
– Ön mond ta az egyik be szé det a
már ci us 15-e he lyett 17-én ren de -
zett, nem túl jó ra si ke re dett tün te té -
sen. [Lásd keretben, 4. o.] So kan
meg bí rál ták, mert ha son ló han got
ütött meg, mint az ott fel lé põk kö zül
töb ben, akik a po li ti ku sok, ál ta lá -
ban a tel jes ma gyar po li ti ku si elit
el uta sí tá sá ra he lyez ték a hang súlyt.
Nem egy meg szó la ló a par la men ta -
riz must is tá mad ta, s csak a ci vi lek -
be he lyez né a bi zal mat. Sze rin tük a
par la ment he lyett az ut cán kel le ne
meg vív ni a har cot a je len le gi re -
zsim el len. Ta más Gás pár Mik lós
azt ja va sol ta, hogy az el len zék vo -
nul jon ki a par la ment bõl, sõt odá ig
is el me rész ke dett, hogy a vár ha tó
ma ni pu lá ci ók, a vá lasz tá si csa lá -
sok esé lye mi att boj kot tál ni ké ne a
2014-es vá lasz tá so kat. Nem ve szé -
lyes gon dol ko dás ez egy év vel a je -
len le gi kor mány le vált ha tó sá ga
elõtt?

– Mond juk, so kak nak meg tet -
szett, elég sok po zi tív vis  sza jel zés is
ér ke zett. Egyéb ként ez azért ér de -
kes kom mu ni ká ci ós hely zet, mert
én en nek a tün te tés nek a szer ve zé -
sé ben sem mi lyen ér te lem ben nem
vet tem részt. A ko ráb bi Milla-meg-
mozdulásokhoz sem volt sem mi kö -
zöm, a Milla bel sõ vi szo nya it meg
egyál ta lá ban nem is is me rem. De
nem tet szik a Milla eké zé se. Az na -
iv el kép ze lés, hogy a Milla az ál ta la
meg moz ga tott több tí zez res tö me get
egy sze rû en csak át nyújt sa a de mok -
ra ti kus pár tok nak to váb bi fel hasz -
ná lás ra. A po li ti ku si elit mi nõ sé gé tõl
pe dig én sem va gyok el ra gad tat va.
Ami az én sze rep lé se met il le ti, van
két olyan ked ves ba rá tom, akik nek

kö zük van a Millá hoz, ezért is van,
hogy ami kor en gem a Milla fel kér –
né mi gon dol ko dás után –, haj la mos
va gyok igent mon da ni. Egyéb ként
pe dig elég sok ilyen nép gyû lés jel le -
gû ese mény re kap tam már fel ké -
rést, és az ese tek na gyobb ré szé ben
el is há rí tom, mert nem tar tom a
sa ját mû fa jom nak. Sok te kin tet ben
tár sa dal mi lag in do kolt és ér zé kel -
he tõ tá mo ga tá sa van an nak a fo lyé -
kony kö zeg nek, amely hul lá má nak
te te jén a Milla ha jó ja úszik. Ez nem
kép za var, hi szen most a Milla pla -
kát jai is ilyes mi re utal nak…

– Ar ra gon dol bi zo nyá ra, hogy a
mos ta ni szlo gen jük így szól: „Azért
a víz az úr”.

– Igen. De még egy szer sze ret -
ném le szö gez ni, örö möm re szol gál -
na, ha nem len ne he lyem egy ilyen
szín pa don. 

– Mi ért?
– Hát azért, mert ha po li ti ku sok

áll ná nak a szín pad ra, ak kor rám
biz to san nem len ne szük ség. Én
ugyan is nem va gyok és nem is le -
szek po li ti kus.

– Ez most pon to san mit je lent?
Azt, hogy nem ért egyet a Milla
azon üze ne té vel, amely – egyéb ként
a kez de tek tõl fog va – a po li ti ku sok,
a pár tok és ez ál tal a par la men ti po -
li ti zá lás el len lé pett föl? (Hi szen jól
em lék szünk ar ra, ami kor 2010-ben
effektíve el ker get ték a tün te té se ik rõl
azo kat, akik nek va la ha va la mi kö -
zük volt a párt po li ti zá lás hoz.) Vagy
épp hogy ön is – aki nem mel lé ke sen
jo gász és al kot mány jo gi szak em ber
– azt gon dol ja, hogy po li ti ku sok
nél kül bár mit is el le het ne ér ni? 

– Eh hez az egész prob lé ma hal -
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maz hoz a vi szo nyo mat a kog ni tív
dis  szo nan cia is jel lem zi. Egy részt
al kot mán  nyal fog lal ko zó szak em -
ber ként, jo gász ként és a tár sa da lom
prob lé mái iránt ér dek lõ dõ ér tel mi -
sé gi ként az a szi lárd meg gyõ zõ dé -
sem, hogy nem le het más képp: a
po li ti kát a pár tok csi nál ják, és a
pár tok hi va tot tak ar ra, hogy a po li -
ti ka mély ára ma it át for dít sák a cse -
lek vés nyel vé re, te hát a po li ti ka
szín pa dán meg je len je nek. Ez egy fe -
lõl így van, más fe lõl vi szont a ma -
gyar po li ti zá ló tár sa da lom ban
rend kí vül ha tá ro zott el len szenv
van a po li ti ka lé te zõ for má i val
szem ben. Egy na gyon szép Petri-
vers jut hir te len eszem be, ami ben
azt mond ja, hogy ugye, a nõk, azok
cso dá la to sak, csak az, aki most
konk ré tan itt van meg azok, akik -
kel ta lál koz ni szok tam, azok nem

an  nyi ra cso dá la to sak. Van a nõ ség
esz mé nye, és van nak a konk rét
nõk, akik kel min den fé le gond van,
mert a tef lont oda ége tik, meg
egyéb dol go kat, en nél cif ráb ba kat
is mû vel nek.

– Ez azért nem jó idé zet, mert ha
be he lyet te sít jük a nõ ket a po li ti ku -
sok kal, ak kor a Milla ál tal ger jesz tett
han gu lat ban – és eh hez egy ki csit
azért az ön be szé de is hoz zá já rult –
az az üze net, hogy a po li ti ku sok ele ve
egy rossz in téz mény rend szer ré szei.
Hogy a párt po li ti ka mint olyan,
rossz. Én ér tem, hogy a sok kel le -
met len ta pasz ta lat az el telt két év ti -
zed po li ti kai elit jé rõl in do kol ja ezt
a han gu la tot, de azt azért egy gye rek
is tud ja, hogy egy or szág mû köd te -
té sé hez szük ség van po li ti ku sok ra,
par la ment re és pár tok ra. Vagy ne -
tán lé te zik olyan tár sa da lom, vagy
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2013. már ci us 17. Kál vin tér

Ma gyar or szág ma dikt
I.

Mást se hal lunk évek óta, mint hogy a ma gya ro kat egy -
ál ta lán nem ér dek li az al kot má nyuk. Mit kí vánt a ma gyar
nem zet 1848-ban? Al kot má nyos ál la mot. Az 1848-as 12
pon tunk ki vé tel nél kül al kot má nyos kö ve te lé se ket fo gal -
ma zott meg. Ma mi is al kot mányt kö ve te lünk! 

Ha zánk ez itt. Már ci us 15-én a sza bad ság vágy kül di az
ut cá ra a pes ti hon le ányt, di á kot, ipa rost, pol gárt. 

Meg ta nul tuk, hogy nem csak az ide gen tan kok csö röm pö -
lő lánc tal pa hoz hat szol ga sá got, de a mi e ink, sa ját vá -
lasz tot ta ink, az es kü sze gők is. Le het, félázsiai nép ség
va gyunk, de er köl cse ink re még min dig büsz kék, és még
min dig fin  nyá san un do ro dunk az em ber ke res ke de lem től. Az
el múlt év szá zad ok alatt ma gya rok, svá bok, tó tok, zsi -
dók, ro má nok, ci gá nyok, szer  bek és ör mé nyek mun ká já val
itt al kot má nyos ál lam épült. Olyan eu ró pai al kot má nyos
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lé tez het-e a 21. szá zad ban olyan
tár sa da lom, amely po li ti ku sok nél -
kül tud po li ti zál ni, vagy po li ti ku -
sok nél kül tud egy or szág irá nyí tá -
sá ban va la ho va elõ re jut ni, csak én
va gyok tá jé ko zat lan?

– Nyil ván va ló an nem lé tez het,
po li ti ku sok ra és po li ti kai pár tok ra
szük ség van. El len ben Ma gyar or -
szá gon na gyon spe ci á lis a hely zet.
Az úgy ne ve zett „Nem ze ti Együtt -
mû kö dés Rend sze re” fe dõ név alatt
egy olyan sa já tos po li ti kai szisz té -
ma jött lét re, amely az én íz lé sem -
tõl a le he tõ leg tá vo labb áll. Ez a
mos ta ni po li ti kai rend szer, ame lyik
eb ben a pil la nat ban uralog, nyil -
ván va ló an egy ko ráb bi po li ti kai
gya kor lat kö vet kez mé nye. Ez zel
kap cso lat ban azon ban sze ret nék
dis tink ci ót ten ni. Még pe dig azt,
hogy vé le mé nyem sze rint a jö võ tör -

té ne lem köny ve i ben na gyobb táv  lat -
ból vis  sza te kint ve a har ma dik köz -
tár sa ság meg íté lé se sok kal ta jobb
lesz, mint amit ma a ma gyar tár sa -
da lom er rõl a meg bu kott har ma dik
köz tár sa ság ról gon dol. An nál is
jobb lesz meg gyõ zõ dé sem sze rint,
mint amit én is eb ben a pil la nat ban
gon do lok ró la. A har ma dik köz tár -
sa ság nak vol tak már most lát ha tó
rend kí vü li eré nyei, és ezek a rend -
kí vü li eré nyek min de nek elõtt az al -
kot má nyos rend szer hez kö tõd nek.
Te hát a har ma dik köz tár sa ság ból
egy dol got fel té tel nél kül meg kell
men te ni, ez pe dig ma ga az al kot -
má nyos rend szer. Ez saj nos nem
azt je len ti, hogy szó sze rint vis  sza
ké ne tér ni az ál ta lam egyéb ként jó -
nak tar tott és so kat em le ge tett jog -
ál la mi al kot mány hoz, de azok hoz a
sza bá lyo zá si el vek hez, azok hoz a
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ál lam, amely re az el múlt húsz év ben is tisz te let tel te -
kin tett a kül hon. 

Ma egy meg alá zott or szág sza bad pol gá ra i ként gyűl tünk
ös  sze. Las san csak egyen ként va gyunk sza ba dok. Egye dül
ál lunk a so ka ság ban. So kan, akik szí vük sze rint ve lünk
len né nek, de csak sut tog ni mer nek, nem ér zik ma gu kat
sza bad nak, és nem is jöt tek kö zénk. Előbb egy más mel lé
kell áll nunk, az tán megint emel ke dő nem zet le szünk.
Most van ide je a gyü le ke zés nek, hi szen Ma gyar or szá gon a
de mok rá cia és az al kot má nyos ság fun da men tu mai ös  sze tör -
tek, és nem ön sú lyuk alatt. Ta lán az utol só pil la nat ban
va gyunk. Órá ról órá ra mál lik szét alat tunk és kö rü löt -
tünk a sza bad élet min den kel lé ke, és ez azért tör tén -
het, mert alap jai nem vol tak elég erő sek. 

Ed dig a rom bo lás volt az úr, de most mi kö vet ke zünk. Sok
min dent elöl ről kell kez de nünk, de nem min dent, mert csu -
pán ki kell nyúj ta ni ke zün ket az ép pen csak el ve szí tett
al kot má nyun kért, és jot tá nyit sem ad tunk még fel sza bad -
sá ga ink ból. Meg véd jük eze ket akár a há zunk kü szö bén is!

Mon da nám, hogy es küd jünk er re! 
Si ke rül ni fog, hi szen sza bad nak szü let tünk, és húsz

esz ten de ig nem is mer tük az ál la mi el nyo mást.

2 Varadi_2 Varadi.qxd  2013.03.28.  13:45  Page 5



meg ol dá sok hoz, ame lye ket a 89–90-
es jog ál la mi for ra da lom lét re ho -
zott, vis  sza kell tér ni. Per sze nem
az al kot mány volt az egyet len ér de -
me a har ma dik köz tár sa ság nak
1990 és 2010 kö zött. Hi szen sok
egyéb fon tos ered mény is meg szü -
le tett. Pél dá ul az, hogy Ma gyar or -
szág ha jó ját a nyu ga ti part hoz vit te,
és ott biz ton sá gos nak lát szó ki kö -
tõ ben le hor go nyoz ta. Ki ala kult a
pi ac gaz da ság. És még sok egye bet
is so rol hat nánk. Azon ban van egy
ret te ne tes te her té tel. Ez egy olyan
je len ség hez kö tõ dik, amit az ön ál -
tal nem túl nagy ra be csült be szé -
dem ben is hang sú lyoz tam, hogy az
al kot má nyos rend szer, a sza bad el -
vû vagy li be rá lis al kot má nyos jog -
ál lam meg ha tá roz bi zo nyos ke re te -
ket, egy vá zat hoz lét re, amit ki kell
töl te ni tar ta lom mal. Az tán hogy
kik mi lyen tar ta lom mal töl tik ki a

ke re te ket, az már na gyon ne he zen
ve tít he tõ elõ re. Ha tá ro zott meg -
gyõ zõ dé sem, hogy a har ma dik köz -
tár sa ság nem volt ele ve ar ra ítél ve,
hogy meg buk jon, még is meg bu -
kott, pon to sab ban effektíve el pusz -
tí tot ták. Nem ön sú lya alatt ros kadt
ös  sze, ha nem fel lé pett ve le szem -
ben egy pusz tí tó ha ta lom. Amely
azon ban azért le he tett si ke res,
mert a köz tár sa ság fun da men tu -
mai nem vol tak an  nyi ra erõ sek,
hogy ezt a tá ma dást ki áll ja. És
azért nem volt meg fe le lõ en erõs az
a rend szer, mert az em be ri mi nõ sé -
ge volt rossz. Is me rünk a vi lág ban
olyan rend sze re ket, ame lyek ben a
po li ti kai osz tály mo bi li tá sa na gyon-
na gyon ala csony, de Ma gyar or szág
eb bõl a szem pont ból a leg ros  szab bak
kö zé tar to zik. Eb ben az or szág ban a
po li ti kai osz tály ba – vagy fo gal maz -
zunk így: a po li ti ká val hi va tás sze rû -

6

Ma gyar or szág 2013. már ci us 15-én még nem dik ta tú ra,
így gon do lom én is, de az ál lás ra már van je lent ke ző!
Szó val Ma gyar or szág ma dikt!

In tő je lek min de nütt. Nem olyan or szá got akar tunk,
ahol a rend szer vál tó Fi desz al kot má nyos prog ram ját a
Lendvai ut ca ku ká já ból kell elő ko tor ni. Nem olyan or -
szág ban sze ret tünk vol na él ni, ahol az al kot má nyért
tün te tő lá nyok kal és fi úk kal szem ben a tör vé nyek re fel -
es ke tett és za var tan né ze lő dő rend őrök he lyett Kuba tov
Gá bor au tó sze re lő fradistái in téz ked nek! 

Nem olyan or szá got akar tunk, ahol egy fo ci sta di on az
Úrikaszinó, nem olyan or szá got, ahol ugyan itt a
szotyolaköpködés a tő ke tár sa dal mi fe le lős ség vál la lá sa. 

Nem olyat, ahol az egy mást kö ve tő köz tár sa sá gi el nö -
kök csak en  nyit kér dez nek: Hol kell alá ír nom?

Nem olyan or szá got akar tunk, ahol két pén zes zsák nem -
ze ti nagy tő kés mond ja meg, hogy a di ák a szü lei pén zén
mit ta nul hat.

Nem olyan or szá got aka runk, ahol a rek to ri kon fe ren -
cia el nö ke sze rint nincs baj a ne gye dik mó do sí tás sal,
mert az egye te mek ter mé sze te sen a kor mány irá nyí tá sa
alatt áll nak.
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en fog lal ko zók cso port já ba – be ke -
rül ni ugyan olyan ne héz, amen  nyi re
ke vés sé von zó. Rá  adá sul olyan faj ta
mo bi li tá si irányt lát hat tunk ezen
az osz tá lyon be lül, amely azt je lez -
te, hogy mi nél több sze mé lyes ér ték
és mo rá lis meg ala po zott ság volt az
el múlt húsz év po li ti ku sa i ban, an nál
na gyobb mér  ték ben tûn tek el a po -
li ti kai szcé ná ból. Ré szint ki köl töz -
tek a te me tõ be, ré szint ott hagy ták
a po li ti kát, mert tor kig vol tak ve le,
és el me ne kül tek. Egyéb ként né ha
na gyon hely te len mó don for dí tot -
tak há tat az egész nek…

– Cser ben hagy va a sa ját em be re i -
ket és per sze az or szá got.

– Hát né ha úgy érez te az em ber,
hogy cser ben va gyunk hagy va a
leg job bak ál tal. Va ló ban van egy
ilyen kont ra sze lek ció. Épp ezért
azt is gon do lom, hogy van sze mé -
lyes fe le lõs ség, cso port fe le lõs ség, és

van egy ret te ne tes ön zés is a bal ol -
dal inak mond ha tó po li ti kai cso por -
ton be lül, ame lyet sze mé lyes ér de -
kek ve zé rel tek.

– Azért ez nem ki zá ró lag a bal ol -
da li ak ra jel lem zõ! 

– No per sze. Olyan ros  szat ta lán
nem is tud el kép zel ni, amit a fe le -
lõs ség ügyé ben a jobb ol da li po li ti ku -
sok ról gon do lok. Mi köz ben ál lí tom,
a fe le lõs ség kér dé sé ben kö zö sen vá -
dol ha tó a két po li ti kai ol dal. To váb -
bá, hogy a mai jobb ol dal olyan kö -
zeg ben ta nul ta ki a szak mát,
amely ben a bal ol dal nak je len tõs
min ta adó sze re pe volt. Hány szor
hall hat tuk: „Hi szen ugyan ezt csi -
nál ták a szo ci a lis ták is!” 

– Csak hogy az egyik gon dat lan -
ság ból és eset leg ön zés bõl, a má sik
vi szont szán dé kos tönk re té te li cél -
lal. Nem így lát ja?

– A bal ol da li po li ti ku sok kö zött is
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Nem ké rünk az Alap tör vény ja ví tott ki adá sá ból! Nem
olyan or szág ban aka runk él ni, amely nek ál la ma fes lett,
tör vé nye ál szent, amely el ve szí tet te mo rá lis jo ga it,
amely rá tá mad a gyá mo lí tan dó sze gé nyek re. 

De most ilyen or szág ban élünk! Med dig fog ez még el -
tar ta ni?

II.

Ma gyar or szág kor szak ha tá ron áll. Ter vez zük új ra or szá -
gun kat!

Olyan or szá got sze ret nénk, ahol a gaz dag nem fé li a
sze gényt, a sze gény em ber fia-lá nya pe dig büsz kén te -
kint föl fe lé. 

A mi al kot má nyos or szá gunk ban egy sze gény vi dé ki lány
vagy fiú úgy le het majd Ma gyar or szág mi nisz ter el nö ke,
hogy nem vet kő zik ki ön ma gá ból. 

Olyan or szá got aka runk, ahol az egye tem ve ze tő je nem
ala mizs nát ku nye rál, ha nem sza bad sá got kö ve tel. 

Ahol tisz te let az osz tály ré szünk. Le gyen vé ge, le gyen
bé ke!

Olyan or szág ban aka runk él ni, amely nek al kot má nya az
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vol tak ele gen, akik nem so kat tö -
rõd tek az al kot má nyos ság meg õr zé -
sé vel. De meg kell mon da nom, hogy
a bal ol da li ak kö zött jó né há nyan ki -
tar tot tak az al kot má nyos ság vé del -
me mel lett. Pél dá ul Kósá né Ko vács
Mag da, aki vel elég kö ze li kap cso lat -
ba ke rül tem ombudsmanként. Õ az
em be ri-jo gi bi zott ság el nö ke volt, rá
nagy tisz te let tel gon do lok a mai na -
pig, mert so kat meg tett az al kot má -
nyos ság vé del mé ben. És nem csak
egy ilyen volt, jó né há nyan tar toz -
nak eb be a cso port ba. Azon ban saj -
nos az a ta pasz ta la tom, hogy az al -
kot má nyos sá got na gyon so kan a
bal ol da lon sem érez ték sa ját juk -
nak, ha nem csak mint kény sze rû
ke re tet fo gad ták el. A Horn-kor -
mány, amely a mai vi szo nyok kö zött
ugyan csak sok kal jobb fény ben tû -
nik fel, mint ahogy an nak ide jén
gya kor ló om budsmanként lát tam

(ak kor ren ge teg prob lé mám volt
Horn Gyu la kor mány zá sá val), má -
ra az is kap egy „vaj szí nû ár nya la -
tot”. Ami egy ér tel mû en ki mond ha -
tó, hogy ab ban a pe ri ó dus ban, ha
ron gál ta is, fel té tel ként, lé te zõ ként
te kin tett az al kot má nyos rend re. A
Fi desz azon ban két ség kí vül le akar -
ta ezt rom bol ni és – a gon do la tot
tett kö vet te – egy na gyon fur csa, te -
kin tély el vû rend szer re cse rél te fel.
Nem te szek egyen lõ ség je let, de azt
a fe le lõs sé get nem tu dom el fe lej te ni
és nem va gyok haj lan dó afö lött át -
lép ni, hogy ezt a két har ma dot je len -
tõs rész ben az MSZP po li ti ká ja
ered mé nyez te. És nem fe led het jük
el az SZDSZ fe le lõs sé gét sem. 

 – Azért sok olyan ér vet is is me -
rünk, amely a ko ráb bi kor mány zat
fe le lõs sé ge mel lé az ak ko ri el len zék
rom bo ló ha tá sát is oda szá mít ja, de
eb be most nem ér de mes be le men -
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al kot má nyos jobb ol dal és az al kot má nyos bal ol dal kö zös
mű ve.

Olyan or szá got sze ret nénk, amely túl lép a Tör té nel mi
Ma gyar or szág és a Mo dern Ma gyar or szág év szá za dos per le -
ke dé sén.

Ma gyar or szág kor szak ha tá ron áll.
Ba rá ta im! Hall juk meg a mély ből fel szű rő dő ki ál to -

zást! Ahol nyo mor van, ott nin csen al kot mány, mert ahol
nyo mor van, ott sö tét van, hi deg van és ma gá nyos ság.
Ahol nyo mor van, ott nincs be széd, on nan csak za jok hal -
lat sza nak. Vi szont amed dig el ér az al kot mány, ott eny -
hül a kín, ott le het él ni. 

Ma még zord az idő, sö tét van, fá zunk, egye dül érez -
zük ma gun kat. De ez ta lán, ha nem is a mai na pon, vé -
get ér. 

Kö zel ről vagy tá vol ról, de jöj jön a Kos suth La jos,
hogy le bo rul jon vég re a nem zet nagy sá ga előtt! 

Ma gyar or szág kor szak ha tá ron áll.
Nem csak a Fi desz or szá gá ról kell be szél nünk, ha nem

egy re töb bet, egy re han go sab ban a mi maj da ni Ma gyar or -
szá gunk ról is.
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nünk. In kább még vis  sza tér nék a
ko ráb bi gon do lat ra. Ön sze rint mi -
vel ma gya ráz ha tó a ma gyar po li ti -
kai elit ilyen ala csony szín vo na la?
Va jon ha Szlo vá ki át, Ro má ni át,
vagy akár Auszt ri át néz zük, ott sok -
kal több jó mi nõ sé gû po li ti kust ta -
lá lunk, mint Ma gyar or szá gon?

– Azt gon do lom, hogy a poszt -
kom mu nis ta or szá gok na gyon ha -
son ló prob lé mák kal küz de nek. Nem
hin ném, hogy a ro má ni ai po li ti kai
elit meg íté lé se a ro mán tár sa da -
lom ban szig ni fi kán san jobb len ne,
vagy akár a szlo vák. Ta lán a cseh
és a len gyel po li ti ká ban van nak en -
nél va la me lyest kul tu rál tabb ál la -
po tok, és van nak jobb em be rek.
Nem rég az el nök vá lasz tá si kam -
pány ban a na gyon ki vá ló mo rá lis
ál lás pon tot el fog la ló gróf Schwar -
zenberg állt ki a küz dõ tér re, aki a
ki sebb sé gi po li ti ká val kap cso lat ban

pél dá ul na gyon a szí vem hez kö zel -
ál ló dol go kat mon dott, s így ki fe je -
zet ten mo rá lis meg ala po zá sú po li ti -
kát kép vi selt. Havellel an no na gyon
ér de kes párt al kot tak. És ép pen
csak hogy ve re sé get szen ve dett a
hoz zá ké pest po pu lis ta el len je lölt -
tõl. Mi köz ben Klausról na gyon sok
ros  szat tud nék mon da ni. Pél dá ul
az ombudsman in téz mé nyét ki fe je -
zet ten gyû löl te egész mi nisz ter el -
nö ki pe ri ó du sa alatt.

– A cseh ál lam fér fi ak és po li ti ku -
sok na gyobb rá ter mett sé gé re ta lán
az is le het ma gya rá zat, hogy Cseh -
szlo vá ki á nak már a múlt szá zad el -
sõ év ti ze de i ben volt al kal ma de mok -
rá ci át ta nul ni. Ez hoz zá já rul ha tott
ah hoz is, hogy az em be ri mi nõ ség
ma ga sabb szint re emel ked jen. Mi -
köz ben Ma gyar or szág és a töb bi
kör nye zõ or szág, ahol so ká ig na -
gyon ros  szul mû kö dött a po li ti kai

9

Ne azo kat az em be re ket emel jük ma gunk fö lé, akik any -
nyit ígér nek, hogy meg sza ba dí ta nak ben nün ket és or szá -
gun kat a meg ne ve zett dé mon tól. Elég volt a négy éven ként
ese dé kes dé mon űzés ből! Elég az olyan vá lasz tás ból,
amely úgy szól, hogy jöj jön akár az ör dög öreg ap ja, csak
ezek tűn je nek el. Az ilyen vá lasz tá sok jut tat ták ide a
ha zán kat. Be szél jük meg: te mi nisz ter el nök sze ret nél
len ni. Rend ben. Mi kor rup ció nél kü li sza bad, de mok ra ti -
kus or szá got aka runk. Ho ci-ne sze, meg egye zünk!

Nincs fon to sabb fel ada tunk, mint az, hogy meg ja vít suk
a köz tár sa ság em be ri mi nő sé gét!

Ré gen az egy sze ri apa azt mond ta a fi á nak: Fi am, te
nem csak hü lye vagy, de rom lott és lus ta is, menj po li -
ti  kus nak! Bi zo nyít suk be, hogy a po li ti ka, ha a ta pasz -
ta lat mást is üzen, nem a bűn me leg ágya, ne en ged jük át
a po li ti kát a bű nö zők nek! Akik ed dig nem vol ta tok: eré -
nyes nők és fér fi ak, lá nyok és fi úk, le gye tek po li ti -
ku sok!

Él jen a Ma gyar Köz tár sa ság! Él jen a jog! Él jen min -
den ki a jo ga i val!
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hát tér, ér te lem sze rû en nem is tu dott
ki ter mel ni jó po li ti ku so kat. Vagy
nem jó he lyen ke re sem a ma gya rá -
za tot?

– De, ez kön  nyen le het, hogy így
van. Vi szont tör tén he tett vol na
más kép pen. Ne kem ez bor zasz tó
nagy csa ló dás. Ko ráb ban ha tá ro -
zott el kép ze lé sem volt ar ról, hogy
mer re me gyünk majd. Má ra mind -
ez ri pi tyá ra tört il lú zió. Ko ráb ban
úgy lát tam, hogy Ma gyar or szág ta -
lán a leg in kább si ker re ítélt or szág,
hi szen van egy ezer éves al kot má -
nyos tra dí ció, ame lyik csak a len -
gyel lel ál lít ha tó pár ba az egész ke -
let-kö zép-eu ró pai tér ség ben, és a
len gyel ál lam ös  sze om lá sa után a
ma gyar al kot mány bi zo nyult a leg -
tar tó sabb nak az egész ré gi ó ban. Ez
pe dig – hogy mint jo gász egy ki csit
ha za be szél jek – olyan jo gá szi ha -
gyo mányt kép vi selt, amit to vább
le he tett vol na vin ni. Hoz zá te szem,
hogy a 19. szá za di ma gyar li be ra -
liz mus, a re form kor és az én fel fo -
gá som ban még a du a liz mus ko ra is
ha tal mas ér té ke ket kép vi selt. És
erõ sen úgy tûnt, hogy a Ká dár-kor -
szak utol só év ti ze dei is elõ se gí tik a
pi ac gaz da ság és egy kor sze rû bank -
rend szer lét re ho zá sát.

– És ak kor a vá ra ko zá sok kal el -
len tét ben egy szer csak el in dult egy
bor zal mas rom lá si fo lya mat. De
mi ért?

– Mind az, ami Ma gyar or szág elõ -
nye lett vol na ver seny tár sa i val
szem ben, vis  szá já ra for dult, és ami
fel emel het ne ben nün ket, a di csõ
múlt, az hat ránk nyo masz tó an. A
ma gyar re form kor és a 19. szá zad
in tel lek tu á lis és ma te ri á lis tel je sít -
mé nyei nem fel emel nek, ha nem te -
her té te lek, a múlt nagy sá ga nyo -
maszt ja a mél tat lan utó do kat. Azok
az em be rek, akik ma Ma gyar or szá -
got irá nyít ják, éle tük leg fo gé ko -
nyabb kor sza ká ban más sal fog lal -

koz tak, és nem könyv tár ban ül tek.
Pe dig le het, hogy ha töb bet ol vas -
tak és ta nul tak vol na, ma más ként
lát nák és ér té kel nék a vi lá got. 

Ami az el múlt húsz év ben ve lünk
meg tör tént, az in tõ pél da kell hogy
le gyen ak kor, ami kor ezt az or szá -
got új ra be kell ren dez ni. Ak ko ra a
rom bo lás, hogy ez után tel je sen bi -
zo nyos, hogy nem le het vis  sza tér ni
a négy év vel ez elõt ti ál la pot hoz. Ha
egy ál ta lán le he tünk olyan op ti mis -
ták, hogy 2014-re mint pers pek tí -
vá ra te kint sünk, ami egy re két sé -
ge sebb. De ha még is, bi zo nyo san
nem le het vis  sza tér ni ab ba a vi lág -
ba, amely vi lág ki ter mel te az or bá -
nizmust. Azt gon do lom, hogy tör té -
nel mi for du ló pon ton va gyunk, és
mint min den tár sa dal mi om lás, ez
is na gyon nagy le he tõ sé get rejt ma -
gá ban…

– A ka taszt ró fák a ta pasz ta la tok
sze rint több nyi re ka tar zist és meg -
tisz tu lást hoz tak, csak hogy nem ki -
szá mít ha tó elõ re, mi lyen árat kell
ezért fi zet ni.

– Ez igaz, de az biz tos, hogy a ka -
tar zis azt je len ti, hogy vég re ki nyit -
ják az ab la ko kat és friss le ve gõt en -
ged he tünk be a ter me ink be. Ezt a
le he tõ sé get nem sza bad na ki en ged -
ni a ke zünk bõl, sõt jó erõ sen meg
ké ne ra gad ni. 

– Most túl na gyot ug rot tunk, ma -
rad junk még egy ki csit a je len nél.
Mi lyen esé lye ket lát eb ben a pil la -
nat ban?

– Az idõ el le nünk van, min den
nap to váb bi ké se de lem vég ze tes is
le het. De ter mé sze te sen úgy kell
gon dol kod ni, hogy ha egy évünk van,
ak kor egy év alatt kell meg ol da ni a
fel ada tun kat. Ha fél évünk van, ak -
kor fél év alatt kell meg ol da nunk, és
nem sza bad fel ad ni. Ve szé lyes nek
tar tom azt az el kép ze lést, ame lyik
boj kot tot hir det ma. Akár a par la -
ment ben, akár a vá lasz tá so kon.
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– Nem mond ta Ta más Gás pár
Mik lós nak?

– De mond tam ter mé sze te sen,
hogy er rõl mást gon do lok. 

– És hogy re a gált?
– Ked vel jük egy mást. De én õt

min den képp. Ab ban a hang za var -
ban nyil ván nem tud tuk meg be szél -
ni, de nyil ván va ló volt, hogy eb ben
nem ér tünk egyet. Egyéb ként ter -
mé sze te sen az õ ál lás pont já nak a
nyil vá nos sá gá hoz, te hát hogy sza -
ba don és min den fó ru mon han goz -
tas sa, ele mi jo ga van. Fur csál lom,
hogy a kö re ink ben a Millát kár hoz -
tat ják, mert a szín pa dá ra hív ta.

– Csak tud nia ké ne, hogy ez na -
gyon ve szé lyes.

– Igen, de hát épp ez a deliberá-
ció, hogy min den ki el mond ja, amit
gon dol, pél dá ul hogy men  nyi re fon -
to sak a szak szer ve ze tek meg a né pi
bi zott sá gok. A má sik pe dig azt
mond ja, hogy a par la ment ben kell
most po li ti zál ni, és az tán a vá lasz -
tá sok ra kell fel ké szül ni. Sze rin tem
a boj kott egyéb ként és  sze rû en fel -
me rül het, de csak is a vá lasz tá sok
elõt ti pil la nat ban az ak ko ri kö rül -
mé nyek mér le ge lé sé vel, ki zá ró lag a
vá lasz tás tisz ta sá gá nak kö ve te lé sé -
hez köt ve. Nem ta ga dom, en gem is
meg ren dí tett az a mos ta ni el ké -
pesz tõ fej le mény, hogy a vá lasz tó -
jog gal ren del ke zõ kül föl di ma gya -
rok szá mát tit ko sí ta ni akar ják. Ez
na gyon ko mo lyan fel ve ti a gya nú ját
an nak, hogy a kül ho ni sza va za tok
ös  sze szám lá lá sá val va la kik va la mit
ter vez nek. De Ma gyar or szá gon – a
re giszt rá ció sor sa ezt ön ma gá ban
bi zo nyít ja – nem szûnt meg a po li -
ti kai élet. A sza bad vá lasz tás kö ve -
te lé se po li ti ka. E po li ti ká ért te het -
sé ge sen kell fel lép ni. 

– Ab ban az eset ben, hogy ha egy -
ér tel mû vé vá lik és ele gen dõ bi zo nyí -
ték is van rá, hogy el akar ják csal ni
a vá lasz tá so kat, ak kor ön sze rint is

boj kot tot ké ne hir det nie az el len zék -
nek?

– Sze rin tem ez zel az esz köz zel
csak az utol só pil la nat ban sza bad
él ni. Ma a tel jes köz mé dia kor -
mány pro pa gan da-esz köz. A ke res -
ke del mi mé dia, amely a tár sa da lom
nagy ré szét el éri, a két ke res ke del -
mi te le ví zi ó val min de nek elõtt, meg
ezek az el csalt frek ven ci át hasz ná -
ló ilyen-olyan rágógumizenét és
reg ge li vic ce lõ dést köz ve tí tõ rá di -
ók, rész ben ele ve a kor mány kö ze li
cé gek bir to ká ban van nak, pél dá ul a
Class FM. Van nak olya nok, ame -
lyek csu ka fog ta ró ka, ró ka fog ta
csu ka hely zet ben van nak a nem ze -
ti együtt mû kö dés sel. Min den eset re
a kor mány nak a frek ven cia hasz ná -
lat és fõ leg a rek lám be vé te lek irá -
nyí tá sá val na gyon erõs be fo lyá so lá si
le he tõ sé ge van. Ko moly fel mé ré sek
azt mu tat ják, hogy a va ló ban füg -
get len saj tó a ma gyar tár sa da lom -
nak 2–4 szá za lé kát éri el, ami ijesz -
tõ en ala csony szám nak tû nik. A
he lyi köz ügye ket pe dig tel jes mér -
ték ben ki zár ják a mé di á ból. Az ere -
de ti leg a he lyi köz ügyek meg vi ta tá -
sát szol gá ló frek ven ci á kon ma gyar
nó ta megy az egész or szág ban. Te -
hát van egy el ké pesz tõ jobb ol da li
fö lény a mé di á ban. Ezt va la men nyi -
 re el len sú lyoz za – de csak rész le ge -
sen – az online-társadalom. Az
internet, il le tõ leg a Web2, ami na -
gyon fon tos és nö vek võ je len tõ sé -
gû, és a kam pány ban na gyon nagy
sze re pe lesz. Ha azt mond ják az el -
len zé ki pár tok, hogy ki vo nu lunk a
par la ment bõl, te hát a nyil vá nos
deliberációnak a leg fon to sabb pó di -
u mát, szín pa dát el hagy ják, és azt is
be je len tik, hogy boj kot tál juk a vá -
lasz tá so kat, ez azt je len ti, hogy a
ha ta lom szem pont já ból meg fagy a
je len le gi pil la nat. 

– Va gyis, hogy az el len zék min -
dent át en ged a most reg ná lók nak. 

11
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– Hát igen, hogy fel emelt kéz zel
meg ad juk ma gun kat. Még ak kor is,
ha eb bõl nem zet kö zi bot rány lesz.
De ma ga Ma gyar or szág ma is nem -
zet kö zi bot rány. 

– Az igaz, hogy nap mint nap szó -
ba ke rül Ma gyar or szág mind a
nem zet kö zi saj tó ban, mind a hi va -
ta los fó ru mo kon, de egy elõ re úgy
tû nik, hogy bár erõ sen szúr ja az
Eu ró pai Unió tag ja i nak a sze mét,
ami ná lunk tör té nik, sõt, egé szen
Ame ri ká ig el hal lat szik a bot rány,
so kat ten ni nem tud nak.

– Az a na gyon fur csa hely zet állt
elõ, ami re az em ber nem is gon dolt,
hogy Ma gyar or szág presz tí zsé nek
ve szé lyez te té se a to váb bi ak ban
már nem kér dés. En nél ros  szabb
már nem igen le het. Te hát az, hogy
Ma gyar or szág nak mi lyen a nem -
zet kö zi saj tó ja, egy re ke vés bé ér de -
kes. Mert et tõl füg get le nül a tõzs de
pél dá ul még mû köd het, és ha a be -
fek te tõ meg ta lál ja a szá mí tá sát,
ak kor a leg ször nyûbb he lye ken is
be fek tet. Te hát nincs az a na gyon
szo ros ös  sze füg gés, amit so kan fel -
té te lez nek. Vagy ha van is, sem mi -
kép pen nem di rekt mó don je le nik
meg. 

– Azt szû röm le a sza va i ból, hogy
nem sok esé lye van a de mok rá cia
vis  sza épí té sé nek.

– Hát nem. Van egy bonmot,
amit már né hány szor el sü töt tem,
hogy az Or bán-kor mányt bár ki pa -
cal lá ver het né a 2014-es vá lasz tá -
so kon, ki vé ve az el len zé két. Te hát
ha len ne egy te het sé ge sebb el len -
zék, ha ke vés bé ön zõ ele mek bõl áll -
na, ha az ere jét egye sí te ni tud ná,
ha al kal mas len ne a „föld harc ra”,
va gyis aj tó tól aj tó ig, ut ca sa rok tól
ut ca sa ro kig, fû szer bolt tól fû szer -
bol tig, ci pész tõl fod rá szig jár na fo -
lya ma to san és fel vi lá go sí ta ná a tár -
sa dal mat, azt gon do lom, hogy most
is len ne esély.

– De er re egy ál ta lán nem lát je le -
ket? 

– Hát ha az el len zé ki cso por tok
meg ta lál nák egy más sal a han got,
le he tõ sé gük len ne a kö zös fel lé pés -
re…

 – Va jon az em lí tett már ci us 17-i
tün te té sen – ahol egyéb ként több ve -
ze tõ po li ti kus is je len volt – mi ért
nem lép tek fel együtt a szín pad ra,
mit gon dol?

– Fo gal mam sincs. Csak fel té te le -
zé se im le het nek. Né ze tem sze rint
van egy erõs in du lat át té tel, bûn -
bak kép zé si ef fek tus, mint ha az
úgy ne ve zett ci vi lek te het né nek a
po li ti ka ke res le ti ol da lá nak prob lé -
má i ért. Mi köz ben el nem vég zett
fel ada tok so ka sá ga gyûlt fel a bal ol -
da li pár tok ban. Az MSZP pél dá ul a
mai na pig nem szá molt le a sa ját
kor rup ci ós múlt já val. Ezt nem a
Fi desz mi att és nem is a bal ol da lon
meg lé võ ri vá li sai mi att ké ne meg -
ten nie, ha nem a sa ját vá lasz tói, a
tö me gei iránt ér zett tisz te let bõl.
Mi ért nem tett mindmos ta ná ig va -
la mi fé le hi he tõ ígé re te ket ar ra,
hogy ga ran ci á kat épít be az új já é pí -
ten dõ ál lam mû kö dé sé be? Bajnai ék,
va la mint a DK eb ben a te kin te té -
ben jó val elõ rébb tar ta nak (le het
mon da ni, hogy a hely ze tük is egy -
sze rûbb, de ak kor is). A na pok ban
ke rült a ke zem be az Együtt ’14
prog ram váz la tá nak ter ve ze te, amely
a párt kam pány-fi nan szí ro zás, a
köz be szer zés és a kor rup ci ó ra va ló
ál lam pol gá ri fi gyel mez te tés, az úgy -
ne ve zett bejelentõ védelem (whist -
 leb  lowing) te kin te té ben bár még
váz la tos, de sze rin tem he lyes öt le -
te ket tar tal maz. Te hát õk már jó -
val elõ rébb tar ta nak eb ben a te kin -
tet ben. Min den ci vi li zált or szág ban
az el len zék ben el töl tött évek a
vesz tes po li ti kai cso por tok szá má ra
min de nek elõtt ar ra szol gál nak,
hogy a sa ját mo rá lis új ra é pí té sü ket
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el vé gez zék. Amíg ha tal mon van -
nak, zül le nek, kor rum pá lód nak, és
ami kor el len zék be ke rül nek, ös  sze -
sze dik az ere jü ket mo rá lis ér te lem -
ben is. Ezt a Fi desz sem tet te meg
el len zék ben, és nem lá tom a haj -
lan dó sá got elég gé az MSZP-ben
sem. Ezt na gyon nagy baj nak tar -
tom. De azért mon dom, hogy nem
re mény te len a hely zet, mert azt a
pil la na tot nem pró bál tuk ki, ami -
kor az el len zé ki cso por tok egy más
mel lé áll nak. Va jon ak kor a ma gyar
tár sa da lom er re mi ként re a gál? 

– Épp a na pok ban lát tunk egy
meg ren dí tõ köz vé le mény-ku ta tá si
ered ményt ar ról, hogy a Fi desz re
még min dig mi lyen so kan – sõt a ko -
ráb bi mé ré sek hez ké pest töb ben – ad -
nák a sza va za tu kat, míg az el len zé ki
pár tok ra egy re ke ve seb ben. Eb bõl
azért nem az lát szik, hogy a ma gyar
tár sa da lom alap ve tõ en szem be for -
dul na a je len le gi ha ta lom mal!

– Egy en  nyi re szét esett hely zet -
ben ezek a mos ta ni mé ré sek sze rin -
tem nem irány adók. A má sik do log,
ami bi zo nyos fo kig re ményt kelt,
hogy egy re in kább az lát szik és a
ko ráb bi vá lasz tá sok elõt ti idõ sza -
k ok ban is lát szó dott, hogy a vá lasz -
tó pol gár ok ban él egy olyan faj ta fé -
le lem, ami rész ben a Ká dár-kor szak
ha gyo má nya i ból, rész ben a na pi ta -
pasz ta lat ból szár ma zik, hogy so kan
a va ló sá gos po li ti kai ro kon szen ve i -
ket nem vall ják be. Ami per sze nem
azt je len ti adott eset ben, hogy a ri -
vá lis po li ti kai cso por tot ne ve zik
meg, ha nem hogy ha nem vá la szol -
nak, ab ból nem le het baj. De ami -
kor be men nek a fül ké be, ott már
nincs to váb bi gon dol ko dá si idõ.

– Va gyis ar ra gon dol, hogy azok,
akik nem a Fi desz re sza vaz ná nak,
nem me rik be val la ni a kérdezõbiz-
tosnak? 

– Hát vol tak az el múlt évek ben is
meg le põ ered mé nyek. Pél dá ul kis

pár tok úgy ju tot tak be, hogy sen ki
sem szá mí tott rá. Mert nem volt
tren di azt mon da ni, hogy én pél dá ul
majd az egyéb ként már ös  sze zsu go -
ro dott MDF-re sza va zok, az tán
még is meg volt az az öt szá za lék.

– Vagy az LMP-re…
– Igen. Úgy hogy eb bõl a szem -

pont ból sem te met ném még a vá -
lasz tá so kat. A má sik, amit na gyon
fon tos nak tar tok hang sú lyoz ni,
hogy sze rin tem egy új al kot mány
csak ak kor jö het lét re, ha az al kot -
má nyos jobb ol dal és az al kot má -
nyos bal ol dal kö zös dön té se ként
szü let ne meg. Eb bõl kö vet ke zik,
hogy jó len ne, ha ugyan csak olyan
vá lasz tá si hely zet jö het ne lét re,
ahol az al kot mány hí vei van nak az
egyik ol da lon és a Fi desz a má si -
kon. Nem sza bad na le ten ni ar ról a
stra té gi á ról, hogy a kon zer va tív li -
be rá lis jobb ol dalt is meg kel le ne
nyer ni. 

– Te hát ar ra össz pon to sí ta ni az
erõ ket, hogy egy befor raszt ha tó le -
gyen min den ki, aki jó irá nyú vál to -
zást akar?

– Leg alább is egy rö vid idõ re ösz -
 sze dró toz ha tó le gyen. Ugyan is azt
gon do lom, hogy az len ne jó, ha ar ra
az ak tus ra, az al kot mány hely re ál -
lí tá sá ra jön ne lét re eme ko a lí ció.
Az len ne az iga zi, ha az al kot mány
en nek a 21. szá za di nem zet nek
olyan kö zös mû ve len ne, amely re
tény leg min den ki úgy te kint, mint
a sa ját já ra. Sze rin tem mos tan tól
ezen ké ne dol goz ni.

– Na, de úgy tû nik, hogy az em be -
rek nek a nagy ré szét – és eb ben
Orbánéknak, ta lán iga zuk van –
sok kal ke vés bé ér dek li az al kot -
mány, mint a re zsi.

– Hát ez az, amit én ab szo lút
nem hi szek.

– Van nak el len bi zo nyí té kai?
– Van nak. Az egyik el len bi zo nyí -

té kom, amit a be szé dem ele jén ki -
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emel tem, hogy 1848. már ci us 15-én
az a ti zen két pont, ame lyik lét re -
hoz ta a mo dern Ma gyar or szá got,
az el sõ tõl a ti zen ket te di kig ki zá ró -
lag al kot má nyos kö ve te lé se ket fo -
gal ma zott meg. Ma pe dig a HA HA,
az OHA, a HAT, mind há rom szer -
ve zet tisz tán al kot má nyos kö ve te -
lé sek kel lé pett a nyil vá nos ság elé,
sem mi más sal. És min den cet li jük -
re azt ír ják, hogy Al kot mány. Õk
azok, akik nem ad ják fel, akik há -
rom na pon ta va la hol meg je len nek,
hírt ad nak az el len ál lá suk ról. Hol a
Par la ment be já ra tá nál ül nek, hol a
Fi desz-szék há zat száll ják meg, hol a
böl csész kar nagy elõ adó ját fog lal ják
el (a mai na pig el fog lal va tart ják).
És rá adá sul ezek a szer ve zõ dé sek
lö kik ki ma guk ból a ki vá lóbb nál ki -
vá lóbb fi a tal em be re ket. Akik rõl
ko ráb ban nem is hal lot tunk, s most
igen gyor san meg kell ta nul nunk
15–20 em ber ne vét, akik lát ha tó an
eré nye sek, mû vel tek, nagy sze rû
szó no kok, vi lá go san gon dol kod nak,
és hát sze re tet re mél tó ak. Ezért
ami kor azt mon dom, hogy ez a ma -
gyar po li ti ka egy le fa gyott rend szer,
ak kor öröm mel ki je lent he tem, hogy
van nak ol vasz tó pont jai. Ilyen nek
tar tom egyéb ként az LMP-t is. Az
LMP be bi zo nyí tot ta, hogy eb ben a
mo bi li tás ra tel je sen kép te len ma -
gyar po li ti kai osz tály ban meg je len -
het nek na gyon-na gyon ro kon szen -
ve sen gon dol ko dó fi a tal em be rek...

– Ez igaz, de saj nos azt is be bi zo -
nyí tot ta, hogy ez a szel le mi ség nem
tud fenn ma rad ni, ha a kép vi se lõi
mû kö dés kép te len né te szik egy mást.

– De ha csak an  nyit bi zo nyí tott
be, hogy ez az átok meg tör he tõ, az
már po li ti kai je len tõ sé gû do log.
Egyéb ként pe dig az LMP sza-
kadárai kö zött, aki ket sok ra tar -
tok, van nak ugyan csak po li ti kai
ígé re tek. De nem ír nám le sem mi -
kép pen a Schiffer-féle LMP-t sem.

Úgy ér zem, hogy eb ben az ál ta lam
is mert balliberális kö zeg ben na -
gyon igaz ság ta la nul és gyor san
ítél kez tek Schifferék fe lett. Én al -
kot mány jog ász va gyok. Az el múlt
há rom év ben Schiffer And rás fel -
szó la lá sai a par la ment ben al kot -
má nyos sá gi kér dé sek ben ab szo lút
hi bát la nok vol tak. Olyan dol go kat
ol va sott az Or bán-kor mány fe jé re,
ami ket pon to san így kel lett a fe jé re
ol vas ni, job ban ezt nem te het te.
Azt ma gam is hely te le ní tem, hogy
egy olyan hely zet ben lép tek önál ló
út ra, ami kor bár mo rá li san he lye -
sel he tõ ez az önál ló út, a po li ti kai
ra ci o na li tás ezt ki zár ja. Et tõl füg -
get le nül ez a Schiffer-féle LMP is
sze rin tem na gyon ko moly ér té ke a
ma gyar al kot má nyos ság nak.

– De nem gon dol ja-e, hogy pl. az
a vá das ko dá sa, amel  lyel köz tu dot -
tan sze mé lyes el len szenv mi att for -
dult szem be az elõ zõ kor mány mi -
nisz ter el nö ké vel és ami rõl ki de rült
hogy alap ta lan, az zal so kat ár tott
az amúgy is fel dúlt po li ti kai köz ál -
la pot ok nak?

– Igen, eb ben bi zo nyo san volt po -
li ti kai és ta lán em be ri hi ba is.

– Ar ról mit gon dol, hogy men  nyi re
pa ci fi kál ha tó a ma gyar la kos ság?
A vég te len bé két len ség, a na pon ta
egy re erõ seb ben szí tott el len tét és
gyû lö let, az el múlt húsz év alatt ki -
ala kult két pó lu sú ság ön sze rint va -
la ha is ki si mít ha tó lesz?

– Azt hi szem, hogy egy drá mai
pil la nat épp er re ad na esélyt. Per -
sze, nem ta ga dom, hogy eb ben a
kér dés ben alap ve tõ en pes  szi mis ta
va gyok. Ugyan is na gyon sok olyan
el in té zen dõ fel ada tunk van, amely -
 lyel nem ze dé kek óta te he tet len ke -
dünk.

– Pél dá ul?
– Pél dá ul le kel le ne vég re zár ni a

száz éves pört. A tör té nel mi Ma -
gyar or szág és a mo dern Ma gyar or -
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szág per le ke dé sét, amely nek na -
gyon nagy tét je volt, kü lö nö sen a
18–19. szá zad for du ló ján. De má ra
ki hûlt a konf lik tus. 

– Oly an  nyi ra nem pró bál ja sen ki
le zár ni, hogy nem rég ver ték szét a
Kos suth te ret, és vit ték el a szob ro -
kat, a vé gét meg még nem is lát juk.
A pör felturbózottabb, mint va la ha. 

– Var ga Im re Kár olyi-szob rát – ez
a leg jobb mû ve ta lán – el ta ka rí tot -
ták. Jó zsef At ti lát is ki pa te rol ták.
Ez egy ret te ne tes, és vég te le nül
kor lá tolt do log. A mo dern Ma gyar -
or szág és a tör té nel mi Ma gyar or -
szág má ra tét jét vesz tett küz del mét
vég re le ké ne zár ni, hi szen a köz -
tár sa ság olyan adott ság, amit jó zan
és  szel nem le het már két ség be von -
ni. Or bán Vik tor még is ezt te szi.
Ez zel fel kor bá csol ja azo kat a ré gen
ki hûlt ér zel me ket, ame lyek ab ból a
ha mis köz hely bõl szár maz tak,
hogy ott van egy fe lõl a vad gesz ti
bo lond Ti sza Ist ván, más fe lõl meg
a had ban ál ló or szá got el áru ló ke le -
kó tya Kár olyi Mi hály. Ezek szél sõ -
sé ges ér zel mek re épí tett ál lí tá sok,
és egyik sem igaz. A két em ber, Ti -
sza és Kár olyi ugyan vé res kard -
pár bajt ví vott, gyû löl ték egy mást,
de ugyan ab ban a pör ben ta nús kod -
tak, és mind ket ten Ma gyar or szá -
got sze ret ték vol na meg men te ni.
Úgy hogy vég ered mény ben mi ért
ne le het ne a Kos suth té ren egy más
mel lett Ti sza Ist ván és Kár olyi Mi -
hály szob ra? Per sze nem a több -
eme let nyi – Za la György ál tal ké -
szí tett – Ti sza-szo bor ra gon do lok,
de szim bo li ku san és va ló sá go san
el fér nek egy más mel lett. Én ezt
egyál ta lá ban nem érez ném op por -
tu nis ta meg ol dás nak. Azok nak a
ret te ne tes tör zsi há bo rúk nak ké ne
vég re vé get vet ni, ame lyek bé ní ta -
nak.

– Va ló szí nû leg túl mé lyen gyö ke -
rez nek ezek a ré gi sé rel mek. Ilyes -

mi ben kel le ne ke res ni a ma gya rá za -
tot a fo lya ma to san je len lé võ, rossz,
ha mis ma gyar ság tu dat ra is, amely
egy szer re le né zõ és ki re kesz tõ? 

– Ma gyar or szág nak olyan tra u -
mái vol tak, amely tra u má kat ne -
héz fel dol goz ni. A 16. szá zad óta a
ma gyar tör té ne lem fo lya ma tos ka -
taszt ró fa tu riz mus. A moh ácsi vész
óta Ma gyar or szág nak fél- vagy ne -
gyedsi ke rei vol tak...

– De in kább ku dar cai.
– In kább ku dar cai. Ha nem lett

vol na 1848, ak kor ma itt né me tül
be szél get nénk eb ben a pres  szó ban.
De az, hogy a ma gyar nem zet még -
is meg ma radt, az pél dá ul az 1849-es
ku darc ered mé nye. An nak a ku darc -
nak az ered mé nye ugyan is a ki egye -
zés, amely Eu ró pa egyik leg na gyobb
gaz da sá gi fej lõ dé sé nek el in dí tó ja
volt. Te hát adott idõ szak ban – ezt
gaz da ság tör té né szek bi zo nyít ják –
Ma gyar or szág gaz da sá gi fej lõ dé se
Eu ró pá ban is egé szen ki emel ke dõ
volt. És fel épült egy vi lág vá ros és
egy mo dern inf rast ruk tú ra. A mai
na pig meg le het cso dál ni az ak kor
épült vas út ál lo má so kat, a ko ra be li
csa tor na fe de le ket, a zsi na gó gá kat,
a temp lo mo kat, a sze  ces  szi ós vá ro -
so kat Kár pát al já tól az Ad ri á ig. Az
egy fan tasz ti kus do log volt. Mi köz -
ben az egész pe dig ku darc so ro zat,
né hány félsikerrel.

– És ezt pró bál ják kom pen zál ni
az zal, hogy bár a tör té nel münk ku -
darc so ro zat, de nem mi te het tünk
ró la, mert min dig el nyom tak min -
ket, és a ma gyar ság nagy sá ga épp
ab ban áll, hogy a nem zet en nek el le -
né re fenn ma radt?

– Ahogy az oszt rá kok, vagy a bri -
tek meg tet ték, ne künk ma gya rok -
nak is fel kel lett vol na dol goz nunk
eze ket a ku dar co kat, és át le he tett
vol na vál ta ni si ker re. Egyéb ként a
ma gyar tár sa da lom min dig haj la -
mos volt ar ra, hogy el ké pesz tõ
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meg  le pe té se ket okoz zon egyik perc   -
rõl a má sik ra.

– So rol jon ilyet!
– Hát az ös  szes sza bad ság harc és

per sze 1956. Az zal már sok szor pél -
dá lóz tam, hogy 1846 de cem be ré -
ben Pe tõ fi éle te leg pes  szi mis tább
ver sét ír ta meg. Aki azt el ol vas ta,
so ha sem hit te vol na, hogy ki tör het
a ma gyar sza bad ság harc. Vagy volt
pél dá ul az 1954-es „focialista for ra -
da lom”, ami kor a ber ni VB-dön tõt
Ma gyar or szág el vesz tet te. Ak kor
az em be rek ész re vet ték, hogy ha
együtt van nak, azt csi nál hat nak
Bu  da pes ten, amit csak akar nak,
bár mit el ér het nek, és va ló szí nû leg
a focialista for ra da lom nél kül nem
lett vol na 1956-os nem ze ti for ra da -
lom.

– El len tét ben azok kal a ré gi idõk -
kel, ma so kan bir ka nép rõl be szél -
nek, amely hagy ja ma gát be le ta pos -
ni a föld be, egy re ke ve sebb pén zért
dol go zik, egy re ne he zebb kö rül mé -
nyek kö zött él, rend sze re sen meg -
aláz zák, át ve rik stb. Mit gon dol,
mi kor és mi tõl fog el sza kad ni a cér -
na, ha egy ál ta lán el sza kad va la mi -
kor?

– Er re egy részt azt tu dom mon -
da ni, hogy vár juk ki a vé gét. Azt
gon do lom, hogy ez nem ma rad hat
így. Kis Já nos egyik elem zé sé ben
azt ír ja, hogy a fel te he tõ en el csalt
vá lasz tá sok után tö me gek vo nul -
nak majd az ut cá ra, és meg vál toz -
tat ják a rend szert. Én a ma gam ré -
szé rõl, ahogy egyéb ként Kis Já nos
is, a de mok ra ti kus vá lasz tá sok ban
hi szek, és azt gon do lom, hogy a
ma ni pu lá ci ó nak tény leg van nak
ha tá rai.

– Te gyük fel, hogy min den csa lás
el le né re és min den ma ni pu lá ció el -
le né re 2014-ben nem a Fi desz gyõz,
és nem is a Job bik, ak kor ho gyan
to vább? Ugye, van nak olyan szi rén -
hang ok vagy nem tu dom, mi lyen

han gok, ame lyek sze rint az egyet len
esély az, hogy csak egy át me ne ti
idõ re ha tá roz za meg ma gát egy új
kor mány, és azt mond ja, hogy majd
egy év múl va le gyen a nor má lis és
vég le ges vá lasz tás, ad dig hoz zuk
rend be a de mok rá ci át. Ez az egyik
ver zió. A má sik ver zió, hogy egy
olyan kor mány áll fel, amely ké pes
ar ra, hogy ezt a mos tan ra majd nem
le bon tott de mok rá ci át, amit a be szé -
dé ben „dikt”-ként em le ge tett, visz -
 sza épít se. A har ma dik ver zió pe dig
va la mi fé le olyan ko a lí ció, amely be
be le von ják azo kat az eset leg a Fi -
des  szel szem be for du ló fideszeseket,
akik haj lan dók ar ra, hogy új já é pít -
sék az or szá got. Me lyi ket tart ja a
fel so rol tak kö zül a leg esé lye sebb nek
és a leg cél ra ve ze tõbb nek?

– Azt hi szem, ez csak ak kor lesz
meg vá la szol ha tó kér dés, ha már el -
dõlt, hogy ki nyert a vá lasz tá so kon.
Ter mé sze te sen ak kor több fé le for -
ga tó könyv is el kép zel he tõ lesz.

– Min den kép pen meg kell sze rez -
ni a két har ma dot? Anél kül esély
sincs a nor má lis Ma gyar or szág lét -
re ho zá sá ra?

– Hát ez len ne a cél, és enélkül
nem is sza bad ne ki fut ni az egész -
nek. Min den képp ezt a célt kell
ki tûz ni. Az tán te gyük fel, hogy
meg van a két har mad, és ki zá ró lag
Szé che nyi Ist vá nok ül nek a par la -
ment ben, akik ak kor el fo gad nak
egy al kot mányt, és az új al kot mányt
az zal le gi ti mál ják, hogy azon nal új
vá lasz tá so kat ír nak ki. Így új or -
szág gyû lés jön lét re, amellyel már
ne ki le het in dul ni a gyö ke res vál -
toz ta tá sok nak. 

– Na de mi van ak kor, ha nem
csu pa Szé che nyi ül a par la ment -
ben? Gya ní tom, hogy er re is van
esély!

– Eb ben az eset ben azt tar tom
el kép zel he tõ nek, hogy el fo gad ják
ezt az új al kot mányt, és ezek után
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ala kul egy olyan kor mány, ame lyik -
nek meg van a több sé ge. Amen  nyi -
ben ez egy bal ol da li több ség, ak kor
a kon zer va tív ré sze le vá lik, és mû -
kö dik to vább el len zék ként. Mind -
két meg ol dás ban az len ne a szép,
hogy a po li ti kai osz tá lyon be lül
meg van a kö zös sé gi él mény. Ez a
leg fon to sabb. Az al kot mány az
egész tár sa da lom szá má ra is ad hat
kö zös sé gi él ményt. Te hát ha ez a
mos ta ni rend szer meg bu kik, ak kor
va la mi ka tar zis sze rû ér zés kel le ne,
ami vég re el tölt he ti az or szá got. 

Spe ku lá lunk. Ab ban a nem várt
és meg le põ (ne vet) eset ben, ha nem
lesz két har mad, más for ga tó köny ve -
ket kell majd elõ ven ni. Ne héz lesz.

– A jog ál la mi in téz mény rend szer
le bon tá sa elég nagy mér ték ben már
meg tör tént. Szak em ber ként hogy
lát ja, egy új kor mány jog ál la mi
mód sze rek kel ho gyan tud ná vis  sza -
épí te ni a már le bon tott in téz mény -
rend szert?

– Min dig ra di ká lis vol tam ab ban
a kér dés ben, hogy az alap tör vény
re ví zi ó já nak il lú zi ó já val le kell szá -
mol ni. Az alap tör vény ki ja ví tá sá -
nak ígé re té vel nem is le het és nem
is kell vá lasz tást nyer ni. Csak is egy
a 89-es al kot má nyos sá got hely re ál -
lí tó új al kot mány lét re ho zá sá val.
De ez – ahogy már mond tam – a
bal ol dal és a jobb ol dal kö zös mû ve
kell hogy le gyen. A ne gye dik mó do -
sí tás után tel je sen egy ér tel mû,
hogy mind azok az il lú zi ó ink vég leg
szer te fosz lot tak és le rom bo lód tak,
hogy a Nem ze ti Együtt mû kö dés
Rend sze re al kot má nyos le het ne.
Ko ráb ban még azt le he tett gon dol -
ni, hogy nem al kot má nyon kí vü li
rend szer ben élünk. De a ne gye dik
ezt a re ményt is meg szün tet te.
Ezen túl bár mi le het. Egy olyan
nem al kot má nyos el ren de zés az
osz tály ré szünk, ame lyik a sze gé -
nye ket el len sé gé nek te kin ti, ame -

lyik az egy há za kat ké nye-ked ve
sze rint is me ri el, ame lyik a di á kok
szá má ra kény szer fog lal koz ta tást ír
elõ, vagy ami a leg na gyobb ab szur -
di tás, hogy az al kot mány bí ró sá gi
ha tá ro za to kat, ame lyek az alap tör -
vény elõtt szü let tek, ha tá lyon kí vül
he lye zi, nos ez nem al kot mány. In -
nen nincs to vább. Új al kot mányt
kell csi nál ni!

– És ak kor még nem em lí tet te a
vá lasz tá si sza bad ság, vagy az in for -
má ció- és saj tó sza bad ság kér dé sét,
to váb bá a vé le mény sza bad sá gá nak
kor lá to zá sát stb...

– Igen, ami ál tal egyéb ként a ma -
gyar köl té szet nagy ré szét be kel le -
ne til ta ni, a klas  szi ku so kat ugyan -
úgy, mint a mai ma gyar iro dal mat.
Hi szen aki a ma gyar nem ze tet
meg sér ti, az az al kot mányt sér ti
meg a ne gye dik mó do sí tás sal. Pe -
dig a ma gyar ha za fi as köl té szet és
ha za fi as pró za leg fõbb hi va tá sa
már hos  szú ide je a nem zet sér te ge -
té se. Ezek sze rint nem le het se Vö -
rös mar tyt sza val ni, se Pe tõ fit, se
Jó zsef At ti lát, se Rad nó tit, se Par ti
Nagy La jost. Nem le het Závadát
be mu tat ni, Ottliktól Es ter házy Pé -
te rig, Ke mény Ist vá nig in dex re kell
ten ni gya kor la ti lag min dent, Sza -
bolcska Mi hály és Jó kai An na ma -
rad meg ne künk.

– A ko ráb bi al kot mány, amit húsz
éven át al kal maz tunk, men  nyi re
volt rend ben? Bi zo nyá ra az zal is
vol tak gon dok, vagy nem?

– A jog ál la mi al kot mány is le gi ti -
má ci ós de fi cit ben szen ve dett. Ezt
az utol só párt ál la mi par la ment tel
fo gad tat ták el, és ma ga a szö veg
nem volt tö ké le tes. De a tar ta lom
nagy já ból rend ben volt. Nem tel je -
sen, mert pél dá ul – min dig mond -
tam – egy kön  nyû dél utá ni vér sza -
gú al kot má nyo zás, a két har mad
egy sze rû meg szer zé sé nek le he tõ sé -
ge ret te ne te sen ve szé lyes. Eb bõl a
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szem pont ból volt pél dá ul hi bás a
ko ráb bi al kot mány. Épp ezért na -
gyon fon tos, hogy a ne gye dik köz -
tár sa ság al kot má nyos sá gát erõ sebb
fun da men tu mok ra kell épí te nünk,
mint ami lyen re a har ma dik épült.
Te hát az olyan ér de kes, de ké tes
dol gok ra, mint pél dá ul el len ál lá si
jog ra meg a ha ta lom ki zá ró la gos
meg ra ga dá sá nak ti lal má ra épí tett,
és en nek bá zi sán fe les több ség gel
meg ho zott al kot mány ra nem bíz -
nám a kö zös jö võn ket. Újabb re -
váns kö vet kez ne, amit egy újabb
kör kö vet ne, és köz ben az ide-oda
rán ga tott ma gyar gaz da ság és a
ma gyar tár sa da lom rá megy a hun -
cut szó ra ko zás ra.

– Csak hogy nem fe lejt kez he tünk
el ar ról a saj ná la tos tény rõl, ami
má ra Ma gyar or szá gon ki ala kult.
Va gyis hogy vol ta kép pen két fé le or -
szág lé te zik, az egyik a po li ti kai or -
szág, a má sik meg a tör zsi Ma gyar -
or szág. Mit le het kez de ni egy en  nyi re
ket té sza kadt tár sa da lom mal? Pél -
dá ul mit le het majd kez de ni egy új
par la ment ben azok kal, akik ma a
Fi desz fel kent hí ve i ként részt vesz -
nek az or szág tönk re té tel ében?

– Hát én an nál az asz tal nál, aho -
va oda kell fo gad ni a Fi desz-párt po -
li ti ku so kat, nem fo gok ott ül ni, há -
la az ég nek, pe dig el hi szem, nem
sza bad majd el kül de ni õket. Ha
csak a ne gye dik mó do sí tás len ne a
ro vá su kon, azt sem tud nám el fe lej -
te ni, hogy Ángyántól Áderig és a
hegy vi dé ki Pokorniig min den ki
alá ír ta a ma ga he lyén. Azt gon do -
lom, hogy egy al kot má nyos ál lam -
ban – el len tét ben a dik ta tú rák kal,
ahol ma guk a vét ke sek szol gál tat -
nak elég té telt az ál do za tok nak
(lásd a hrus cso vi sztálintalanítást),
jó len ne a bû nök és hi bák el kö ve tõ -
it ki zár ni a hely re ál lí tás mun ká já -
ból. Ne kem ez len ne a ro kon szen -

ves. De kön  nyen meg le het, hogy
más ként ala kul. Van egy fon tos
meg ját szan dó le he tõ sé günk. Min -
dig ugyan oda té rek vis  sza, de egy jó
al kot mány csi ná lás és an nak az
ered mé nye olyan ér zü le tet szül het,
amit a szak iro da lom ban al kot má -
nyos pat ri o tiz mus nak ne vez nek.
Az al kot má nyos pat ri o tiz mus egy
olyan nem zet tu dat, ame lyet az al -
kot má nyos ság irán ti ér zü let tart
ös  sze. A nem zet tu dat ce ment jé ben
a leg fon to sabb elem az al kot má -
nyos ság, ami amúgy nem tel je sen
ide gen a ha zai tra dí ci ó tól, a ko ra
új ko ri hungarustól. Ez azt je len ti,
hogy a ko re ai nagy ma má val vagy
tót és zsi dó déd nagy pa pá val büsz -
kél ke dõ em be rek meg az el sõ ge ne -
rá ci ós vagy má sod ge ne rá ci ós be -
ván dor lók is ter mé sze tes mó don
ma gu ké nak ér zik az al kot má nyos
ér ték ren det mint a nem zet tu dat
alap ját. Emel lett ter mé sze te sen a
nem zet ös  szes tag ja haj lan dó õket
eb ben meg erõ sí te ni, hisz õk ugyan -
ezt ér zik. Egy nor vé gi ai ta nul -
mány úton, ami kor a rend szer vál to -
zás elõtt éle tem ben elõ ször egy kis
idõt el tud tam töl te ni kül föld ön, az
egyik leg na gyobb él mé nyem az
volt, hogy a gyö nyö rû má ju si na pon
a nor vég nem ze ti ün ne pen ha tal -
mas tö meg vo nult fel, vé gig a
Johansgattén a ki rá lyi pa lo ta fe lé.
A leg el sõ so rok ban olyan nor vég
gye re kek vo nul tak, akik ázsi ai
vagy af ri kai szü lõk tõl szár maz tak.
Mind egyik ün nep lõ be öl tö zött ázsi -
ai és af ri kai gye rek ke zé ben nor vég
zász ló, amit lel ke sen lo bog tat va vo -
nul nak a ki rá lyi pa lo ta fe lé. 1988-
ban, ami kor ezt vé gig néz tem, úgy
érez tem, hogy ez az al kot má nyos
pat ri o tiz mus. És ak kor az ju tott
eszem be, hogy mi ért len nénk mi
fel tét le nül ros  szab bak a nor vé gok -
nál vagy a né me tek nél.
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