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Kardos András 

NEM: a Nemzeti Ellenállás Rendszere 
A demokratikus ellenzéki pártok számára a hazai politikai mostani valóság kihívása azt jelenti, hogy ha valóban demokratikus 
ellenzékké akarnak válni, akkor fel kell mondaniuk a NER-ben betöltött legitimáló szerepüket, vagyis az illiberális rendszer 
biodíszletéből rendszerellenzékké kell válniuk. A civil szférának pedig meg kell értenie és felvállalnia, hogy a szakkérdéseknek 
vagy részérdekeknek a képviselete immáron el kell hogy hagyja a politikamentesség illuzórikus terepét. Ellenkező esetben 
bármennyi vegzatúrában van is részük, a maguk módján szintén a NER illiberális világának kulisszái maradnak, vagyis a 
demokratikus ellenzéki pártokhoz hasonlóan ők is legitimálják a NER-t. 

Az Orbán-féle „nemzeti egység” felmondása csupán kiindulópontja a mai autokratikus rendszer leváltásának. Ezt megelőzően 
meg kell teremtenünk egy olyan demokratikus alternatívát, mely valóságos megmérettetésre késztetheti a pillanatnyilag reális 
ellenzék nélküli monolit hatalmat. 

A népszavazás állítólagos kormánypárti „nagy győzelme” és a tényleges kormányoldali kudarc közötti lényegi különbség 
megteremti a jelenlegi politikai tér felbontásának lehetőségét. Orbán célja hat évvel ezelőtt éppen az volt, hogy a reálisan létező 
világ helyére a NER konstruált „nyelvi valóságát” tolja be a politikai térbe; vagyis a „nemzet” és a „haza” csakis azoknak a (nyelvi) 
birtoka legyen, akik annak idején a fülkeforradalomra szavaztak. A népszavaztatás után a kormány elkövette azt a hibát, hogy 
töretlenül folytatta ezt az orwelli politikát. A hetedik Alaptörvény-módosítással akarta megteremteni az „alkotmányos 
identitásunk” Alaptörvénybe iktatását, a plakátkampány folyatatásaként 98 százalékos többségről beszélt, meg a Brüsszellel 
szembeni Új Egységről. Csakhogy a népszavazás utáni kormányzati kudarcot már nem lehet „nyelvileg rendbe hozni”: vége a 
nyelvi manipulációnak; nincs az a Népszabadság-tönkretétel vagy alkotmánymódosítás, amelynek nyelvi paravánja mögül ki ne 
lógna a „világ valósága”: az érvénytelenség az érvénytelenség, a kisebbség pedig nem többség. 

Az, hogy a demokratikus ellenzéki pártok a némi sikert hozó eredmény ellenére sem voltak képesek érdemben profitálni a 
népszavazás kormányzati kudarcából, összefügg azzal, hogy az elmúlt hat évben nem ismerték fel az ellenzéki szerep alapvető 
követelményét: a rendszerkritikai magatartás politikai és a morális súlyát. Nem értették, hogy amennyiben részintézkedéseket 
kritizálnak, illetve szakpolitikai térben kommunikálnak csupán, akkor – szándékaik ellenére – valójában a NER, az illiberális állam 
legitimációs erőivé válnak.  

Ennek megváltoztatására a pártok, a civilek, az elégedetlenek és a szenvedők álláspontjának egyértelmű demonstrálására a 
demokratikus ellenzéki képviselőknek egységesen és azonnal ki kellene vonulniuk a parlamentből. A félig kivonulás (DK), a néha 
duzzogás (MSZP) stb. fenntartja annak hamis látszatát, hogy Magyarországon ténylegesen működő parlamenti demokrácia van; 
– holott az illiberalizmus monolit rendszerében az autokrácia a liberális demokrácia parlamenti rendszerét csak puszta 
eszközként használja arra, hogy valós jellegét leplezze. A demokratikus ellenzék elemi politikai és morális kötelezettsége, hogy 
minden módon jelezze: nem fogadja el tovább a kiüresített parlamentben ráosztott szánalmas szerepet, és a valóság tényleges 
feltárására törekszik. 

Ezzel együtt a demokratikus ellenzéknek egy arányos választási rendszert kell kikényszerítenie a Fidesz által egyoldalúan 
elfogadott egyoldalú és a végsőkig ki is használt választási törvény helyett. A Fidesz-rezsim olyan helyzetet teremtett, hogy 
vele szemben részkövetelések meg sem fogalmazhatók az egészre való rákérdezés nélkül; azaz politikai pártok és a civil 
mozgalmak a NER-re mint totalitásra kell hogy rákérdezzenek. Csakis a mindenoldalú rendszerkritika lehet esélyes arra, hogy a 
valódi rezsimmel szembeni alternat ívát megfogalmazza, illetve a hatalmat rábírja  plurális demokrácia mechanizmusainak 
újraélesztésére. 

NEM: Nemzeti Ellenállási Mozgalom  

Végig kell gondolnunk egy NEM-nek, – Nemzeti Ellenállási Mozgalomnak  – nevezhető demokratikus mozgalom szükségességét 
és lehetőségeit. Ez a mozgalom magában foglalja mindazokat a (parlamenti és parlamentből kivonult) demokratikus pártokat, 
melyek rádöbbenek arra, hogy a hatalom csak díszletnek használja őket, valamint mindazon civil mozgalmakat, amelyek már 
eddig is próbálkoztak az oktatástól a nővérek béremeléséig „szakügyekben” változtatni, – és természetesen minden demokratás, 
aki úgy gondolja, hogy vagy semmibe vették az elmúlt években az érdekeit, vagy – nemes egyszerűséggel – fuldoklik a 
szabadságnélküliségben. 

Az ellenállási mozgalomnak hálózatként kell működnie. A hálózat országosan csoportokból, szervezetekből, klubokból, 
mindenféle közösségekből áll. Egy ilyen mozgalomnak rövid időn belül ki kell épüljön a maga intézményrendszere. A modern 
demokratikus politika innovációja kell ahhoz, hogy a NEM rövid időn belül olyan jelentőségű mozgalommá váljék, hogy súlyánál 
fogva tárgyalásokra és nem intézkedésekre késztesse a hatalmat.  

Ld. az ÉS nyomtatott kiadásában vagy a (fizetős) http://www.es.hu/kardos_andras;nem;2016-11-03.html linken 
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Tamás Gáspár Miklós 

Ki az ellenzék mostanában? 
A jelenlegi magyar kormány, a kormányzó szélsőjobboldal hatósági eljárásokkal és rágalomhadjáratokkal 
kinyírja a civil társadalom bizonyos szerveződéseit, mindenekelőtt az emberi jogi, feminista, 
kisebbségvédő és ökológiai NGO-kat [NGO: nem-kormányzati szervezet]. Tönkreteszi az értelmiséget, behatol az egyetemekre, 
szétveri a kutatóintézeteket, megfojtja a kulturális folyóiratokat, maga alá rendeli a filmgyártást, az OTKA és az NKA maradványai 
is a rendcsinálást szolgálják, mindenben előmozdítja a dilettantizmust és a rossz ízlést. A rádió, tévé, a regionális és helyi sajtó 
majdnem teljes egészében az Orbán-rezsim kiszolgálója, legjobb esetben politikamentes és információhiányos. A Népszabadság 
megszüntetését – voltaképpen: betiltását – „gazdasági” ügynek akarták föltüntetni, majd az átvett lapkiadó cég élére kinevezték 
a szélsőjobboldali sajtórendészet vezetőit, Liszkayt és Csermelyt, a Világgazdaság új főszerkesztője is a kormány félhivatalos 
lapjától érkezett. A „független” kereskedelmi médiák egy része is a kormány propagandahivatalának puszta függvénye. A 
kormányzó szélsőjobboldal az interneten is „nyomul”, a támadássorozatnak nincs vége. 

Orbán tudja, hol van a valódi ellenzék: a médiában. Ez megnöveli a megmaradt, a kormánytól független, ilyen meg amolyan 
ellenzéki lapok, műsorok, portálok, blogok stb. felelősségét. Őket nemcsak az anyagi nehézségek sújtják, hanem a megélhetési 
gondokba belerokkant értelmiség némasága, az elmélyüléshez, a komolyabb publicisztikai és tényföltáró munkához szükséges 
nyugalom és idő hiánya, az értelmes fiatal diplomások tömeges kivándorlása, azaz menekülése, a fáradt politikaundor. 

Szomorú, hogy a mai magyarországi médiák alig veszik észre a magyar munkásság ellentmondásos és paradoxális győzelmét. A 
kormány kénytelen volt 15%-kal fölemelni a minimálbért, és egyébként is engedni készül a szakszervezeteknek a 
bértárgyalásokon.  

Miért ez a szokatlan gyöngédség a magyar munkások iránt? Mert a magyar szakmunkások kivándorlása munkaerőhiányt 
teremtett, ezért emelni kell a fizetéseket, különben leállnak a magyar üzemek, csődbe mehet az építőipar, bajba kerülhetnek a 
mezőgazdasági vállalatok. Az Orbán-rezsim ezért szánta rá magát a bérelemelésre. Erre kényszerítette rá a magyar munkásság 
passzív, rejtett ellenállása: a kivándorlás.  

Ám ugyanakkor az Orbán-kormány járulékcsökkentést helyezett kilátásba a nagytőkének! Így hát a béremelést a teljes lakosság 
(beleértve a legszegényebbeket) adóiból állják, a tőke nem vagy alig szenvedi meg a fizetésemelést. Ráadásul az emelkedő 
munkabérek értékét majd elviszi a – mesterségesen is gerjesztett – infláció. De ami még ennél is súlyosabb: a „bürokráciallenes 
program” keretében masszív elbocsátások folynak a közszolgálatban, a közigazgatásban. A kormányzó jobboldal megszabadul 
komoly szakemberektől, lelkiismeretes hivatalnokoktól. Ez katasztrófa: nő majd a zűrzavar, az összevisszaság – ennek a 
jótéteményeit máris láthatjuk a teljes törvény- és rendeletalkotási fejetlenségben. 

És tovább csökkennek a magyar állam népjóléti kiadásai, folytatódnak a kríziságazatok (egészségügy, népoktatás, fölsőoktatás) 
kínjai. Az egyetemre kívánkozókat valósággal elhajtják külföldre. Mindeközben megy tovább az őrült kormányzati pazarlás, és a 
korrupciónak, a „nemzeti burzsoázia” kiépítésének a költségei se csekélyek. Tehát minimálbér emelése kicsiny, és sok 
tekintetben negatív sikere a munkásságnak, a szakszervezeteknek, – de az Orbán-kormány meg az államfüggő uralkodó osztály 
legalább látszatengedményekre kényszerült, és a mai körülmények között ez is valami. Ám az fölöttébb különös, hogy az 
intézmények bezárása és az állami alkalmazottak elbocsátása ellen majdnem senki se tiltakozik! A legkeményebb neoliberális 
politikát maga az „illiberális” jobboldali kormány folytatja! 

De a kicsiny független magyar sajtónak még így is nagy lehetőségei vannak. Az elnyomás, az egyenlőtlenség, a szociális 
kiszolgáltatottság, az etnikai és nemi megkülönböztetés tényeit kíméletlenül az olvasó elé tárni: ez akkor is dicsőséges 
föladat, még ha pusztán evvel változást előidézni nem is lehet.  

Az ellenzékiséget ma is a sajtó és az értelmiség egy része jelenti – meg a rajtuk kívüli civil társadalom, a szakszervezetektől a 
jogvédő csoportokig, kis társadalmi mozgalmakig, az államszerkezetbe még teljesen be nem épült egyházakig. De az, hogy a 
civil társadalom tevékenyebb része ki van zárva a hivatalos állampolitikából, nem azt jelenti, hogy már nincs demokratikus 
politika Magyarországon. Mint a kemény és puha diktatúrák és féldiktatúrák idején mindig, fölértékelődik a máskülönben 
magától értetődő civil kurázsi és az önálló gondolkodás, meg ennek a mindenkori háttere, a kritikai társadalomtudomány, a 
nem apologetikus és nem államhű szociológia, közgazdaságtudomány, politikatudomány, történettudomány, 
társadalomelmélet, amelyeknek nagyon nehéz a soruk mostanában, no meg a merész, tabudöntögető és – igen, már megint! 
– polgárpukkasztó új művészet és irodalom. 

Ennyink van, becsüljük meg, bátorítsuk, nézzük, hallgassuk, olvassuk. Fizessünk elő, vásároljuk, váltsunk hozzá belépőjegyet, 
írjunk honorárium nélkül. Ezt még egy darabig megtehetjük. 

Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1112258-ki-az-ellenzek-mostanaban     
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Sztojcsev Iván 

Nincs igazság Magyarországon 
Hiába javul gazdaságunk helyzete, a szegények ebből semmit nem éreznek. Alig van hely Európában, ahol gyengébb lenne a 
társadalmi igazságosság, mint Magyarországon – derül ki a német Bertelsmann Alapítvány kutatásból. 

Európa leggyengébbjei közé került Magyarország a társadalmi igazságosság indexében: a 28 EU-tag közül a 23. hely a miénk. 
Az összkép mögé nézve még rosszabb a helyzet: a Bertelsmann kutatása szerint az igazságosság hat mutatója közül egyetlen 
sincs, amivel az EU-tagok listájának első kétharmadába tudtunk volna kerülni! – viszont két olyan mutató is van, – a 
diszkriminációmentesség és a generációk közti igazságosság –, amelyben a legrosszabb öt közt vagyunk. Nem csak a gazdagok 
és a szegények közt óriási a szakadék, hanem a férfiak és a nők között is, a romák leszakadását alig lehet megállítani, a gyerekek 
pedig különösen nagy veszélyben vannak, hiába próbál idehaza statisztikai trükkökre hivatkozva arról beszélni a kormány, hogy 
sokkal kevesebb a szegény gyerek. 

A kutatás 1-től 10-ig értékelte a társadalmi igazságosság különböző 
mutatóit, ez alapján a magyar érték mindössze 4,96-os. Az EU 28 országa 
közül csak öt ország van, ahol ennél rosszabb a helyzet: Olaszország, 
Spanyolország, Bulgária, Románia és Görögország. A helyzetünk a 
munkaerőpiachoz való hozzáférésben a legjobb, de ez is csak egy gyenge 
5,75-öt jelent az 1 és 10 közti listán. 5 fölötti értéket kapott az a két 
mutató is, amelyekben azt mérték, hogy a szegények mennyire juthatnak 
hozzá ahhoz a szintű oktatáshoz, valamint egészségügyi ellátáshoz, mint a 
gazdagabbak – ez viszont még mindig gyenge adat uniós összevetésben. 
Még rosszabb a helyzet, ha azt nézik, mennyire csekély a társadalmi 
igazságosság a generációk között, mekkora a diszkrimináció, illetve 
mennyire védik az embereket a szegénységtől. 

Pozitívum, hogy a szegénység terén van észrevehető elmozdulás a 
legrosszabb helyzetből, de a magyarok 28,2 százalékát még mindig 
fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség. Még rosszabb 

ez az adat a fiatalok között: a 18 év alattiaknál 36,1%; – bár ez is jókora javulás ahhoz képest, hogy 2013-ban még 43,9%-on állt a 
fiatalok mutatója. 

Furcsa kettősséget láthatunk akkor is, ha azt vizsgáljuk, 
hány magyar nem fér hozzá a mindennapi élet 
alapvető kellékeihez. Összesen 19,4% nem rendesen 
felfűtött lakásban él, vagy nincs mobiltelefonja, ami 
ugyan óriási javulás 2013-hoz képest (akkor 27,8 
százalék volt ez a szám), de még mindig több, mint 
kétszerese az EU-átlagnak. Ezen a téren is a fiatalok 
közt vannak a legnagyobb bajban, minden negyedik 18 
éven aluli magyar nélkülözőnek számít. A 65 éven 
felülieknél a legjobb a helyzet – amiből azt a tanulságot 
is levonhatjuk, hogy a legtöbb gyereket épp a 
legszegényebbek vállalják, de azt is, hogy aki igazán 
szegény, azt jobban fenyegeti a veszély, hogy meg sem 
éli a 65 évet. 

A legrosszabbul a diszkrimináció terén teljesítünk. Köztudott például, hogy az egész EU-ban nincs egy ország sem, ahol annyira 
alacsony lenne a parlamentben a nők aránya, mint itt, de nem csak a politikában látszik, mekkora a baj: még mindig ott tartunk, 
hogy a nőknek sokkal nehezebb a munkaerőpiacon talpon maradniuk. Az elemzés szerint hiába javult a gazdaságunk helyzete az 
elmúlt években, ebből szinte semmit nem éreztek meg a legszegényebbek, és a középosztály is sokat gyengült a 2014-es 
választás óta. A legrosszabb persze változatlanul a romák helyzete, köztük is különösen a gyerekeké: nagyjából a felük szegregált 
közösségben él, és minősíthetetlenül rossz oktatást kapnak, így pedig még nagyobb az esély arra, hogy majd felnőve ők is 
továbbadják saját gyerekeiknek a kilátástalanságot.  

Ld. itt: 
http://hvg.hu/gazdasag/20161117_Nincs_igazsag_Magyarorszagon_Europa_szegenyhaza#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm
_campaign=newsletter2016_11_17&type-id=HvgDaily&user-id=BBD8D4EA&amp;utm_content=normal  



4 
 

 
Jeges tűz 

A kormánynak sikerült megszereznie az LMP támogatását négy új alkotmánybíró 
jelöléséhez. A kétharmad elvesztése miatt hónapokig betöltetlen posztokra 
megválasztották az új bírákat, de az LMP támogatása csak távolabb tolja az 
alkotmányosság helyreállításának esélyét. 

A konszenzusos jelöltek biztosan nem fogják helyreállítani az Alkotmánybíróság 
függetlenségét. 2013 tavaszán először ugyanis többségbe, majd kizárólagos többségbe 
kerültek azok a bírák, akiket a Fidesz által 2010-ben megváltoztatott jelölési szabályok 
szerint választottak meg, azaz tisztségük elnyeréséhez elég volt a kormány támogatása. 

Az új alkotmánybíráknak és jelölőiknek számolniuk kell azzal, hogy nem független testületet egészítenek ki, hiszen mind a 
tizenegy jelenlegi alkotmánybírót a kormánytöbbség egyedül jelölte és választotta meg, és az AB új elnöke is ezek közül a bírák 
közül kerül ki. Egyértelmű, hogy a bíróválasztás nem változtatja meg a testület karakterét, nem teszi az alkotmányosság értékei 
iránt elkötelezetté az Alkotmánybíróságot. 

Az LMP azzal, hogy támogatta a Fideszt az új alkotmánybírák megválasztásában a NER rendszerkritikusa helyett a NER 
működtetéséhez nyújtott segítséget. Az Alkotmánybíróság így már nem csak a kormánytöbbség által megválasztott bírákból áll 
majd, hanem ellenzéki támogatást is élvező tagjai is lesznek. A Fidesz-LMP megállapodás tehát rontott a helyzeten, mert az LMP 
támogatása azt a hamis látszatot kelti, mintha néhány új személy bekerülésével az Alkotmánybíróság rendeltetésének 
megfelelően működő alkotmányos intézménnyé válhatna. Négy új alkotmánybíró, még ha személy szerint ideális választás 
lenne is, – bár erről távolról sincs szó –, semmiképp nem elég ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság újra betöltse alkotmányos 
funkcióját, azaz a közhatalom-gyakorlás korlátja és az emberi jogok védelmezője legyen. A NER ilyen konszolidációja ahelyett, 
hogy közelebb hozná, távolabb tolja az alkotmányosság helyreállításának esélyét. 

Ld. itt: http://www.ekint.org/alkotmanyossag/2016-11-22/jeges-tuz-az-lmp-tamogatasaval-egeszul-ki-az-alkotmanybirosag  

 
Dési János 

Az LMP egy szélsőjobbost szavaz be az Alkotmánybíróságra 
Az egyik új alkotmánybíró Horváth Attila jogtörténész, aki az un. „Civil Jogász Bizottság”-ban is közreműködött. Et a Bizottság volt 
az, amelyik a jobbikos Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás vezetésével azt próbálta bizonyítani, hogy 2006 őszén az akkori 
kormány politikai érdekektől vezérelve „rátámadt a saját nemzetére”. A végtelenül elfogult és meglehetősen szélsőjobboldali 
társaság végig-roadshowzta az országot, elsősorban politikai propagandát folytatva, miközben e testület körül szépen 
kirajzolódott a Jobbik és a Fidesz együttműködése is. A jobb- és szélsőjobboldalnak azóta is visszatérő harci motívuma, hogy 
2006 őszén a „balliberális kormány a nemzetre támadt”, s ezt jelentős részben a Civil Jogász Bizottság alapozta meg.  

Kétségtelen, hogy írásos anyaguk politikailag motivált és elfogult, az igazság felderítését finoman szólva is keveset segítő 
dokumentum. A Horváth által jegyzett szöveg stílusára jellemzőek az efféle szófordulatok: „a magukból kivetkőzött 
rendőregyenruhás személyek tombolása,”„a hatalom megszerzésért vaskos hazugságokra képes kormányerők semmitől sem 
riadnak vissza az ebül szerzett hatalom (sic!) megtartása érdekében”. Horváth munkáját az Orbán-kormány 4.200.000,- Ft-tal 
honorálta. 

Most ez a szakmailag elfogult, a szélsőjobbal erős kapcsolatot tartó, a kormányzat által fizetett ember lesz alkotmánybíró, 
LMP-s támogatással. [Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a bírálatokat azzal utasította vissza, hogy a lényeg az Alkotmánybíróság 
függetlenségének erősítése (sic!), és így több olyan alkotmánybíró lehet, akik nem a kormány szája íze szerint hozzák meg 
döntéseiket... – index.hu] 

Egy 2007-es MTI-hír szerint Horváth Attila Morvai Krisztinával és más szélsőségesekkel együtt még kitüntetést is kapott a 
Magyarok Világszövetsége, a Corvin Közi Bajtársi Közösség, az 1956-os Pesti Srácok Alapítványtól, valamint  „A Történelmi Vitézi 
Rend nevében Vitéz Hunyadi László főkapitánytól (sic!) átvehette a Nemzetvédelmi Keresztet.”  

Ld. itt: http://b1.blog.hu/2016/11/21/az_lmp_egy_szelsojobbost_segitett_az_alkotmanybirosagra  

A „Nemzetvédelmi Keresztet” vitéz nagybányai Horthy Miklós, „Magyarország Főméltóságú Kormányzója” 
adományozhatta azoknak, akik „akár a magyarországi kommunizmus [értsd: Tanácsköztársaság] súlyos 
megpróbáltatásainak idejében, akár a hazánktól elszakított és utóbb a Szent Koronához visszatért 
területeken … törhetetlen magyar hittel küzdöttek a hazánkat megcsonkító és a magyar nemzet 
gyengítésére törekvő erőkkel szemben”. Viselését 1945-ben az Ideiglenes Nemzeti Kormány, 1991-ben az 
Antall-kormány, valamint 2011-ben az első Orbán-kormány idején is törvényben tiltották meg. 

Ezt adományozza mostanság az un. „Történelmi Vitézi Rend”, mások mellett Horváth Attilának is, akit most a 
Fidesz alkalmasnak talált arra, hogy alkotmánybírónak jelölje. Oh tempora, oh mores!  
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Hegyi Gyula 

Forradalom és sajtószabadság 
1956. november 7-én Angyal István és a Tűzoltó utcai forradalmárok megemlékeztek az 1917-es orosz forradalom kitöréséről. 
Nagy Imre már a jugoszláv, Mindszenty József az amerikai követségre menekült, sok tízezren a nyugati határ felé igyekeztek, de a 
Tűzoltó utcai felkelők még tartották az állásaikat és a fegyvereiket, s az ünnep alkalmából a vörös zászlót is kitűzték az állásaikra. 
Ezzel azt jelezték, hogy – röplapjuk szövegét idézve – „nemcsak '48 és '19 magyar forradalmainak, de 1917 orosz 
forradalmárainak” is utódjai. S nem a Szovjetunió tankjai, hanem az ötvenhatos magyar forradalmárok képviselik a bolsevik 
forradalom szellemiségét. 

1956 novemberében még sokan így értelmezték a történelmet. A vörös zászlós epizód önmagában is cáfolja azt az ismét 
felmelegített hazugságot, amely szerint az ötvenhatos felkelők valójában amerikai ügynökök, nyilasok és mindenféle fasiszta 
bűnözök voltak. Azt sem lehet mondani, hogy a Tűzoltó utcaiak elszigetelt zárványt alkottak volna a forradalmárok között. 
Mindez persze nemcsak az ötvenhatot fasisztának bélyegző mai rágalmakat cáfolja, hanem azt az egyoldalú interpretációt is, 
amely szerint mindenestül antikommunista forradalom volt. Nemcsak Nagy Imréék környezetében, hanem a fegyveres felkelők 
között is voltak magukat szocialistának tartó harcosok. 

Szocializmuson az emberek jelentős része akkor még egészen mást értett. Sokan azok közül, akik 1945-ben hittek egy új világ 
ígéretében és aztán keserűen csalódtak a sztálinizmus rémségeiben, de 1956-ban még hajlandók voltak egy újabb esélyt adni a 
szocializmusnak, és a Horthy-rendszert nagyon kevesen kívánták vissza. A közös szándék, az önkényuralom elsöprése mögött 
sokféle, olykor egymással ellentétes, az utókor által ideológiai címkékkel illetett érzés, indíték, ösztön élt a tizen- és huszonéves 
résztvevőkben. Az túlzás lenne, hogy a „szocializmus megjavításáért” küzdöttek. Nem akarták a zsarnokságot, a bezártságot és a 
nyomort, valamilyen szociális, jóléti rendszert akartak, amelyben a szabadság utáni ösztönös vágy volt a legerősebb. 

A fegyveres ellenállás leverése után a munkástanácsok viszont valóban egy idealizált, önigazgató szocializmusért küzdöttek, 
amelyet még habonyi ügyességgel sem lehetne antiszocialistának nevezni. „Az üzem a munkásoké. A munkások az államnak a 
gyár termelése után adót és az üzemi nyereségből meghatározott részesedést fizetnek”, szögezte le a munkástanácsok első 
kiáltványa. És természetesen maguk akarták megválasztani az üzem vezetőit is. Ez valóban baloldali követelés, de a mai 
baloldalnak kevés köze van hozzá. Hiszen a munkástanácsok állami tulajdonban gondolkodtak, amelyet nem privatizálni 
kívántak, hanem dolgozói tulajdonba akartak adni. Ez nemcsak a kádári államszocializmussal, hanem a nyugati 
szociáldemokráciával is ellentétes elképzelés. És bár a hetvenes–nyolcvanas évek hazai reformmozgalmai fű alatt 
rokonszenveztek 1956 eszméivel, gazdasági kérdésekben a kapitalizmus irányába tájékozódtak. 

Keveset beszélünk arról a sokszínűségről is, amely a forradalom nyomtatott 
sajtóját jellemezte. A „szabad sajtó” kifejezés ezekben a napokban minden 
cenzúra, öncenzúra és megfelelési vágy nélküli, valóban szabad sajtót jelentett. 
Biztosan voltak sztálinisták, akik csak megjátszották magukat, és talán fasiszták is, 
akik alig várták, hogy másféle tekintélyuralom következzen. De az újságírók nagy 
többsége örült a szabadságnak, és életében először – többségük utoljára is – 
kiélvezte annak semmi máshoz sem hasonlítható örömét. Politikai pártállásától 
függetlenül ugyanis minden újságíró, minden író, minden publicista örül annak, ha 
szabadon írhat. Ez különbözteti meg a sajtómunkástól, a propagandistától, a 
bértollnoktól. A magyar sajtó a nyolcvanas évek második felében lassan, 1989-től 
aztán gyors ütemben ismét szabad lett. Visszatért 1956 szellemiségéhez, amelynek 
egyik alappillére a sajtó teljes szabadsága lett. 

Nemzeti ünnepeink alkalmából mindig elhangzik, hogy milyen jó lenne, ha mindannyian ugyanazt gondolnánk az ünnepről. Ez 
bizonyos fokig naivitás. Egy szocialista és egy antikommunista, egy milliárdos és egy munkanélküli mást tart belőle fontosnak, 
más hősöket tisztel a forradalomból. Abban azonban valóban jó lenne konszenzusra jutnunk, hogy 1956 legfőbb eszménye a 
szabadság volt: a sokféle gondolat, vélemény, meggyőződés szabadsága. S ennek akkor és napjainkban is egy sokszínű, 
független média volt a biztosítéka. Aki ma a sajtó sokszínűségét, függetlenségét, szabadságát támadja, politikai vagy 
gazdasági ügyeskedéssel aláássa, attól álságos minden ötvenhatos megemlékezés. 

Ld. itt: http://mno.hu/velemeny/forradalom-es-sajtoszabadsag-1370341  

A fideszes sajtó pont jellege, missziója folytán képtelen néhány alapvető funkció ellátására. Például nem tud okos lenni. A 
differenciált gondolkodás megköveteli, hogy ne egy félrészeg focihuligán pusztító gyűlöletét adjuk elő a politikáról, közös 
ügyeinkről megfogalmazott álláspontként, és értelmesen reagáljunk arra, ha bármelyik párt bármelyik politikusa lop, csal, 
hazudik vagy épp igaza van. A fideszes sajtónak figyelmen kívül kell hagynia alapvető tényeket, különös tekintettel arra, 
hogy a tartótisztjük ugyanazon interjún belül is képes két homlokegyenest ellenkező dolgot állítani. 

forrás: Ceglédi Zoltán, 168 óra 
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Lendvai Ildikó 

Per, koncepcióval 
Orbánék időnként megcsördítik az ostort a gazdasági klientúra fölött. No, nem azért, mert megelégelik a 
sok simlit, hanem mert a főnök nem akarja, hogy bárki a fejére nőjön. Nem kíván még egy Simicskát. Nem 
akar másik hatalmat, csak a sajátját. Különösen nehezen tűri azokat, akik már előtte is kiépítették a maguk 
birodalmát. A legnagyobbakhoz nem mer nyúlni, azok túl erősek. Ott csak szájal, miközben éppen a multik 
nyereségadóját csökkenti, nem a szavakban pártolt kis- és középvállalkozókét. Azért elégedetten dörzsöli a 
kezét, ha egyik embere „leuzsorásozza” Csányit.  

Az eggyel kisebb hatalmasságok, a Spéder- vagy Tarsoly-méretűek viszont éppen megfelelnek a példa statuálására. Milliárdosok, 
de nem a legnagyobbak. Vagyonuk volt már a Fidesz-kormány előtt is, persze az ő jóvoltából szépen tovább gyarapították. Még a 
végén azt képzelik, „a saját lábukon állnak”, pedig azt csak a legközelebbieknek szabad. Egyet-egyet néha ki kell lőni a sorból. 
Tarsoly az interjúban „koncepciós pert” emleget, noha valódi bűncselekmény történt. Annyiban azonban koncepciós per, hogy 
illeszkedik Orbán politikai koncepciójába, amely szerint a gazdasági hatalmat épp úgy centralizálni kell, mint a politikait. Csak az a 
biztos, ami a családi-baráti körben vagy a félig-meddig strómanoknál koncentrálódik.  

Spédernek, Tarsolynak vagy a vendégszereplő Pecinának el kell tűnniük, de a Mészáros- és a Mészáros-félék maradhatnak, 
Rogán is, amíg majd pár hónap vagy év múlva nem válik kibírhatatlanul kínossá. Ők csakis Orbánnak köszönhetnek mindent, 
nélküle senkik volnának. Elfújhatók, akár a tollpihe, ezért nem is kell őket elfújni. Minek? Nincs saját súlyuk, még gazdasági 
értelemben sem képezhetnek ellensúlyt. Nem ad nekik autonómiát a Fidesz előtti időkből, ettől a kormánytól függetlenül 
szerzett pénz. Amijük van, arról a hívőkhöz hasonlóan kell vélekedniük: az Úr adta, az Úr elveszi.  

Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1113038-tarsolynyitas  

 
Tarsoly Csaba kitálal 

„2015 elején a Külügyminisztérium hozott is egy Ghaith Pharaon nevű szaúd-arábiai befektetőt tárgyalni. A Buddha Bárban volt 
egy nagy ebéd, ahol bemutattak neki és a titkárának, aztán én is meghívtam őket ebédelni. Utána megjelentek az irodámban a 
befektetők, és elmondták, hogy beszállnának a Duna City fejlesztésébe. Én kicsit keveselltem a felajánlott összeget, amire azt 
mondta a szaúdi befektető, hogy ha adok neki öt százalékot, akkor megszervezi a finanszírozást.” 

„Szombat délelőtt kértem egy bizonyos segítséget, és kaptam egy ígéretet a megfelelő helyről (...) amennyiben bizonyos 
dolgoknak eleget teszünk, akkor az ügyfelek érdekében segíteni fognak, és megmarad a Quaestor.” 

Ld. a Magyar Narancs 2016. november 24-i számában.  

  
Simonovits András 

Bérek, nyugdíjak, dumák 
Hónapok óta keringtek a hírek: már jövőre elindul a valóban nagyon magas, 27%-os munkáltatói járulékkulcs radikális 
csökkentése. Varga Mihály korábbi bejelentése szerint a kormány négy év alatt eredetileg 10%-kal csökkentené a munkáltatói 
járulékkulcsot, és részben ebből fedezhetnék a vállalatok az Orbánék által megálmodott évi 7%-os (!) reálbéremelést. Jellemző, 
hogy a kormány már szinte államosított gazdaságban gondolkozik, ahol az egyes vállalatokra vonatkozó munkáltatói 
járulékkulcs értéke függhet a vállalati bruttó béremelés (nehezen definiálható) mértékétől. Ebben a modellben a vállalatoknak 
négy éven keresztül fedezniük kellene (a munkáltatói járulékkulcs csökkentésén túli) reálbéremelést, évente 4,5%-os mértékben.  

Végiggondolta-e valaki, hogy ekkor az új nyugdíjak reálértéke is évente 7%-kal emelkedne, és ez a járulékkulcs-csökkentéssel 
együtt romba döntené a nyugdíjkassza rövid távú egyenlegét? Talán még fontosabb, hogy szándékolatlan következményként a 
korábbinál sokkal szélesebbre nyílna az olló a régebbi és az újabb nyugdíjak között! Az már csak hab a tortán, hogy a társasági 
adó egységes 9%-ra csökkentésével a kormány már el is költötte a jövő évi költségvetés 200 milliárd forintos tartalékát. 

A megoldást egészen más irányban kellene keresni. Vissza kellene hozni a 0-kulcsos szja-sávot, és némileg emelni kellene a 
túlzottan alacsony 15%-os kulcsot. Ekkor a bruttó minimálbért sem kellene nyaktörő ütemben emelni, s hosszabb távon lassulna 
a magas új nyugdíjak fenyegető szárnyalása, valamint gyorsabban emelkednének az alacsony új nyugdíjak. Nincs szükség arra az 
„egészséges bérfeszültségre”, amellyel Orbán 2001 és 2002-ben megágyazott a Medgyessy-féle 100 napnak.  

Végül egy szónoki kérdés: készített-e valaki a kormányzatban akármilyen egyszerű modellt a kérdésről, vagy az egész akciót a 
Habony-művekben tervezték meg?  

Ld. itt: http://hvg.hu/gazdasag/20161122_jarulekcsokkentes_vagy_adojovairas_simonovits 
A cikk szerzője matematikus, a közgazdaságtudományok doktora, egyetemi tanár. Részletes tanulmánya a béremelés és a 
járulékcsökkentés kérdéséről a http://blog.mtakti.hu/_userfiles/file/simonovits_varga2.pdf linken olvasható el!  
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Kökény Mihály 

Az egészség: politikai "áru" 
Népegészségügyi kutatások bizonyították, hogy a társadalomban a lakosság hozzáférése 
az egészség megőrzését és   helyreállítását végző szolgáltatásokhoz, – s következésképpen 
az egészség is -, egyenlőtlenül oszlik el a társadalomban. Ennek korrekciója a világon 
mindenütt politikai elhatározás kérdése. És az egészség társadalmi, környezeti 
meghatározóit is politikai döntések befolyásolják, például azt, hogy megtörténik-e a 
beruházások környezeti hatásvizsgálata.  
Magyarországon a rendszerváltás óta, néhány kegyelmi pillanattól eltekintve, az 
egészségügy a politika mostohagyermeke volt. Terep a szakmai kérdések átpolitizálására, 
államháztartási bűnbak keresésére. A politikai hidegháború viszonyai, a társadalmi és 

szakmai fogadókészség hiánya, a gyakori kapkodás, a rossz előkészítés, a párbeszéd zavarai már félúton elsorvasztották az olyan 
indokolt, más országban már bevált változtatásokat is, mint például az irányított betegellátási rendszert, a kórházi 
szerkezetváltást, a magánszektor szerepvállalását. 
A szocialista–liberális kormányoknak legalább volt bátorságuk ahhoz, hogy hozzákezdjenek az egészségügy szükséges, bár 
konfliktusokat is szülő átalakításához. Az értelmes reformkezdeményezések zöme, mint pl. a korszerű betegjogi 
intézményrendszer megteremtése, a járulékfizetési fegyelem erősítése, az uniós fejlesztések kezdeményezése és a  
gyógyszerpiac rendbetétele az ő működésükhöz kötődött. A gazdasági és politikai viharok közepette azonban még a szakmai 
konszenzust élvező olyan tervek sem valósulhattak meg, mint a népbetegségek leküzdésének nemzeti programjai, a 
szektorsemleges finanszírozás, vagy a teljesítményelvű orvosi bérezés.  
A Fidesz is mindig tisztában volt azzal, hogy az egészségügy történéseiből, reformintézkedésekből vagy éppen a bajok 
elhallgatásából politikai tőkét lehet kovácsolni. Ellenzékből népszavazásra vitték a vizitdíj ügyét, s ezzel megalapozták a 2010. évi 
földcsuszamlással felérő győzelmüket. Kormányon, főleg az elmúlt hat évben, hatalmi megfontolások álltak egészségpolitikai 
lépéseik, így a központosítás hátterében, miközben arra vigyáztak, hogy gesztusokkal, egy-egy bérintézkedéssel, a szakmai 
szervezetek megosztásával, vagy éppen ellehetetlenítésével az éppen elviselhető mértékűre szorítsák az elégedetlenséget. Igaz, 
nem tudtak visszatartani a külföldi munkavállalástól több ezer orvost és nővért, de a hiánygazdálkodás viszonyai a betegeket 
egyéni túlélési stratégiákra, a személyzetet pedig ennek kiaknázására sarkallják. Ezért sincs koherens összetartás, még az ápolók 
és szervezetei között sem. Ehhez még az emblematikus Sándor Mária is kevés volt. Pedig át kellene törni a hierarchia béklyóit: 
ápolóknak, szakápolóknak, rezidenseknek, orvosoknak, kórházigazgatóknak, sőt betegeknek egy irányba kellene tartaniuk. 
Az idén is menetrendszerűen meghirdetett kórházi adósságrendezés is csak a szokásos tüneti kezelés: elkerülik az összeomlást, 
de a helyzet nem változik. Ahhoz alaphangon és azonnal további 200 milliárd forintra lenne szükség. Ez megállíthatná az 
elvándorlást, valamelyest biztosíthatná napi működést, megtörne az újratermelődő kórházi adósságok ördögi köre.  
Az egészségügy kétségtelenül rossz állapotban van, de a hatékony intézkedést politikailag megbénítja, hogy az egészségügy 
egésze nem kampányképes! A demokratikus ellenzék is óvatos: egyfelől cipelik a múlt terheit, másfelől egy átfogó, hosszú távú 
stratégia forrásigénye beláthatatlan, és intézkedései nem is tetszenének mindenkinek. A következő választásokra fordulva a 
kormánypárt is visszafogta magát: rendszerszintű átszervezésre 2018-ig nincs hely, sem lehetőség, sem idő - vallotta be a 
miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez a nyilatkozat a politika nyelvén annyit tesz: mindenféle átalakításokkal nem 
kockáztatnak egyetlen szavazatot sem. A Fidesz spin doktorai úgy ítélték meg, hogy az egészségügy jelenlegi állapotának szinten 
tartása a kisebb politikai kockázat, 2018-ig tehát marad minden a régiben. Lesz kisebb-nagyobb osztogatás és mindent elfedő 
kommunikáció, mint már annyiszor korábban is. 
A kormányzati kommunikáció fő iránya nyilván a magyar egészségügy „ragyogó” jövőjének 
sulykolása. Ebben a már beindított propaganda áradatban a főváros egészségügy 
megújításának kitüntetett helye van. A Fidesz szerint az un. „szuperkórházak” létrehozása 
lesz a megváltás. 2018-ig ebben biztosan nem történik semmi érdemleges, kivéve az 
alapkő letételi ünnepségeket és az ott elhangzó szózatokat, hiszen 4 évnél biztosan több 
kell ahhoz, hogy a netán megépülő létesítményeket rendszerbe állítsák. Csak az a baj, hogy 
kommunikációval nem lehet gyógyítani, a propaganda nem helyettesítheti sem a 
szakembereket, sem az új létesítményeket. 
Az egészségügyet közvetlenül irányítókkal szemben ismét az lesz a legfontosabb 
követelmény, hogy legyen béke, és minden ellenállást szereljenek le. Ez sem kis feladat, ha 
figyelembe vesszük a dilettáns módon végrehajtott béremelést, a kórházi fertőzések miatti 
morgást, a nem csökkenő pályaelhagyást, és a maradókra nehezedő ellátási feladatokat. 
Lehet, hogy már lázasan keresik azt a hitelesnek látszó politikust, vagy szakembert, aki a 
választásokig képes fenntartani az egészségügy látszólagos nyugalmát. Az egészségügyért 
felelős jelenlegi államtitkár (akárcsak elődei) erre alkalmatlan. De ki mondja meg végre, 
hogy a király meztelen? 
Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1113018-az-egeszseg-politikai-aru  
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Vitányi Iván 

Egyedül nem megy 
A miniszterelnök egy vesztes, érvénytelen népszavazás után megjelenik a képernyőn, és fenséges, uralkodói arccal bejelenti, 
hogy győztek. Aztán ahogy ünnepélyesen meghívják az ország legnagyobb, legszélesebb hagyománnyal rendelkező, de jelenleg 
ellenzéki napilapjának munkatársait újjáépített székházukba, és becsukják előttük az ajtót. A lapot pedig egyszerűen beszüntetik. 
A saját teljhatalmának megszilárdítására törekvő kormányzat a harcos populizmus mellett egy ideig meghagyta a demokrácia 
bizonyos külső elemeit, és persze „jó magyar hagyomány” szerint feudális színezetet adott nekik. És most jutott el odáig, hogy 
ennek maradványait is megtagadja. 

A jelenlegi magyar kormány most érkezett el oda, hogy az autokrácia puhább, feudális formájából átlépjen a diktatúra kőkemény 
világába. Azért teszi ezt, mert megérezte a veszélyt. Még mindig nagy a támogatottsága, de – mint a népszavazás bizonyítja – 
mégis leszorult ötven százalék alá. Most már csak a populizmus maradt a számára, annak is a legautokratikusabb formája. 

Lehet-e tenni ez ellen? Nem lehet: kell! Az eddigi történelemben sohasem a magyar társadalom kívánta meg magának az 
autokráciát, hanem mindig (1849-ben, 1920-ban, 1948/49-ben, 1956-ban) idegen hatalmak – mindenekelőtt a németek 
(Habsburgok) és az oroszok (hol a cárok, hol a szovjetek) – kényszerítették ránk. Most másként történt. 1990-ben megnyílt a 
lehetőség a zsákutcából való kitörésre, de a kialakult demokratikus erők még nem néztek őszintén szembe a feladattal, nem 
tudtak igazán összefogni, és ezért nem találtak kiutat a zsákutcából. Az egyre erősödő belső bizonytalanságot használta fel az 
Orbáni vezetés, és elérte, hogy most nem a külső hatalmak kényszeréből, hanem a társadalom többségének akaratából 
kerüljünk ismét a tirannia, az autokárcia állapotába.  

Ez mégis történelmi lehetőséget nyit meg, hogy egyszer végre most a magyar nép a maga akaratából teremtheti meg saját 
hazájában az európai stílusú demokráciát. 

A demokrácia lehetővé teszi, hogy egyszerre több párt is versenybe álljon. Nem muszáj szoros szövetséget kötniük, külön 
indulhatnak, szervezkedhetnek. Lehetnek, akik keményen szembenállnak egymással is, és lehetnek, akik az álláspontok nagyobb 
részében megegyeznek, és csak kisebb részében különböznek. A választások aztán kimutatják az arányokat, és ezzel azt is, hogy 
kik képesek együtt alakítani új kormányt. 

Egy autokráciában azonban ez nem így megy. A szavazók egy része a hatalom által meg van félemlítve, más része maga is hisz, 
harmadik része pedig hinni akar benne. Ha azt tapasztalják, hogy az ellenpártok kicsik, gyengék, és egymással sem értenek szót – 
akkor majd engedelmesen fognak szavazni a fennálló hatalomra. 

De van ennek a kérdésnek mélyebb tartalma is, és ez a lényeg. Hogyan akarhatunk majd demokráciát az új ciklusban, ha most 
sem tudjuk egymás között megteremteni? Pedig ha megtesszük, az nemcsak jót, de ugyanakkor erőt is jelent. A tiranniával 
szemben pedig egyetlen esélyünk: felmutatni az erőt. 

Nem kell mindenben egyetértenünk, csak a lényeges pontokban kell megegyeznünk, az egész 
társalom előtt képviselnünk, és közösséget alkotnunk az egész társadalom előtt. Ehhez meg kell 
teremteni a megfelelő szervezeteket is, mert nem elég hozzá a szó – még ha szép is. Így volt ez a 
múltban: a Márciusi Front, a Nemzeti Ellenállási Front, az 56-os Forradalmi Bizottságok, a 89-es 
Ellenzéki Kerekasztal, az Új Márciusi Front esetében. Igaz, hogy ezek sem bizonyultak elég erősnek, a 
kormányzásért folyó harc fölébe került a közös ügynek. Ezért azonban nem szabad átadnunk 
magunkat az apátiának. Inkább azt a következtetést kell levonnunk, hogy most még racionálisabban 
és még erősebben kell megszervezni a kohéziós erőt. De mihamarább.  

Egy közös Ellenzéki Kerekasztal felelne meg legjobban a mostani körülményeknek. Enélkül nem jutunk semmire, 
mert „egyedül nem megy”. Meg kell teremteni a társadalom pozitív erejét összefogó demokrata koalíciót. 

Olyan koalíciót, amely – amikor a demokratikus erők összefogásán dolgozik – először a saját eddigi gyarlóságaival akar 
megbirkózni. Akkor juthatunk arra, hogy őszintén hozzákezdhessünk az új program és a közös cselekvési terv kidolgozásához. És 
ennek érvényesítésében, majd megvalósításában megtalálunk mindenkit, aki a demokratikus megújulást akarja. Meg kell 
teremteni a közös szervezeteket, ki kell dolgozni a közös programot. Azoknak, akik demokráciát akarnak az országnak, legelőször 
egymás között kell azt megteremteniük.  

Ld. az ÉS nyomtatott kiadásában vagy a (fizetős) http://www.es.hu/vitanyi_ivan;egyedul_nem_megy;2016-11-17.html linken. 
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Hol marad a felzúdulás az olcsó populizmussal szemben? 
Képtelenség az „igazság utáni” korszak. Aki be akarja beszélni bárkinek, hogy lehetséges 
kikapcsolni a tényeket és a humbugot politikai programmá tenni, az semmibe veszi a 
felvilágosult gondolkodást, ami pedig a haladás biztosítéka. A nyitott szellem, a kétely és a 
megszerzett bizonyosság segítette az emberiséget, hogy az eljusson a mai korba. 
Napjainkban viszont azt látni, hogy a politika félreállítja a tudósokat. Többséget lapos 
kijelentések mentén is létre lehet hozni, ha a népbutítást programmá nyilvánítják. Korunk tragédiája, hogy még soha ennyien 
nem tanultak, a képzettség szintje emelkedik, ám sok helyütt mégis veszélyesen gyorsan hanyatlik a tudományba vetett hit. 
Ebből a szempontból döntő lesz, hogy a populistáknak sikerül-e még inkább megingatniuk ezt a hitet – tudatlansággal, 
műveletlenséggel és ideológiával. Nagy gond ugyanakkor, hogy a szakemberek visszahúzódnak az elefántcsonttornyukba, a 
társadalmi kérdésekben passzívak maradnak. Érthető persze, hogy nem szeretnének lesüllyedni a populisták és a képmutatók 
szintjére, de a jövő és a jólét tényezőiként felelősség terheli őket, hogy szembeszálljanak a populista zagyvasággal. 
Ld. itt: http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=204381#c  
Eredetiben ld. itt: http://www.faz.net/aktuell/wissen/forschung-politik-1/wo-bleibt-der-aufschrei-gegen-billigen-populismus-14545320.html   
 

 

Nyílt levél Lovász Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
(részlet) 

Tisztelt Elnök Úr! Ön mindenkinél jobban tudja, hogy a XXI-ik században az országok felemelkedése (és pusztulása) a tudástól, a 
megszerzett ismeretek hasznosításától függ. Az is evidens Ön számára, s remélem, az akadémikus társainak is, hogy 
Magyarországon az oktatás, a tudás átadásának feltételei, s ezzel a jövő generációinak kilátásai évről évre gyorsulva romlanak! 
Azt pedig még inkább érzékelik, hogy a kutatás támogatása, s az elért kutatási eredmények hasznosítása, az innováció alakulása 
elmarad nem csupán az európai követelményektől, de hazánk lehetőségeitől is! Hogy versenyképességünk hanyatlása hosszú 
évek óta tart, s a 29-ik helyezésről 15 év alatt 40 hellyel csúsztunk hátra, s az utóbbi évben már hat hellyel zuhantunk vissza! 
Tudósaink által kivívott presztízsünk, s ezzel párhuzamosan megbecsülésünk a világban lassan a múltba vész. Ezek a tények. 
Az Akadémia az értelmiség kiemelkedő teljesítményt felmutató-, nemzetközi presztízzsel is rendelkező, az ország 
legtekintélyesebb testülete. A Magyar Tudományos Akadémia felelőssége ebből fakadóan kiterjed a társadalom, az ország 
sorsának alakulására. Az Ön által képviselt testületnek kell (kellene) a legérzékenyebbnek lennie, s minden vitán felül, 
megfellebbezhetetlenül jeleznie, ha az ország rossz irányba halad, ha az emberi méltóság társadalmi méretekben sérül. Ha a 
modern világ értékeit a hatalom intézményesen leépíti, s azok egyre kevésbé érvényesülhetnek hazánkban. Mindez nem 
politikai álláspontok arányának a függvénye. A gyűlölködés elutasítása, az erkölcsi tisztaság és tisztesség elvárása az Európai 
Unióban nem politika-függő! 

Ön a világ egyik legnagyobb tudósa, akit ennek megfelelő tisztelet övez. Az Ön szava súlyos. De a hallgatása még súlyosabb. Az 
egyik a felemelkedést segítheti, a másik belenyugvást szolgálja. Ezt mérlegelnie kell, ha tetszik, ha nem. Közismert, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia nem emelte fel szavát a rasszista nézetek tobzódása idején. Az Ön tudományterületén maradva: 
az Akadémia miért is nem vette tagjai közé Neumann Jánost 1937-ben? S ugyan ez évben az amerikai National Academy of 
Science miért választotta tagjai közé az akkori világ (mint kiderült) egyes számú matematikusát? Sokak szerint most Öné ez a 
kitüntető elismerés. És Ön nem megy, hanem jött az USÁ-ból. És nem “csupán” rasszizmusról van szó. Hanem az ország 
tönkretételéről. 
A tudományos élet működésének egyik sarokpontja a függetlenség. Az autonómia. Sérültek ezek az elvek az utóbbi években? 
Igen. Megszűnt az OTKA? Igen. Mégis, az idei Közgyűlésükön megtapsolták azt a miniszterelnököt, aki kijelentette: mi, a kormány 
és az Akadémia „össze vagyunk láncolva.” Valóban? És ez tapsot érdemel? 

Rakusz Lajos, a Kutatási, Technológiai és Innovációs Tanács egykori elnöke  
Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1110835-nyilt-level-lovasz-laszlonak  
 
Nem lehet kétséges, hogy a felcsúti faluvégről a Királyi Várba igyekvő vezér nem áll meg félúton. Nem éri be azzal, hogy az ő 
hívei dirigálnak a bankrendszer fele felett, hogy a média világának többségét ők ellenőrzik, hogy a legjobb termőföldek feletti 
rendelkezés őket illeti, hogy a nép napi rezsikiadásai is az ő zsebüket gazdagítják. Az európai hírnévre törekvő vezér addig él, 
amíg támad, amíg nyomul előre, ezért senki ne számítson arra, hogy itt megbékélés, kiegyezés, konszolidáció lesz. Már nem 
elég, hogy az ő szava dönt minden magyarországi birtokról, hogy ő ad lovat mindenki alá, aki Magyarországon hatalmat akar. 
Már Európában is ő akarja fújni a passzátszelet, ehhez pedig itthon korlátlan hatalom, korlátlan szájbarágás, korlátlan 
pénzügyi lehetőségek kellenek. De innét indul a vég kezdete is: rohad szét a rendszer. Ahogy a vezéri hatalomvágynak nincs 
belső korlátja, úgy a rablásnak sincs. Márpedig belső korlát, önreflexió nélkül, a gerincből jövő erkölcstelenség miatt minden 
rohadni kezd. A vezér tenyeréből etetett és a vezér kardja alatt neki hódoló nagycsalád tagjai, a hatalmon lévők erkölcsi gát 
nélkül szétrohasztják a saját rendszerüket. Elkorhad, elrozsdásodik az általuk működtetett gépezet.       forrás: Csillag István, ÉS 



10 
 

 

 
Ceglédi Zoltán 

A Fidesz végső menedéke: a büszke tudatlanság 
A legvégső esetben egy trükköt szoktak bevetni a fideszes politikusok: kijelentik, hogy a más álláspontot képviselő tudatlan, 
egyszerűbben szólva hülye. Nem érti a kérdést, nem olvasta még a hírt, nem látott még tehenet. Leggyakrabban a még/már nem 
kitiltott újságírók elől menekülve szokták ezt előadni a parlamenti folyosókon, – de vannak kiemelt ügyek, ahol szintén ez a 
mentsvár. 

Amikor például, amikor a kitiltási botrány idején, amikor az volt a kérdés, hogy Vida Ildikót, a NAV akkori elnökét valóban 
kitiltották-e az Egyesült Államokból (melynek háttérben az adóhivatal és kormányközeli korrupt kijáróemberek milliárdos 
elkövetési értéket érintő, bűnös együttműködését sejtették) Varga Mihály erre nem kérdezett rá a NAV-elnöknél. Találkozgattak, 
megbeszélgettek, munkálkodtak, de nem kérdezte meg a beosztottját, hogy Ildikó, tényleg téged is kitiltottak? És miért nem 
kérdezett rá? Mert Vida Ildikóval egy megállapodása, hogy z adóhivatal elnöke majd szól neki, ha bármi fontos dolog történik. És 
nem szólt…  

Legutóbb meg Lázár János adta a hülyét, hogy neki nincs ujjlenyomata, és lehet, ki tudja, lehet akár az is, esetleg, hogy a 
terroristákat pénzelő, gazdasági bűncselekményeket elkövető, évtizedek óta nemzetközi körözés alatt álló Pharaon 
„professzornak” sincs. Ki tudja, ki tudja, hát bármi lehet, kitudhassa, ebbeamaivilágba, minden megeshetik! Utóbb Pintér Sándor 
pontosított: van neki ujjlenyomata. Azaz pontosan tudja ezt a magyar kormány, ahogy azt is kell tudnia, hogy milyen 
kapcsolatban áll a miniszterelnök vejével, mit diskurálhatott Mészáros Lőrinccel [meg Tarsoly Csabával! - balegyenesmost], és 
hogyan jutott be az országba. Most falaznak neki a magyar hatóságok, méghozzá azzal, hogy teszik a hülyét. 

Mert amikor elfogynak a válaszok, akkor csak ez marad. Tenni a hülyét. Ilyenkor a fideszes politikusok nyáladzva, üveges 
tekintettel, bárgyú mosollyal ténferegnek a világban, és fogalmuk sincs semmiről. Nézd, kisfiam, ha szorgalmasan tanulsz, te is 
olyan buta lehetsz, mint a Lázár bácsi. Olyan tájékozatlan, mint Pócs bácsi. Rubovszky-szinten ignoráns, Seszták-szerűen 
szatyorban élő, Harrach-homályos, vagy épp büszkén mit sem sejtő, mint a rezsibiztos. És azt várják tőlünk, hogy bólogassunk, 
hogy igen, nekünk az rendben van, hogy ő ilyen hülyének mutatja magát, rendben van, ha tényleg annyit se tud a világról, mint 
egy öttömösi gyöngytyúk. 

De hát nincs rendben. Több fényt, a rohadt életbe! 

Ld. itt: http://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20161118_Buszke_tudatlansag_Cegledi_velemeny  

 


