat. Akik
kö zös sé gek ben gon dol kod nak, azok tud ják, hogy a nem -
ze ti kö zös ség hez tar to zás tu da ta iga zi ér ték. '56 né pe ezt
az ér té ket kép vi sel te szem ben azok kal, akik az in ter na ci o -
na liz must erõl tet ték rá juk. 

Má sik üze net a sza bad ság gon do la ta. Ma gyar or szág né -
pe a nyo masz tó, min dent át ha tó zsar nok ság után te li tü dõ -
vel szív ta be a sza bad ság le ve gõ jét. Õk nem té vesz tet ték
ös  sze a sza bad ság friss fu val la tát a sza ba dos ság fül ledt le -
ve gõ jé vel. Il  lyés Gyu la ver se, az Egy mon dat a zsar nok ság -
ról jól ér zé kel te ti azt a vi lá got, amely ben mind két nép nek
él nie kel lett: 

„Hol zsar nok ság van,
ott zsar nok ság van
nem csak a pus ka csõ ben,
nem csak a bör tö nök ben, (…)

nem csak a szö ges drót ban,
nem csak a könyv so rok ban,
szö ges drót nál job ban
bu tí tó szó la mok ban;

az ott van
a bú csú csók ban,
ahogy így szól a hit ves:
mi kor jössz ha za, ked ves;

az ut cán oly szo kot tan
is mé telt hogy-vagy-okban,
a hir te len pu háb ban
szo rí tott kézfogásban…”
Vé gül a har ma dik üze ne te '56-nak a mo rá lis tisz ta ság és

szo li da ri tás üze ne te. A for ra dal má rok igaz sá got akar tak
ten ni és nem bos  szút áll ni. Egy esz mé ért küz döt tek és nem
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ér de ke kért, kö zös sé gért és nem ön ma guk ért. A vi lág, ami
el len har col tak, nem csak zsar nok ság gal és fé le lem mel te li
volt, de ve le jé ig rom lott és ha zug. Igaz, tisz ta for ra da lom
volt '56-ban. Ma de mok rá ci á ban élünk, ahol nincs zsar -
nok ság. Ha zug ság per sze van, de a mai ha zu gok nem zsar -
no kos kod nak, õk ma ni pu lál nak. Ez zel ma is szem be kell
ál lí ta ni az igaz sá got, ha nem is a for ra da lom esz kö ze i vel.

2006-ban két kö zép-eu ró pai or szág ban 1956 tisz ta for -
ra dal má ra em lé ke zünk, azok ra az üze ne tek re, ame lye ket
az éle tü ket sem kí mé lõ hõ sök kül de nek fe lénk, a ha za sze -
re tet, a sza bad ság, a hit és az em ber ség üze ne té re. Tisz te -
let tel mon dok kö szö ne tet min den len gyel nek, aki tár sunk
volt 1956 küz del me i ben, az azt kö ve tõ meg tor lás éve i ben,
és part ne rünk az óta is, kö zös ér té ke ink kép vi se le té ben.

Él jen az év ez re des len gyel ma gyar-ba rát ság!
(El hang zott Var só ban, a Vá ro si Szín ház ban, 2006. ok tó ber 23.)
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Var ga Lász ló ra em lé kez ve

2003. má jus 26.
Na pi rend elõt ti fel szó la lás

HARRACH PÉ TER (Fi desz): Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt
Ház! Az er dõ tra gé di á ja, ha ki dõl a tölgy. A ma gyar ke resz -
tény de mok rá cia nagy öreg je, az Or szág gyû lés kor el nö ke,
Var ga Lász ló, La ci bá tyánk el tá vo zott kö zü lünk.

A har min cas évek ben kap cso ló dott be az ak kor ak ti -
vi zá ló dó ke resz tény re form nem ze dék mun ká já ba, amely
cél ként a tár sa da lom pe re mé re szo rult ré te gek szo ci á lis
és kul tu rá lis fel eme lé sét je löl te meg. A pa raszt-nép fõ is -
ko lák és mun kás aka dé mi ák szel le me ra di ká lis volt, de a
tár sa dal mi ren det és az em be ri mél tó sá got tisz tel ték. Ez
a szel lem sok fi a tal ban, így Var ga Lász ló ban is fel éb resz -
tet te a ke resz tény tár sa dal mi fe le lõs sé get, ha tás sal volt
sze mé lyi sé gé re és tö rek vé se i re. Az itt át élt igaz sá go kat
ké sõbb is gyak ran em le get te. Egyik mon dá sa volt: az
em ber ér té két nem a po zí ci ó ja, még csak nem is a vég -
zett sé ge ad ja, ha nem az, ami be lül van. Ek kor lett po li ti -
kai te vé keny sé gé nek alap ve tõ cél ja a szo ci á lis igaz sá gos -
ság szol gá la ta.

A moz ga lom ból ki nõtt, Barankovics ve zet te De mok ra ta
Nép párt nak Var ga Lász ló elõ ször szer ve zõ je, majd ké sõbb
kép vi se lõ je lett. Így jel le mez te a kort, amely ben küz de ni -
ük kel lett: eb ben az idõ ben az igaz ság el né mult, a ha zug -
ság har so gott, az egyé ni sé gek nem ér vé nye sül tek és a jel -
le mek el tör pül tek. Ek kor már 1947–48-at írunk. A De mok -
ra ta Nép párt kép vi se lõi bát ran küz döt tek, ta lán ek kor ala -
kult ki La ci bá tyánk küz dõ ké pes sé ge és re a li tás ér zé ke is.
Ahol le he tõ sé get lá tott a si ker re, ott küz dött, ahol vi szont
nem volt er re le he tõ ség, ott kön  nye dén to vább ment.
Komp ro mis  szum kész sé ge er köl csi tar tás sal pá ro sult. Gyak -
ran mond ta: aki a po li ti ká ban nem tud komp ro mis  szu mot
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köt ni, az ne po li ti zál jon; aki vi szont az el ve it fel ad va köt
komp ro mis  szu mot, an nak nincs he lye a po li ti ká ban.

1948 vé gén emig rál nia kel lett. Má so dik ha zá já ban meg -
ta lál ta a he lyét, eg zisz ten ci át te rem tett, de egy per cig sem
fe lej tet te el, hogy ma gyar és köz éle ti em ber. Kap cso la tot
lé te sí tett a más párt be li ma gyar emig ráns po li ti ku sok kal,
szer ve zett, írt és be szélt. Ki vá ló tol la volt; több drá má ját
mu tat ták be itt hon és Ame ri ká ban. Re mek szó nok volt,
éle tét pó di u mon töl töt te, és bár tra gi kus, még is szim bo li -
kus, hogy ott is halt meg.

Az emig rá ció nem csak ha za sze re tet ét nem tud ta meg -
tör ni, de op ti miz mu sát, sõt hu mor ér zé két sem. Már 80
éves volt, ami kor ha za tért, fi a ta los len dü let tel ve tet te ma -
gát a mun ká ba, dol go zott, jár ta a vi dé ket és idõt szánt az
em be rek re. Egy el gé pi e se dõ vi lág ban, egy ato mi zá ló dó
tár sa da lom ban ha za hoz ta azt, amit ma gá val vitt: a ke resz -
tény re form nem ze dék di na mi kus, hu ma nis ta, esz mék iránt
lel ke se dõ vi lá gát.

Éle té nek eb bõl az utol só 13 évé bõl sok min dent ki le -
het ne emel ni, csak egy gon do la tot idé zek, amely ér zé kel -
te ti, hogy po li ti kai küz del me i ben is min dig az igaz sá got ke -
res te. Így szól az idé zet: „Mi köz ben az egész de mok ra ti kus
vi lág ös  sze fog a ter ro riz mus meg ál lí tá sá ra, én sze ret nék egy
má sik ve szély rõl szól ni, a szel le mi ter ro riz mus ról. Ar ról a
szel le mi ter ro riz mus ról, ame lyik a saj tó ban, rá di ó ban, te le -
ví zi ó ban, a köz élet ben fo lyik. Ar ról a szel le mi ter ro riz mus -
ról, amely ha dat vi sel az igaz ság el hang zá sa el len, és meg -
té vesz té se ket, va lót lan sá go kat, ha zug sá go kat ter jeszt."

Egy tör té net tel tar to zom még ne ki. Az utób bi he tek ben
egy fi a tal so fõr rel uta zott gyak ran vi dék re. Het ven év volt
kö zöt tük a kor kü lönb ség. Még is tud tak be szél get ni, vic ce -
ket me sél ni, fel idéz ve a múl tat, egy szó val meg ér tet ték egy -
mást. És ez ne ki volt kö szön he tõ. Min den al ka lom mal be -
küld te egy vi rág bolt ba, hogy ve gyen két cso kor vi rá got:
egyet az õ fe le sé gé nek és egyet a fiú meny as  szo nyá nak.
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Be fe je zé sül kor el nö ki be szé dé bõl egy mon da tot sze ret -
nék idéz ni. „Igen tisz telt Or szág gyû lés! Eb ben a fen sé ges
épü let ben, amely be '47 óta úgy jö vök be, mint egy temp -
lom ba, fel szó la lá sa ink ban ki zá ró lag az or szág sor sá val fog -
lal koz zunk, tart suk tisz te let ben má sok jo ga it, em be ri mél -
tó sá gát és be csü le tét.”

Kö szö nöm szé pen. (Taps.)
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Hús vé ti kö szön tés

2007. áp ri lis 2.
Or szág gyû lé si fel szó la lás

HARRACH PÉ TER (KDNP): Tisz telt El nök As  szony! Tisz telt
Kép vi se lõ tár sa im! Va ló ban, egy hét múl va hús vét lesz, és a
hús vét mind nyá junk ün ne pe, hi szen val lá si tar tal ma mel -
lett az egész tár sa da lom nak szó ló üze ne te is van. A val lá -
si tar ta lom nyil ván va ló, az Ószö vet ség né pe a sza ba du lást
ün ne pel te, a ke resz té nyek szá má ra vi szont a leg na gyobb
ün nep a hús vét, még ha ka rá csony a leg han gu la to sabb is,
hi szen hús vét kor az üdv tör té net köz pon ti ese mé nyét, Jé -
zus Krisz tus szen ve dé sét, ha lá lát és fel tá ma dá sát ün ne pel -
jük. Ez az ese mény vá laszt ad az élet és ha lál misz té ri u má -
ra rá kér de zõ em ber kér dé sé re is. 

De mi az az üze net, amit min den ki nek tar tal maz a hús -
vét? A gye re kek nek per sze el sõ sor ban a csokitojást to jó
nyu szi ról szól, ez is a hús vét hoz tar to zik. A nyúl szü lõ
ilyen kor fész ket rak, és be le te szi az aján dé kot. Az idõ múl -
tá val per sze egy re ne he zebb a zon go ra alá be mász ni és ott
fész kel ni, de a gye rek, il let ve az uno kák örö me kár pó tol
min ket ezért. 

A fel nõtt em ber szá má ra azon ban az üze net ket tõs. Egy -
részt az ün nep rõl ál ta lá ban szól. Az ün nep mit je lent az
egyén, a csa lád és a tár sa da lom, a nem zet szá má ra? Ilyen -
kor az em ber há tat for dít a hét köz nap ok nak, le ül a csa lá -
di asz tal hoz, koc cint a ba rá ta i val, és egy pi cit ki nyí lik a
sze me azok ra a dol gok ra, ami ket hét köz nap nem vesz ész -
re. Az ün nep tár gya fe lé for du lunk, és ez azt is je len ti,
hogy egy más fe lé is for du lunk. Társ kell az ün nep hez, tár -
sak, el sõ sor ban csa lád, mert egye dül nem le het ün ne pel -
ni. Az ün nep kö zös sé get te remt. És ha ezt az üze ne tét néz -
zük a hús vét nak, ak kor ez már a tár sa da lom egé szé nek is
szól, hi szen az ün nep nem csak kö zös sé get, de egy sé get is
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te remt, egy sé get a nem zet éle té ben is. Bíz zunk ben ne,
hogy fo gunk tud ni egy szer így ün ne pel ni. 

A hús vét nak azon ban van egy egé szen konk rét üze ne -
te, amely az élet rõl szól, az élet igen lé sé rõl, az élet kul tú -
rá já ról, ami nem csak az élet fel tét len tisz te le tét je len ti – so -
kan va gyunk, akik kü lön is hang súlyt te szünk az élet kez -
de té nek és vé gé nek fel tét len tisz te le té re –, de az élet igen -
lés az új élet meg je le né sé nek örö mét is je len ti, a gyer me -
kek fo ga dá sá nak örö mét, és ez min dig na gyobb kell hogy
le gyen a fé le lem nél, a jö võ tõl, a bi zony ta lan tól va ló fé le -
lem nél. Nagy vo na lú kell, hogy le gyen, az ál do zat tól va ló
fé le lem nél is erõ sebb. A hús vét üze ne te az is, hogy az élet
az ál do zat ból fa kad.

És még va la mit en ged je nek meg. Ko runk em be ré nek
szük sé ge van ar ra, hogy igent mond jon a tel jes em be ri éle-
t re. A tel jes em be ri élet pe dig a má sik kal va ló kap cso lat -
ban, a má sok kal va ló kap cso lat ban és – most megint vis-
sza kell tér nem – a csa lád dal va ló élet ben tel je se dik ki, hi -
szen ön ma ga mat a társ sal va ló kap cso lat ban ta lá lom meg,
és éle tünk a csa lád ban tel je se dik ki. A hús vét üze ne te te -
hát, ha egy mon dat ban aka rom ki fe jez ni, az, hogy a má so -
kért ho zott ál do zat ból élet fa kad. Ez ér vé nyes a csa lád ra,
és ér vé nyes a nem zet egé szé re is.

Min den ki nek, meg kü lön böz te tés nél kül, szép hús vé tot
kí vá nok. Is ten áld ja Ma gyar or szág né pét! (Taps.)
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Nõ na pi kö szön tõ

2005. már ci us 8.
El nö ki ülés meg nyi tó az Or szág gyû lés ben

EL NÖK, HARRACH PÉ TER: Tisz telt Or szág gyû lés! Már ci us
8-a van, nõ nap. Ezen a na pon egy 1857. már ci us 8-ai ese -
mény re em lé kez tek, a ma gyar em be rek azon ban át kó dol -
ták az ün ne pet, po li ti kai üze net he lyett em be ri tar tal mat
ad tak ne ki. Ezen a na pon, év ti ze de ken ke resz tül ki ala kult
szo kás sze rint, kö szönt jük a nõ ket. Mind nyá jan ki fe jez zük
irán tuk tisz te le tün ket. Szá mom ra is meg tisz tel te tés, hogy a
kép vi se lõ as  szo nyo kat, a Ház nõi mun ka tár sa it és min den
ma gyar lányt és as  szonyt kö szönt he tek.

De nem csak kö szön te ni, ha nem kö szön ni is sze ret nék.
Meg kö szön ni, hogy van nak, hogy szé pek és ked ve sek,
hogy ta pin ta to sak és meg ér tõk, hogy gon dos ko dók és ál -
do zat ké szek. Õriz zék meg a kü lön bö zõ sé gü ket! Le gye nek
nõ i e sek ab ban a vi lág ban, amely a fér fi és nõ kö zöt ti kü -
lönb sé get csök ken te ni akar ja. Õriz zék meg sza bad sá gu kat,
hogy ne más dönt se el önök he lyett, a kar ri ert vá laszt ják,
a csa lá dot, vagy mind ket tõt. Õriz zék meg mél tó sá gu kat
azok kal szem ben, akik csu pán a tes tük re kí ván csi ak. Egy
biz tos: önök nél kül nincs gyer mek, nincs csa lád, nincs em -
be ri jö võ. Azt kí vá nom, hogy ne csak az ün ne pen, ha nem
min den nap kap ja nak tisz te le tet és meg be csü lést. 

Is ten él tes sen min den ma gyar lányt és as  szonyt! (Taps.)
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Kó rus fesz ti vál a ze ne, az épí té szet 
és a tör té ne lem je gyé ben

Sze re tet tel kö szön töm a kó rus fesz ti vál részt ve võ it. Kö szö -
nöm, hogy a Par la men tet is elõ adá suk szín he lyé ül vá lasz -
tot ták. Nagy sze rû gon do lat nak tar tom a szer ve zõk szán dé -
kát, a ze ne, az épí té szet és a tör té ne lem ös  sze kap cso lá sát.
A két mû vé sze ti ág ro kon sá ga nyil ván va ló, er re He gel is
utal Esz té ti ká já ban, ami kor kö zös vo nás ként em lí ti, hogy
mind ket tõ ben „a leg mé lyebb ben sõ ség, más részt a leg szi -
go rúbb ér tel mi rend ural ko dik”. Egy faj ta egy más ra utalt sá -
got is fel fe dez he tünk: a hang hoz tér kell, a ze ne pe dig élõ -
vé te szi a te ret.

Ho gyan kap cso ló dik eh hez a his tó ria? Éle tünk az idõ -
ben zaj lik, a múlt ból táp lál ko zik: elõ de ink al ko tá sai kö zött
élünk, gon do la ta i kat a kö zös ség tu da ta õr zi. Az is nyil ván -
va ló szá munk ra, hogy nem csak a je le nért, ön ma gunk ért,
de a jö võ ért, gyer me ke in kért is dol go zunk. A tör té nel mi
ese mé nye ket su gal ló kör nye zet ben meg szó la ló dal az idõ
és a tér, a mû vé sze ti szép és az em be ri küz de lem együt tes
él mé nyét ad ja.

Kö szön jük az Önök vál lal ko zá sát és azt a sok szí nû él -
ményt, amit mind nyá junk nak nyúj ta nak.

(El hang zott a Par la ment ben, 2005. október 23.)
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Gyurcsány Fe renc bõl nagy ál lam fér fi 
le he tett vol na

2007. jú ni us 14.
Fel szó la lás a kor mány egy éves te vé keny sé gét 

tár gya ló vi ta na pon

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Hos  szú órá kon ke resz tül hall -
gat tuk a szak po li ti kai kér dé se ket, ada to kat és azok ér tel me -
zé sét, nyil ván mi is és a vi tát fi gye lõk is be le fá rad tak. Úgy -
hogy pi hen jünk egy ki csit, be szél jünk em be ri kér dé sek rõl!

A ma gyar mi nisz ter el nök moz gás te re igen nagy, hi szen
nem a kor mány nak van mi nisz ter el nö ke, ha nem a mi nisz -
ter el nök nek van kor má nya, meg te he ti azt, hogy az or szág
sze ke rét ilyen vagy olyan irány ba ál lít sa, és len dü le tet is
ad jon ne ki. Még is mi tör tént, hogy ez a sze kér nem len -
dült be?

Most egy olyan ál lí tást te szek, ami bi zo nyá ra mind két
ol dal kép vi se lõ it meg le pi, de meg te szem: Gyurcsány Fe -
renc bõl nagy ál lam fér fi le he tett vol na, sok adott sá ga meg -
van hoz zá, kom mu ni ká ci ós kész sé ge, ki vá ló szó no ki ké -
pes sé ge, am bí ció, len dü let, mun ka bí rás. Ak kor még is mi
hi ány zott? Ami kor egyik ked ves köny ve met, Szé che nyi
Nap ló ját a ke zem be vet tem, eszem be ju tott a mi nisz ter el -
nök úr blogja, és ak kor rá jöt tem, hogy mi a kü lönb ség ket -
te jük kö zött, mi hi ány zik ah hoz, hogy nagy ál lam fér fi le -
gyen Gyurcsány Fe renc.

Ket tõt mon da nék: az egyik egy in tel lek tu á lis hi ány, a
má sik egy mo rá lis. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ban.) Az
in tel lek tu á lis hi ány azt je len ti, hogy saj nos a dol gok ös  sze -
füg gé se i ben és táv la ta i ban va ló szem lé le te mint ha hi á -
nyoz na a mi nisz ter el nök úr ból, ami meg volt a ma gyar tör -
té ne lem nagy ál lam fér fi a i ban, gon dol ja nak csak Szé che -
nyi re, De ák ra vagy a nagy mi nisz ter el nök-elõ dök re,
Andrássyra, Ti szá ra vagy Beth len re.
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És mi a mo rá lis hi ány? Ami kor Szé che nyi Nap ló ját kéz -
be ves  szük, ak kor azt lát juk, hogy a nem ze té ért ag gó dó
po li ti kus ví vó dik és té pe lõ dik, mi lesz en nek a nem zet nek
és pol gá ra i nak a sor sa. A nap ló és a blog köz ti kü lönb ség
nem csu pán ab ból adó dik, hogy az egyi ket tol lal, a má si -
kat kla vi a tú rán ír ták, ha nem ab ból is, hogy az utób bi ban
nyo ma sincs en nek a fe le lõs ség ér zet nek, egy vi szont meg -
je le nik: a ma ni pu lá ció szán dé ka. Hát ez a ket tõ, ami meg -
kü lön böz te ti a nagy ál lam fér fit és a nagy ál lam fér fi vá nem
lett mi nisz ter el nö köt.

Ha meg en ge dik, még egy szem pon tot em lí te nék. Azt
lát juk az el sõ Gyurcsány-kormánynál is és most is, hogy
hosszú idõ el telt va ló di kor mány zás nél kül. Ehe lyett egy
kom mu ni ká ci ós ak ció in dult be, tö ké le te sen mû kö dött is,
az em be rek egy ide ig meg gyúr ha tók vol tak, egy ide ig el
le he tett ve lük hi tet ni, hogy mun ka fo lyik, és köz ben hó na -
po kon ke resz tül gya kor la ti lag kor mány zás nem tör tént az
or szág ban. Ha sza bad ja va sol ni va la mit ezen az egy éves
év for du lón: több kor mány zást és ke ve sebb ma ni pu lá ci ót.

Kö szö nöm szé pen. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ban.)
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Kö szön tõ a vil lá nyi bo rász bá lon 

Tisz telt Höl gye im és Ura im, ked ves Ba rá ta im!
Két okom van rá, hogy ma es te az élet örö me i rõl szól jak.
Egy részt bál ban va gyunk, más részt Vil lány ban. Ki mást
idéz het nék be ve ze tés ként, mint Ham vas Bé lát, aki így szól
a vil lá nyi bor ról és a bál ról: „A vil lá nyi az ele gáns bor, a
ga val lé ro ké és a dá má ké. A ma gam ré szé rõl bál ra csak vil -
lá nyit adnék… Min den elõ nye ak kor bon ta ko zik ki, ha az
em ber fris sen für dött, bo rot vál ko zott, te tõ tõl tal pig
átöltözött… Ép pen csak an  nyi iz gal mat kelt, amen  nyi a
tán co sok tár sal gá sá hoz kell. Mér ték tar tó, fi nom, jólnevelt.”

Nagy bá tor ság len ne Ham vas Bé lá nak el lent mon da ni,
nem is te szem, leg fel jebb ki egé szí tem. Szá mom ra a vil lá -
nyi nem csak a bá lok bo ra. Az ün ne pi ebé de ké épp úgy,
mint a ba rá ti be szél ge té se ké, de leg in kább a ma gá nyos el -
mél ke dé sé. A vil lá nyi ban gon do la tok van nak.

Ma es te azon ban Ham vas Bé la gon do la tá nál ma ra dunk.
A vil lá nyi a bá lok bo ra, a bál pe dig az ele gan cia a szép -
ség, az öröm al kal ma. De va jon 2007 feb ru ár já ban itt Ma -
gyar or szá gon van-e okunk örül ni. A kér dés jo gos, még is
azt mon dom, hát hogy ne len ne. Ma gyar em be rek va -
gyunk, em be rek és ma gya rok. Az em ber nél nincs cso dá la -
to sabb te remt mény a föl dön. Nem csak azért, mert sza bad -
nak szü le tett, amit a rab ság sem ve het el tõ le. Nem csak
azért mert nem tud ak ko rát buk ni, hogy fel ne áll jon, ha -
nem azért is, mert a leg ne he zebb hely zet ben is él ben ne a
re mény. A sza bad sá ga mel lett ez a leg na gyobb aján dé ka.
Min den re rá tud ja mon da ni: túl fog juk él ni. Ké pes hin ni
ab ban, hogy a rossz vi lág után jön egy jobb vi lág, a tisz -
tes ség, a mun ka, az ér té kek vi lá ga.

Ma gyar em be rek va gyunk. Eb ben a ha zá ban élünk.
Van, aki tud ja, mi kor jöt tek ide az õsei, van, aki nem. Nem
is fon tos, itt va gyunk, együtt va gyunk, ez a mi ha zánk.
Ben ne Vil lány a nagy sze rû bo ra i val.
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Ami kor az öröm rõl be szé lünk, tud juk, hogy az nem fel -
tét le nül har sány ság, ha nem a ki egyen sú lyo zott em ber bel -
sõ de rû je. Az ön ma gá val bé ké ben le võ em ber jó szán dék -
kal for dul a má sik fe lé, az élet min den aján dé kát tisz ta
szív vel fo gad ja, és má sok kal kö zö sen tud örül ni an nak,
hogy az Úr is ten jó ked vé ben te rem tet te ezt a vi lá got.

Is ten él tes se a vil lá nyi a kat, hogy még so ká ig tud ja nak
örö met sze rez ni mind nyá junk nak!

Jó szó ra ko zást!
(El hang zott a villányi borászbálon, 2007. február 10.)
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Választókerületemben
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Ez több mint osztálykirándulás



IN TER JÚ A KÖR ZET 
KÉP VI SE LÕ JÉ VEL

– Kép vi se lõ úr, be szél jen a mun ká já ról, ho gyan tel nek egy
or szág gyû lé si kép vi se lõ hét köz nap jai?

– Szí nes éle tem van. Úgy is mond hat nám, hál' Is ten nek
sok dol gom van. Egyé ni kép vi se lõ va gyok, já rom a kör ze -
te met. Igyek szem ha té ko nyan kép vi sel ni az itt la kók ügye -
it, ak kor is, ha a he lyi ese mé nyek gyak ran hét vé gé re es nek.

– Hol járt az el múlt hó nap ban?
– Több he lyen. Ál ta lá ban hos  szabb idõt töl tök egy-egy te -

le pü lé sen. Pél dá ul Püspökhatvanban jár va az es ti köz sé gi ün -
nep ség elõtt részt vet tem a kép vi se lõ-tes tü let ülé sén, meg lá -
to gat tam a plé bá nos urat, el be szél get tem jó né hány em ber rel,
meg néz tük a nép raj zi ki ál lí tást stb. 15-én itt vol tam
Veresegyházon, dél elõtt a vá ro si ün nep sé gen, dél ben a pol -
gá ri ol dal ebéd jén, dél után a fu tó ver se nyen. Es te Kóspallagon
tar tot tam be szé det, majd hos  sza san be szél get tünk a hely be li -
ek kel. Múlt szom ba ton Vámosmikolán a he lyi '56-osok és
hoz zá tar to zó ik ta lál ko zó ján vet tem részt. Há rom órán ke resz -
tül hall gat tuk a vis  sza em lé ke zé se ket, ész re sem vet tük, hogy
el telt az idõ. A hé ten 11 te le pü lés pol gár mes te ré vel fo gok ta -
lál koz ni. Szó val vál to za to sak a he lyi programok…

– Ha a par la ment ben van, mi vel fog lal ko zik?
– Ülést ve ze tek, ven dé ge ket fo ga dok, szak mai mun kát

vég zek, felszólalok…
– Ve gyük sor ra!
– Az or szág gyû lés egyik al el nö ke va gyok. Fel ada tom

töb bek kö zött, hogy ülé se ket ve zes sek. Ez ál ta lá ban egy
ülés na pon 2-3 órát je lent, de volt olyan al ka lom, ami kor
es te nyolc tól éj jel ket tõ ig ül tem a szék ben.

– Mi lyen ven dé ge ket szo kott fo gad ni? 
– Utol já ra egy pa lesz tin de le gá ci ót, elõt te egy új ság író-

kon fe ren cia részt ve võ it, orosz pro tes táns lel ké sze ket, a
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Ford cég meg bí zot ta it, és per sze a kör ze tem is ko lá sa it,
nyug dí ja sa it.

– Mit je lent a szak mai mun ka?
– Frak ci óm szo ci á lis ka bi net jét irá nyí tom. Több szak ér -

tõ és kép vi se lõ dol go zik azon, hogy szo ci á lis és csa lád ügyi
kér dé sek ben az ál ta lunk kép vi selt ér ték rend szín vo na las
mó don je len jen meg.

– Utol só fel szó la lá sá ban mi rõl be szélt?
– Na pi rend elõtt szól tam a nyug dí ja sok hely ze té rõl, az

ener gia- és gyógy szer ár eme lé sek rõl. Egy-egy té mát az tán a
mé di á ban is kép vi sel ni kell. Van még egy fel ada tom, az
egy há zi kér dé sek. Ahogy lát ja, va ló ban vál to za tos az éle -
tem.

– Ho gyan ha tá roz ná meg kép vi se lõi hit val lá sát?
– Le het hogy nagy sza vak, de õszin tén mon dom. A

nem zet ér de ké ben, az em be re kért, a ke resz tény ér ték rend
ér vé nye sü lé sé ért dol go zom. Min den nap há lát adok a
Gond vi se lés nek, hogy ezt te he tem.
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Sze re tem a fa lu na pok han gu la tát



– Hús vét kö ze le dik, mit je lent ön nek ez az ün nep?
– Gon do la ti tar tal ma a ke resz tény ta ní tás köz pon ti ele -

me, a hús vé ti misz té ri um. En nek meg élé sé ben se gít a
nagy böj ti fel ké szü lés. Az ün nep nek sa já tos han gu la tot ad
szá mom ra a csa lá di együtt lét a ma ga szo ká sa i val. Kí vá nom
a lap min den ol va só já nak, le gyen tar tal mas és él ményt adó
ün ne pe.

(Vácvidéki Hír mon dó, 2005. áp ri lis.)
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Az ünnep mindenkié



A VE RES EGY HÁ ZI POL GÁ RI OL DAL
AZ ÖN KOR MÁNY ZA TI 
VÁ LASZ TÁ SOK UTÁN

Az ön kor mány za ti vá lasz tá sok után fél év vel ide je mér le -
get ké szí te nünk a ve res egy há zi polgári-keresztény-nemzeti
ol dal te vé keny sé gé rõl, ál la po tá ról. 1998 óta is me rem a mi -
e in ket, je lölt ként és kép vi se lõ ként az óta él ve zem tá mo ga -
tá su kat, amit is mé tel ten meg kö szö nök.

Veresegyházon a kü lön bö zõ szer ve ze tek ben és azo kon
kí vül el kö te le zet ten te vé keny ke dõ ba rá ta ink – a meg szo kott
jobb ol da li fe szült ség el le né re – nagy erõ fe szí té se ket tet tek az
együtt mû kö dés meg va ló sí tá sa ér de ké ben. En nek vol tak szép
ered mé nyei is. Ki mond hat juk, az or szá gos át lag nál szeb bek.

A vá ros ve ze té sé be azon ban nem volt mód juk be le szól -
ni. En nek oka a pol gár mes ter sze mé lye. Nép sze rû sé ge fo -
lya ma to san ga ran tál ja új ra vá lasz tá sát, ru tin ja és em ber is -
me re te pe dig – a kép vi se lõ tes tü let ös  sze té te lé tõl füg get le -
nül – biz to sít ja szá má ra az egy sze mé lyi ve ze tés le he tõ sé -
gét. Ez ér vé nye sül a je len le gi cik lus ban is.

A mi ol da lunk éle té ben új fe je ze tet je len tett a Fi desz vá -
ro si meg je le né se. Nem cse re já té kos ként, ha nem ti zen ket -
te dik ként lé pett a pá lyá ra, rá adá sul a do log ter mé sze té nél
fog va a csa pat ka pi tány me zé ben. Ért he tõ, hogy az össz já -
ték aka do zott. Egy má sik ha son lat tal él ve a hely ze tet bo -
nyo lí tot ta, hogy a ve zér ha jó ra töb ben át ug rot tak a ré gi
mat ró zok kö zül is, min den ki hú zott egy-egy kö te let, de a
vi tor lák csak nem akar tak szél be áll ni. Pe dig jó szél volt.

Igaz, egy ilyen szi tu á ci ó ban nem csak di na miz mus ra és
jó szer ve zés re, de a kon szen zus te rem tés ké pes sé gé re is
szük ség van.

Az õszi ön kor mány za ti vá lasz tá sok si ke re Veresegyházon
nem csak a „jó szél nek” (az or szá gos po li ti kai hely zet nek),

157HARRACH PÉTER: AKKOR IS A MI HAZÁNK



ha nem an nak a tény nek is kö szön he tõ volt, hogy si ke rült
en nek az ol dal nak egy sé ge sen in dul nia. Így tud tunk tíz bõl
tíz he lyet nyer ni. En nek az ör ven de tes tény nek azon ban
volt egy saj ná la tos kö vet kez mé nye, a lis tá ról nem ju tott be
sen ki. Így több ré gi kép vi se lõ sem ka pott man dá tu mot. Az
egyé ni kör zet ben be ju tott kép vi se lõ ink nek ke zé ben volt a
le he tõ ség, hogy a tes tü let meg ha tá ro zó frak ci ó já vá vál ja nak.
Eh hez azon ban fe gyel me zett csa pat já ték ra és ta pasz talt, rá -
ter mett ve ze tõ re lett vol na szük ség.

Nem sze ret nék el fe led kez ni a ma gam sze re pé rõl sem.
Mint or szág gyû lé si kép vi se lõ nek ket tõs fel ada tom van.
Egy részt a vá ros ér de ké ben kor rekt és se gí tõ kap cso la tot
kell épí te nem a vá ros min den ko ri ve ze tõ i vel, és ter mé sze -
te sen pol gá ra i val. Más részt se gí te nem kell a mi ol da lun kon
ál ló he lyi po li ti kai erõ ket. Az utób bi ér de ké ben erõ fe szí té -
se ket tet tem az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon tör té nõ egy -
sé ges in du lás ér de ké ben. Úgy gon dol tam, ez után min den
megy a ma ga út ján. Rá kel lett jön nöm, hogy ba rá ta im to -
vább ra is igény lik se gít sé ge met. Öröm mel te szem.

Vé gül en ged jék meg, hogy Önök nek, csa lád juk és kö -
zös sé ge ik min den tag já nak szép Hús vé tot kí ván jak.

(Ren dü let le nül, 2007. má jus.)
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Veresen õrzik a hagyományokat



KA RÁ CSO NYI KÖ SZÖN TÕ
Ma a hí rek fõ leg tra gé di ák ról szól nak. A mé dia ezt tart ja el -
ad ha tó nak, et tõl bor zong a fo gyasz tó.

2000 éve Bet le hem ben el hang zott egy öröm hír. A lé -
nyeg rõl szólt, hogy van ér tel me és cél ja az éle tünk nek. Hoz -
zá tör vényt is adott, rö vi det, de tök éle te set, a sze re te tét.

Azt kí vá nom, hogy a bet le he mi üze net mind nyá junk nak
hoz zon bé két és örö met.

Kü lö nö sen azok nak, akik egye dül ün ne pel nek. Érez zék
meg, hogy aki a ka rá csonyt ün nep li, az már nincs egye dül.

(Meg je lent a szo bi vá lasz tó ke rü let 

lap ja i ban, 2006. ka rá csony.)
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Lelkészbeiktatáson



Apró történetek,
komolytalan 
pillanatok
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Ramszesz



EZ MÁR AZ?
Op ti mis ta em ber va gyok, bel sõ de rû vel szem lé lem a vi lág
dol ga it, még a po li ti kai ese mé nye ket is. Hogy ez mi ért
nem tük rö zõ dik az ar co mon, nem tu dom. Sõt azt mond -
ják, kez dek kí sér te ti e sen ha son lí ta ni a ku tyám ra. A je len -
ség rõl – már mint, hogy a gaz da egy idõ után ha son lít a ku -
tyá já ra – so kat hall ha tunk. Ar ról nem te he tek, hogy gyer -
me ke im an nak ide jén egy bullmasztiff kö lyök re be szél tek
rá. Ram szesz – így hív ják – ked ves, jó in du la tú jó szág. So -
ha nem bán tott sen kit, még is min den ki fél tõ le. Igaz egy -
szer meg mu tat ta, mi re len ne ké pes. Fe le sé gem re rá tá madt
két nagy tes tû ku tya, Ram szesz csak so ká ra jött vis  sza az ül -
dö zés bõl. A ha son ló sá got nem sze ret ném min den re ki ter -
jesz te ni, ma rad junk ab ban, hogy az áb rá za tunk ban van va -
la mi kö zös – ál lí tó lag.

Né hány éve kam pány fo tót ké szí tet tünk. Sze re tem az el -
ka pott pil la na to kat, de a mû ter mi fo tó zást ne he zen vi se -
lem. A fo tós azt ja va sol ta, csi nál junk egy mo soly gós ké pet.
Hosszan, ki tar tó an mo so lyog tam. Egy idõ után meg szó lalt:
tes sék mon da ni, ez már az?
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Humbi



A VÖ RÖS BOR
Var ga La ci bá tyánk több mon dá sa vált is mert té, az egyik igen
szé les kör ben. Köz tu dott volt, hogy ked vel te a vö rös bort. Ha
vi dé ki meg hí vást fo ga dott el – ez gyak ran meg tör tént, ma gas
ko ra el le né re – csak azt kér te, le gyen jó va cso ra vö rös bor ral.
Egész jól vi sel te, hogy nem min den vi dé ken te rem jó bor.
Azt vi szont ne he zen, ha be hû töt ték a vö rös bort.

Nem cso da, hogy egy üveg vö rös bor ral kel lett ki en gesz -
tel nie an nak, aki La ci bá csi nak szó lí tot ta. A bá csi tá vo lít, a
bá tyám kö ze lít – szok ta mon da ni.

Azon a bi zo nyos Kos suth té ri ren dez vé nyen a mil li ós tö -
meg elõtt Var ga Lász ló, a par la ment kor el nö ke a mik ro fon hoz
lé pett. Az em be rek kó rus ban ki a bál ták: La ci bá csi, La ci bá csi.
Az Öreg meg szó lalt: – Ma na gyon gaz dag let tem. – Min den ki
el csen de sed ve vár ta a foly ta tást: – Mert aki azt mond ja, hogy
bá csi, hoz egy üveg vö rös bort. Az em be rek fel ne vet tek, de ez
a ne ve tés nem csak a po én nak szólt. Mil li ó nyi együtt lé leg zõ
em ber me leg sze re te te áradt a nagy Öreg fe lé. Ezt épp úgy le -
he tett érez ni a le ve gõ ben, mint az ös  sze tar to zás ér zé sét. Az a
nap fe lejt he tet len és ta lán meg is mé tel he tet len él mény volt.

La ci bá tyánk nagy egyé ni ség volt, böl cses sé gé vel és
kön  nyed szel le mes sé gé vel együtt. Büsz ke va gyok rá, hogy
éle té ben atyai ba rá tom nak tud hat tam, tá vo zá sa kor pe dig
meg em lé kez het tem ró la a par la ment ben, két szer is. A má -
so dik, ha nem is ko moly, de hoz zá il lõ volt. Egy ál lam tit -
kár hi vat ko zott rá. Ter mé sze te sen La ci bá csi zott. Mi u tán
be fe jez te be szé dét, je lent kez tem, és a kö vet ke zõ ket mond -
tam: - Aki La ci bá tyán kat éle té ben le bá csiz ta, egy üveg vö -
rös bor ral kel lett jó vá ten nie. Õ már nem ve he ti át az ön
elég té tel ét. De itt van nak a par la ment ben szel le mi örö kö -
sei. Mi szí ve sen át vál lal juk tõ le ezt a sze re pet.

Az ál lam tit kár ban volt an  nyi hu mor ér zék, hogy né hány
perc múl va egy üveg vö rös bort tett az asz ta lom ra, nem is
ros  szat.
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MEG RÁ GOTT MON DA NI VA LÓ
Az ülést ve ze tõ el nök ke zé ben van nak esz kö zök, amellyel
a par la men ti mun kát me der ben tud ja tar ta ni. Úgy gon do -
lom, min den csen gõ ko cog ta tás nál vagy mik ro fon ki kap -
cso lás nál töb bet ér, ha nyu godt és de rûs lég kört tud te rem -
te ni. Ma gam min dig er re tö rek szem, ha meg va ló sul, iga zi
si ker él ményt je lent. Egy ese tet hadd me sél jek el. 

Egyik kor mány pár ti kép vi se lõ, aki egyéb ként rit kán jön
ki a sod rá ból, va la mi ért na gyon be gu rult. Dü hé ben az el -
len zék ma ga tar tá sát – már el né zést – „szar rá gás nak” mi nõ -
sí tet te. Mi u tán le ült, ezt mond tam ne ki: ön kép vi se lõ tár sa -
it egy vég ter mék rá gá sá val vá dol ta. Úgy gon do lom egy
kép vi se lõ nek nem ez a dol ga, ha nem az, hogy a mon da -
ni va ló ját rág ja meg, mi e lõtt meg szó lal na. A töb bi ek ne vet -
tek, õ fel állt és bo csá na tot kért.
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„EGÉSZ SÉG ÜGYI” SZÜ NET
A par la men ti jegy zõ könyv igen hasz nos iro mány. Szó sze -
rint rög zí ti a kép vi se lõi fel szó la lá so kat. Igaz, a gesz tu so kat,
hang sú lyo kat, be széd tech ni kai sa ját sá go kat kép te len visz  -
sza ad ni. Ezek az élõ be széd ben el fe dik a fo gal ma zá si hi bá -
kat, az írott szö veg vi szont tük rö zi, sõt ki eme li azo kat.

Nagy elõ nye vi szont, hogy új ból és új ból vis  sza ol vas va
a sza vak mö göt ti tör té né sek ért he tõb bé vál nak, mint az el -
hang zó be szé de ket hall gat va.

A kö vet ke zõ jegy zõ köny vi rész le tek egy ke rek par la -
men ti tör té ne tet ír nak le, amely ben az az egye di, sõt bi -
zarr, hogy a kan cel lá ria mi nisz ter írás ban for dul a ház el -
nök höz egy mi nisz ter em be ri szük ség le te i nek ki elé gí té se
ügyé ben. (Az em lí tett mi nisz ter gya kor lat lan lé vén, a hosz  -
szú vi ta köz ben nem szü ne tet kért az ülés ve ze tõ el nök tõl,
ha nem mo bil te le fon ján he lyet te sí tõ kor mány ta got a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal tól. A vi ta na pon ugyan is a kor mány -
nak kép vi sel tet nie kell ma gát, le he tõ leg a szak mi nisz ter rel
vagy an nak ál lam tit ká rá val, eset leg más kor mány tag gal.)

DR. IVÁN LÁSZ LÓ: (Fi desz): Tisz telt Ház! Saj ná lom,
hogy a mi nisz ter as  szony elment…(Dr. Csáky And rás Gõ -
gös Zol tán fe lé: Az ál lam tit kár úr vá la szol. – Gõ gös Zol tán:
Így van!)

EL NÖK (Harrach Pé ter): A mi nisz ter as  szony tá vo zá sá -
val kap cso lat ban azt sze ret ném mon da ni, hogy va ló ban
kap tunk egy jel zést, mi sze rint Új he lyi Ist ván ál lam tit kár úr
fog ja he lyet te sí te ni. Nem tu dom, hogy en nek hig  gyek-e
vagy a sze mem nek, mert mint ha nem Új he lyi ál lam tit kár
ül ne itt.

Dr. PES TI IM RE (Fi desz): Én tisz te lem és be csü löm Gõ -
gös Zol tán ál lam tit kár urat, va ló szí nû, hogy az ál lat egész -
ség ügy ben ott hon van, mert hogy a me zõ gaz da sá gi mi nisz -
té ri u mot kép vi se li, de úgy gon do lom, hogy az egész ség -
ügy rõl szól ez a vi ta nap, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
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kép vi se lõ it itt nem lá tom. Egy részt föl há bo rí tó nak tar tom,
más részt ci ni kus nak, har mad részt pe dig úgy gon do lom,
hogy ez jel zi, hogy mi lyen ko mo lyan ve szi az Egész ség -
ügyi Mi nisz té ri um kép vi se lõ je ezt a vi ta na pot.

EL NÖK: Nem vá lasz ré szem rõl, in kább tá jé koz ta tá sa a
kép vi se lõ höl gyek nek, urak nak, hogy meg ér ke zett Kiss
Pé ter mi nisz ter úr újabb le ve le, amely ben már nem Új he -
lyi Ist ván ál lam tit kár úr, ha nem Gõ gös Zol tán kép vi se li a
kor mányt, te hát je len lé te min den kép pen le gi tim nek te kint -
he tõ. (Köz be szó lá sok.)

EL NÖK: Hor váth Zsolt kép vi se lõ úr ügy ren di kér dés ben
kért szót.

DR: HOR VÁTH ZSOLT (Fi desz): Elég rég óta va gyok a
Ma gyar Or szág gyû lés tag ja, de az, hogy egy vi ta na pon,
amely ki fe je zet ten szak po li ti kai, szak ma po li ti kai vi ta nap,
az elõ for dul jon, hogy az adott tár cá nak egyik ve ze tõ je sem
tud meg je len ni, ilyen re, õszin tén szól va meg mon dom,
nem em lék szem. Ké rem a kor mány je len lé võ kép vi se lõ -
jét, hogy nyi lat koz zon ar ról ne künk, hogy ez csak át me ne -
ti, tíz per ces-ne gyed órás kény szer-e, amen  nyi idõ alatt a
mi nisz ter as  szony vis  sza tud ér kez ni, mert eb ben az eset -
ben kér jük, hogy ren del jen el az el nök úr 20 per ces szü -
ne tet. (Gõ gös Zol tán: Le le het ül ni! Így van, tíz perc.)

EL NÖK: Vá la szol ni én is tu dok, bár az ön ál tal kény -
szer nek ne ve zett hely zet mi nõ sé gé rõl nem tu dok fel vi lá -
go sí tást ad ni, de rö vid idõ rõl van szó. Gon do lom, hogy tíz
perc szü net ele gen dõ lesz en nek az ügy nek az el in té zé sé -
re, te hát vis  sza fog tér ni a mi nisz ter as  szony. Ké rik a tíz
perc szü ne tet? (Köz be szó lá sok a Fi desz so ra i ból: Igen.)

Tíz perc szü ne tet ren de lek el.
EL NÖK: Tisz telt Or szág gyû lés! Foly tat juk mun kán kat,

mi vel min den aka dály el há rult ez elõl. A mi nisz ter as  szony
kért szót két perc ben.

DR: HOR VÁTH ÁG NES egész ség ügyi mi nisz ter: Kö szö -
nöm szé pen, el nök úr. Csak sze ret tem vol na meg je gyez ni,
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hogy õszin tén saj ná lom, hogy a par la ment egy ré szé ben
an  nyi em ber ség és meg ér tés nem volt, hogy hat per cig
nél kü löz ni tud ják a mi nisz tert, de ter mé sze te sen itt va -
gyok, és foly tat juk a meg be szé lést.

Kö szö nöm szé pen.
EL NÖK: Úgy gon do lom, hogy a par la ment egé szé ben

volt an  nyi tisz tes ség, hogy tíz perc szü ne tet tar tott.
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VÁ RAT LAN UTA ZÁS
Még zöld fü lû mi nisz ter ko rom ban, ami kor sok idõt és
ener gi át vitt el az új fel adat, volt vég re egy sza bad va sár -
na pon. Ebéd hez ké szü lõd tünk, ami kor meg szó lalt a te le -
fon. A köz tár sa sá gi el nök volt. Ked ve sen ér dek lõ dött
hogy lé tem fe lõl, majd pa nasz ko dott, hogy most jött ha za
kül föld rõl, na gyon fá radt, pi hen nie kell. Nem kép vi sel -
ném-e õt a jor dá ni ai ki rály te me té sén.

– Ter mé sze te sen, el nök úr, meg tisz tel te tés szá mom ra,
mi kor?

– Két óra múl va a re pü lõ té ren kell len ned.
Visz lát csa lá di ebéd.
Da masz kusz ban szállt le a gép, éj jel ko csi val men tünk

Ammanba, ál mo san, gyû röt ten ér tünk a hely szín re. Már út -
köz ben meg ta pasz tal tuk a ki rá lyát si ra tó, ke le ti nép mély
gyá szát. Hus  sze in nép sze rû és te kin té lyes ural ko dó volt. A
bú csúz ta tás alig ha son lí tott a nyu ga ton meg szo kott szer tar -
tás hoz. A né ma vo nu lá sok, a több hely szí nen vég zett ce -
re mó ni ák mél tó sá got su gá roz tak. A Föld nek ezen a pont -
ján meg tud ják ad ni az el hunyt nak a tisz te le tet, és ön ma -
guk nak a gyász fo lya mat ezen sza ka szá nak a tel jes meg élé -
sét. Nyu ga ton ezt meg spó rol juk, ta lán ezért is van ná lunk
több pszi cho ló gus. Ne kik kü lön ben is más a vi szo nyuk az
idõ höz. A vá ra ko zá sok kal együtt nyolc órát töl töt tünk a ki -
rá lyi ker tek ben és pa lo ták ban, nem mon dom, jó tár sa ság -
ban. Ott volt az ame ri kai el nök, a né met kan cel lár, a ja pán
trón örö kös, több ke le ti ural ko dó és so kan má sok. Bá jos je -
le net volt, ami kor az idõs iz ra e li el nök höz oda ug rott a leg -
ra di ká li sabb pa lesz tin ve ze tõ, és be le ka rol va se gí tet te le a
lép csõn, lát ha tó an szí vé lyes be szél ge tés köz ben.

Hogy mi lyen ér zés volt ki csi nek len ni a na gyok kö zött?
Az zal vi gasz tal tam ma gam, hogy aki jól vi se li ki csi sé gét,
már nem is olyan ki csi.
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VA CSO RA
Hi va ta los lá to ga tá son vol tam egy ázsi ai or szág ban. Ven -
dég lá tó im dísz va cso rát ad tak, és mel lém ül tet ték azt a na -
gyon idõs urat, aki év ti ze dek kel ez elõtt is mert po li ti kus
volt, a ha zai hí rek ben is gyak ran sze re pelt. Né hány mon -
dat után nyil ván va ló vá vált szel le mi fris ses sé ge és tá jé ko -
zott sá ga, de az is, hogy egész sé gi ál la po ta nem a leg jobb,
fi zi kai ér te lem ben el ag gott lett. Ez ab ban is meg mu tat ko -
zott, hogy szá ját so ha nem csuk ta be tel je sen, és or rát
gyak ran tö röl get te. Ami kor egy-egy fa la tot szá já ba tett a
pál ci ká já val, majd el vet te azt, aj kai és a pál ci kák kö zött
ru gal mas szál ke let ke zett, mely nek ere de te bi zony ta lan
volt. A je len ség eny he un dor ral töl tött el, de ét vá gya mat
nem za var ta meg, az étel ki tû nõ volt, szám ta lan fo gás kö -
vet te egy mást. A tisz te let re mél tó ag gas tyán is nagy él ve -
zet tel táp lál ko zott, né ha tá jé koz ta tott ar ról, hogy ép pen
mit eszünk. Az egyik tál ká nál fel ki ál tott és ra gyo gó arc cal
pa kolt egy ada got a tá nyé rom ba a sa ját pál ci ká já val. Ijed -
ten lát tam, hogy a fenn le írt je len ség meg is mét lõ dik. Ezt
meg kell kós tol nia és ked ves ér dek lõ dés sel vár ta, hogy
meg tisz te lõ gesz tu sa mi lyen ha tást vált ki. Nem volt köny  -
nyû, de helyt áll tam. Az óta is éle tem nagy tet tei kö zött tar -
tom szá mon.
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ME SZE LIK A FI DESZT
A po li ti kus fe le ség éle te él mé nyek ben és ál do za tok ban
gaz dag. Ele gáns fo ga dá so kon, dísz elõ adás okon vesz részt,
és el kí sé ri fér jét kül föl di út ja i ra. A hos  szú hét köz na pi es té -
ken és a ma gá nyos hét vé ge ken vi szont meg ta pasz tal ja a
po li ti kai öz ve gyek sor sát. Aki ezt nem tud ja vál lal ni, az
vagy le be szé li tár sát a pá lyá ról, vagy ott hagy ja õt. Ne kem
sze ren csém van, fe le sé gem ré sze se volt a dön tés nek, ami -
kor el in dul tunk, és a küz del mek nek, ami kor foly tat tuk.
Tud tuk, hogy mit aka runk, és eh hez mit kell ten nünk.

Hos  szú éve ken át a leg ke mé nyeb ben dol go zott fin  nyás -
ko dás nél kül, és ami kor ar ra ke rült a sor, a leg na gyobb
ele gan ci á val és él ve zet tel él te át a mi nisz ter fe le ség sze re -
pét. A tör té net, amit el me sé lek, '98-ból va ló.

Már mö göt tünk volt két kam pány, a '90-es és a '94-es.
Csil la ak kor min den dél után a Bos nyák té ren állt a kam pány -
stand mel lett, szó ró lap ok és pla ká tok tár sa sá gá ban, és gyûj -
töt te a ko pog ta tó cé du lát szí vós ki tar tás sal. Tet te ezt ak kor is,
ami kor nyil ván va ló volt, hogy csak a lis tá ra dol go zunk. Tud -
tam, hogy fon tos szá má ra a fér je kar ri er je, de biz tos vol tam
ab ban is, hogy ké pes ezen túl az ügyért is dol goz ni.

A két ke mény zug lói kam pány után '98-ban Pest me gye
kö vet ke zett. Ej tõ er nyõs vol tam egy jó kör zet ben, de se gít -
ség és tá mo ga tás nél kül. Mi vel az en gem in dí tó párt nak
nem vol tak azok ban a fal vak ban he lyi szer ve ze ti, egye te -
mis ta fi a ta lo kat bíz tam meg a pla kát ra gasz tás sal és a szó -
ró lap ok te rí té sé vel. Mi u tán el fo gyott a pén zem, a csa lá dom
ve tet te be ma gát, fi a im, me nyem és el sõ sor ban a fe le sé -
gem. Az em ber nem szí ve sen ra gaszt ja a sa ját áb rá za tát, de
a sö tét ség lep le alatt ezt is meg tet tem. Nap pal vi szont a lát -
vá nyos mun kát a fe le sé gem vé gez te. 

Az egyik fa lu ban az óvo dá val szem ben volt egy busz -
meg ál ló. Ki vá ló an al kal mas fe lü let a pla kát ra gasz tás ra. Fe -
le sé gem a ra gasz tós vö dör rel és a ko rong ecset tel ne ki lá tott,
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és ki ta pé táz ta a bó dét. Az óvo da elõtt do há nyoz tak a daj -
kák, és nagy ér dek lõ dés sel szem lél ték az ak ci ót. Egyi kük
be ki ál tott az aj tón: Me sze lik a Fi deszt! A má sik meg szó lí tot -
ta a fe le sé ge met: Ugye ma ga a kép vi se lõ je lölt fe le sé ge, lát -
tam az új ság ban. Én bent ül tem a ko csi ban, és igye kez tem
lej jebb sül  lyed ni az ülés ben. Hi á ba. Nem volt ne héz fel is -
mer ni, az öles pla ká tok ról több pél dány ban néz tem õket.
Kí nos volt. Ül a ko csi ban és dol goz tat ja a fe le sé gét. En nél
még az ön ra gasz tás is jobb lett vol na. So sem tud tam meg,
ezek után a da du sok kö zül há nyan sza vaz tak rám.
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