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Hírességek támogatói kiáltványa Karácsony Gergely mellett 
Kormányváltást, együttműködést, megújulást!  

Legyen Karácsony Gergely az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje! 
Aki felelősséget érez Magyarország sorsáért, most nem maradhat néma. Ki kell mondanunk: a 
huszonnegyedik órában vagyunk. Sorsdöntő, hogy 2018-ban képesek leszünk-e új irányt szabni a 
jövőnknek. Hazánknak kormányváltásra van szüksége! 

Az emberek többsége változást akar, de az ellenzéki pártok négy hónappal a választás előtt még nem 
tudják felmutatni a kormányváltás receptjét. Hisszük, hogy van esély az ellenzék győzelmére, ha képesek 
lesznek egy egyszerű, érthető helyzetet létrehozni. Ezért azt mondjuk, hogy meg kell teremteni a 
demokratikus pártok és az állampolgárok minél szélesebb körű, szoros együttműködését. Most félre kell 
tenni az egyéni- és pártérdekeket, hogy végre megvalósulhasson a közérdek: a kormányváltás. Eljött az 
együttműködés és a közös cselekvés ideje! 

Úgy látjuk, a demokratikus pártok nagy többsége képes és kész a közös munkára, de hiányzik a 
megállapodás és hiányzik egy közösen támogatott, hiteles vezető. Olyan ember, aki nemcsak tehetséges 
és tisztességes, de van mögötte politikai tudás, tapasztalat és teljesítmény, és aki képes tető alá hozni a 
megállapodást az ellenzéki pártok között. 

Karácsony Gergely ilyen ember. A Parlamentben és Zugló polgármestereként egyaránt bizonyította, hogy 
képes egy újfajta politizálásra. Egy olyan politizálásra, amely az embereket szolgálja, mentes a 
korrupciótól és nem árokásásban gondolkodik, hanem méltányos együttműködésben. Nem véletlen, 
hogy Karácsony Gergely hosszú ideje az ellenzék legnépszerűbb politikusa. 

Meggyőződésünk, hogy Karácsony Gergely 
személye elfogadható az együttműködésre 
kész ellenzéki pártok számára, és hiszünk 
abban is, hogy vezetésével megteremthető a 
széles körű együttműködés. 

Ezért azt javasoljuk a választók közössége és a 
demokratikus pártok számára, hogy legyen 
Karácsony Gergely az ellenzék közös 
miniszterelnök-jelöltje! 
 

Tisztelettel: 

Dr. Bálint György Prima Primissima-, és Hazám-díjas kertészmérnök, – Bánfalvi István szociálpolitikai 
szakértő, – Bardóczi Sándor tájépítész mérnök, – Bozóki András, a politikatudomány kandidátusa, volt 
kulturális miniszter, – Cserna Antal színész, – Földes György történész, – Hajdu Szabolcs filmrendező, – 
Hajós András dalszövegíró, műsorvezető, – Horgas Péter tervező, aktivista, – Kaltenbach Jenő jogtudós, 
volt ombudsman, – Kerekes Viktória színésznő, – Kéri László politológus, – Sándor Iván Kossuth díjas író, 
– Sükösd Miklós szociológus, – Szalai Kriszta színésznő, –Török-Illyés Orsolya színésznő, – Vay Blanka 
emberjogi aktivista, – Wittinghoff Tamás polgármester 
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Kovács László 

Magyarország nyer, ha Orbán veszít 
Erősödik a szembenállás az Orbán-kormány és az Európai Unió között, amit a 
kormánypárti Magyar Hírlap nemrég háborúnak nevezett. A konfliktus jelei már 
a 2010-es választások előtt láthatóak voltak. Orbán Viktor 2009 őszén, a kötcsei 
zártkörű Fidesz rendezvényen személyes céljaként fogalmazta meg a „centrális 
politikai erőtér” megteremtését Magyarországon. Ennek lényege, hogy egy nagy 
és erős kormánypárt úgymond felesleges viták nélkül, egyedül is képes legyen 
dönteni a nemzeti érdekeket érintő kérdésekben, ami merőben ellentétes az Európai Unió értékrendjével. Orbán Viktor eme 
kijelentéséről az Európa Tanács főtitkára, a norvég Thorbjorn Jagland azt mondta, hogy ez lényegében egypártrendszer. Jogi 
értelemben nem, hiszen nem tiltja más pártok működését, de valóban az egypártrendszerre emlékeztet. Az elmúlt évek 
gyakorlata ezt be is bizonyította. 

Orbán Viktor és pártja a 2010-es választásokon elért kétharmados győzelem birtokában leépítette a demokratikus jogállam 
intézményrendszerét, korlátozta a sajtó szabadságát, az Alkotmánybíróság hatáskörét, az igazságszolgáltatás függetlenségét, és 
szabad utat engedett a korrupciónak. Orbán Viktor „szabadságharcot” hirdetett az Európai Unió ellen és azóta folyamatosan 
megsérti annak közös értékrendjét, működésének alapelveit és szabályait. Az Európai Bizottság jogos figyelmeztetéseit a 
belügyekbe történő beavatkozásnak, Magyarország szuverenitása megsértésének minősíti és visszautasítja. Figyelmen kívül 
hagyja azt a körülményt, hogy Magyarország önként csatlakozott az Unióhoz, a csatlakozási szerződésben pedig vállalta a 
tagsággal járó kötelezettségeket. 

Orbán Viktor a menekültválságot annak kezdetétől egyértelműen saját belpolitikai céljaira, hatalma további erősítésére igyekszik 
felhasználni. Az önkényuralmi rendszerek jól ismert receptjét követve nevezte meg Magyarország és a keresztény Európa 
ellenségeként a helyi háborúk, a terrorizmus és a diktatúra elől menekülőket. Ezzel összhangban állítja, hogy az európai uniós 
intézmények Soros György tervét hajtják végre, – bár pontosan tudja, hogy ilyen terv nem létezik. 

A menekültek befogadásával járó terhek igazságos és méltányos megosztása érdekében jogszerűen született uniós 
belügyminiszteri tanácsi döntés ellen a magyar és a hozzá csatlakozott szlovák kormány az Európai Bíróságnál pert indított, 
amelyet elvesztettek. Ellentétben Szlovákiával, amelynek kormánya a döntést tudomásul vette, az Orbán-kormány durva 
kijelentésekkel utasította vissza. Erre válaszul az Európai Bizottság megindította Magyarországgal szemben a 
kötelezettségszegési eljárást. Az Európai Bizottság az Orbán-kormányt a civil szervezetek függetlenségét sértő, valamint a Közép-
Európai Egyetem (CEU) működését ellehetetlenítő döntések miatt is elmarasztalta és ezekkel, valamint az uniós támogatások 
felhasználásával kapcsolatban is elindította Magyarország ellen a kötelezettségszegési eljárást. 

Az Európai Unió értékrendjével és szabályaival sorozatosan szembeforduló magyar kormányzati magatartás miatt az Európai 
Parlament úgy döntött, hogy Magyarországgal és a hasonló magatartást tanúsító Lengyelországgal szemben megindítja a 
korábban példa nélküli eljárást, amely azt vizsgálja meg, hogy fennáll-e az uniós alapértékek rendszerszerű megsértésének 
veszélye. Orbán Viktornak és kormányának komolyan kellene vennie, hogy ezt a döntést a jobboldali többségű Európai 
Parlament hozta, és azt a néppárti frakció tagjainak harmada is megszavazta. Így aligha lehet valamiféle baloldali 
összeesküvésnek beállítani. Ez a döntés az európai integráció jövőjét féltő képviselők aggodalmát tükrözi, Orbán Viktor és 
kormánya immár hét éve tartó Európa ellenes ámokfutása miatt. Az uniós intézmények hosszú ideig eltűrték az integrációt és 
ezzel Európát veszélyeztető magyar és lengyel magatartást, de ahogy ez várható volt, betelt a pohár. A magyar magatartás a 
Visegrádi Négyek egységét is megbontotta, s egy ideje érezhető Csehország és Szlovákia távolodása.  

Orbán Viktor nemzetközi megítélését nem csupán az Európai Unióban kifejtett egységbontó törekvései rontják, hanem a putyini 
Oroszországhoz és más illiberális államokhoz történő közeledése is. Míg korábban csak az Európai Unióban tartották károsnak 
Orbán Viktor különutas törekvéseit, immár a NATO tagállamai is szóvá tették, hogy az ukrán oktatási törvény miatt a magyar 
kormányfő a NATO működését is akadályozni próbálja. Egyre erősebb ellenszenvet keltenek az egyes szomszédos országok 
nemzetközi törekvéseinek akadályozására irányuló magyar fenyegetések is. A rendszerváltást megelőző tíz évben végrehajtott 
nyugati irányú külpolitikai nyitásunkkal, majd a rendszerváltást követően a fejlett, demokratikus országok közösségének 
szervezeteihez való gyors csatlakozásunkkal és harmonikus beilleszkedésünkkel kivívott megbecsülést mára hazánk fokozódó 
elszigetelődése, egyre kedvezőtlenebb megítélése váltotta fel. 

Mindez nem Magyarországnak, nem a magyar embereknek, hanem Orbán Viktornak és kormányának szól. De a viszony 
megromlásának kárai az egész országot érintik. Ha reálisan mérlegeljük a nemzetközi erőviszonyokat, akkor nem kétséges, hogy 
Orbán Viktor az immár a kormánypárti sajtóban is „háborúnak” nevezett küzdelmet el fogja veszíteni.  

A demokratikus ellenzék választási győzelme azért is fontos, hogy Orbán Viktor megérdemelt külpolitikai veresége ne rántsa 
magával az egész országot. Az ő választási kudarca nyereség lesz az ország, a magyarság döntő többsége számára. 

Ld. itt: http://nepszava.hu/cikk/1147849-magyarorszag-nyer-ha-orban-veszit  
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Egy hazugság-kampány dokumentálása   

Nem volt eddig sem kétséges, hogy a Soros György és a Nyílt Társadalom Alapítvány ellen indított kormányzati gyűlölet-
kampány minden alapot nélkülöző, hazug állításokon és tudatos félremagyarázásokon alapul. Az alábbiakban bizonyító erejű 
dokumentumokkal igazoljuk, hogy az Orbán-kormány hazudik, alaptalanul vádaskodik, és mindenekelőtt tudatosan 
félrevezeti a magyar közvéleményt.  

1. Az Európai Parlament 2017. november 16-i, 7.4. szám alatti 
döntése „Határozat intézményközi tárgyalások indításáról”. 
Természetesen rögzítik azt is, hogy mi lesz a tárgyalások témája: 
„harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapítása (átdolgozás)”. 

Az Európai Parlament honlapján magyarul is megjelent ez a határozat. 
Ld. itt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&r eference=20171116&secondRef=ITEM-007-04&language=HU  

A bonyolult hivatali szöveg egyszerű kifejtésben nem jelent mást, mint hogy az EU szervezetei és a tagállamok kezdjenek 
tárgyalásokat a menekültkérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározásának új szabályairól! Nem arról, hogy be kell-e 
valakit fogadni, vagy nem!  Nem arról, hogy miképpen kell elbírálni egy menekült kérelmét! Csak arról, hogy változtassanak-e, és 
ha igen, akkor mit változtassanak egy adott menekült-kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározásán. Ennyi.  

2. Ezt követően az Orbán-állampárt parlamenti képviselői sürgősen (kivételes eljárással!) 
benyújtottak egy határozati javaslatot a magyar Parlamentnek, (ld. itt: 
http://www.parlament.hu/irom40/18817/18817.pdf) amely a szó legszorosabb értelmében olyan 
valótlan, hamis, félrevezető értelmezést ad a fenti határozatnak, amely abból sem közvetlenül, 
sem közvetve nem olvasható ki. A szöveg a tárgyalások megkezdésére vonatkozó fenti döntést az 
(egyébként nemlétező) „Soros-terv” végrehajtásaként értelmezi, és „az európai nemzetek kárára” 
történő „állandó betelepítésről és kötelező szétosztásról” beszél. A szöveg „a bevándorlók 
beáramlásának felgyorsításáról és csoportban történő elhelyezéséről”, valamint „a bevándorlók 
behozatalával és szétosztásával” kapcsolatos [állami] jogköröknek „a bevándorlást támogató Soros 
szervezeteknek való átadásáról” delirál. A magyar Parlament által utóbb elfogadott országgyűlési 
határozat elutasítja az EU Parlamentjének „döntését”, s ráadásul „felszólítja Magyarország 
Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Parlament és az uniós bürokrácia nyomásának, védje 
meg hazánk alapszerződésekben garantált jogait, utasítsa el a Soros-tervet, és folyamatosan 
tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának állásáról és a kormány 
Magyarország védelmét célzó tervezett és folyamatban lévő intézkedéseiről.” Azon kívül, hogy az 
egész egy nagy blöff, vegyük észre, hogy az utóbb idézett mondat valójában parlamenti 
felhatalmazást jelent arra, hogy az Orbán-kormány folytassa a gyűlölet-kampányt!  

Ezt követően a napilapokban – több alkalommal is! – egészoldalas hirdetésekben tették közre ezt a szégyenteljes határozatot! 

3. A fenti dokumentumok összevetése egyértelműen igazolja és kétségbevonhatatlanul 
bizonyítja, hogy az Orbán-rezsim hazudik, félrevezeti a közvéleményt, és indokolatlan, 
méltatlan és az ország szempontjából egyértelműen káros kampányt folytat az Európai 
Unió, valamint Soros György szabadelvű gondolkodó és az általa támogatott Nyílt 
Társadalom Alapítványok (ld. itt: https://www.opensocietyfoundations.org/hu) ellen. 

4. Végül, de nem utolsó sorban szükséges ráirányítani a figyelmet arra, hogy a fenti országgyűlési határozatot nem csak a 
kormánykoalíció pártjai fogadták el, hanem a (formálisan) ellenzéki Jobbik is. A szélsőradikális párt frakciója egyöntetűen 
támogatta azt a határozatot, amely elítéli az Európai Parlament döntését és az Európai Uniót. Szükséges ezt a körülményt 
nyomatékosan kihangsúlyozni akkor, amikor jeles gondolkodók és kevésbé jeles ötletelők az Orbán-kormány megbuktatása 
érdekében a Jobbikkal való választási együttműködést javasolják a demokratikus pártoknak. Nem lehet kétséges, hogy 
semmiféle demokratikus fordulat, semmiféle, az európai egység és együttműködés irányába nyitó irányváltás nem képzelhető el 
oly módon, hogy az EU-ellenes Jobbik része lehetne az Oránt leváltó politikai szövetségnek. A demokratikus pártok és az 
árpádsávos szellemiségű Jobbik választási szövetsége egy esetleges győzelem esetén is koalícióképtelen parlamenti többséget 
eredményezne, ami súlyos politikai válságba döntené hazánkat.  

A demokratikus erőknek önállóan – de egymással szorosan együttműködve! – kell legyőzniük az Orbán-rezsimet: Fidesszel, 
KDNP-vel és a velük valójában érdek-, érték-, és politikai koalícióban lévő Jobbikkal együtt!   
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Valóban szabad-e a piaci verseny a neoliberális kapitalizmusban? 
Nem, a neoliberális kapitalizmusban sem teljesen szabad a verseny. 

A neoliberalizmus önmagát, mint az egyetlen természetes gazdasági rendet, mint a teljesítményelvű, háborítatlan, hatékony 
szabad piacot ajánlja a társadalomnak. Minden ezzel szembeni kritikát „ideológiainak”, – tehát közgazdaságilag indokolatlannak, 
vagy rosszabb esetben kártékonynak –, bélyegez meg, miközben saját magát ideológiamentesnek tünteti fel. Különösen 
érzékenyen szorítja ki és bélyegzi meg az osztálykülönbségek elemzésére épülő kritikai társadalomtudományt, amit az egykori 
„szocializmus” meghaladott maradványának állít be.  

Valójában azonban a neoliberalizmus által természetesnek ábrázolt piaci gazdasági rend is mesterségesen konstruált: egy 
összefüggő ideológia mentén megteremtett intézményekből áll össze, amelyek a felsőbb társadalmi osztályok és az általuk 
kontrollált nagyvállalati szektor érdekérvényesítését szolgálják. Különösen ellenzik az újraelosztást, mint a „természetes” piaci 
viszonyokba történő káros beavatkozást. Azonban – ahogy többek között Thomas Pikettytől láttuk – a jóléti újraelosztás nélküli 
kapitalizmus a szupergazdagok legfelsőbb osztályának a megerősödéséhez vezet, és végső soron az állam foglyul ejtését is 
eredményezi, ami miatt végső soron a „mindentől független”, „szabad” piaci verseny nem erősödik, hanem gyengül: a 
rajtvonalnál ugyanis csak az eddigi elit és felső középosztály gyerekei állnak.  

A valódi piaci versenyhez erőteljes állami újraelosztás, esélyteremtő oktatás, egészségügy kell, hogy a versenyben minél 
többen tudjanak részt venni. A neoliberalizmus ezt ellenzi, – tehát a valóságban korlátozza a mindenki számára nyitott, 
szabad piaci versenyt. 

Pogátsa Zoltánnak az Új Egyenlőség és a Népszava oldalain megjelent cikkei alapján 
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Tamás Gáspár Miklós filozófus és közírónak a Fidesz-rezsim jellegéről és leváltásáról készített új megközelítésű elemzése a 
merce.hu oldalain jelent meg. A „Valaminek most vége” című rendkívül alapos és értékelvű tanulmány fontos segítséget 
jelenhet mindazoknak, akik meg akarják menteni Magyarországot az Orbán-maffia karmaiból.  

Ez a dolgozat azonban kemény diónak bizonyult a balegyenes•most szerkesztője számára: bármiféle szokásos rövidítés, 
tömörítés vagy „olvasószerkesztés” a tartalom és az érvelés jelentős veszteségét okozta volna. Ezért olyan megoldást 
választottunk, amit a közéleti szemle immár közel ötéves történetében korábban csak egyetlen alkalommal csináltunk: a teljes 
cikket a mai szám mellékletében küldjük meg; – igaz, a szöveghez értelmező megjegyzéseket és lábjegyzeteket is csatoltunk, és 
alkalmaztuk a szokásos kiemeléseket is. Türelem és koncentrált figyelem kell a cikk végigolvasásához, de megéri: komoly 
intellektuális segítséget jelent a demokraták elkövetkező harcaihoz.  

*  *  * 

 
Lendvai Ildikó 

Most még nem győztünk, de … 
Persze, jobb lett volna megnyerni azt a bizonyos körzetet a solymári önkormányzati 
választáson.  

Drukkoltunk Kárpáti Zsuzsának, aki nem pártpolitikus, és akit minden demokratikus párt 
kivételes egyetértésben támogatott. Nem nyert, – de 43%-ot ért el! 

Ne keseredjünk el, hanem számoljunk. Solymáron mindig a jobboldal győzött, 2014-ben kizárólag fideszes körzeti képviselők 
jutottak be az önkormányzati testületbe, a jobboldalra 70% szavazott. A demokratikus oldal most több mint másfélszer, azaz 
közel kétszer akkora arányt ért el, mint a múltkor. Köszönet Kárpáti Zsuzsának és választóinak, akik a széljárás ellenére benne 
bíztak. Ha a parlamenti választásokon csak épp ugyanilyen mértékű javulást érünk el az ország többi körzetében is, az fölényes 
országos győzelmet jelentene.  

Solymár két tanulságra is figyelmeztet. Az egyik, hogy megsokszorozza az erőket, ha a pártok (és Solymáron az LMP és a 
Momentum is!) egy jó jelöltért képesek együtt kampányolni. A másik, hogy az együttműködés sokat jelent, de nem mindent. 
Nem elég, és országosan sem elég pusztán összeadni a szavazótáborokat. Az is kell, hogy ki-ki növelje hívei számát. Például azzal, 
hogy értelmes javaslatokat tesz. Meg hogy az átkozódásnál alaposabb kormánykritikával áll elő.  

És, persze, kell az is, hogy a szövetségesek, óvodás tempóval, ne borogassák ki egymás tejbegrízét… Solymáron nem tették.  

Mégiscsak: vivát Solymár! 
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Domány András 

A Szent Korona éve lehet 2018, akár egymilliárdot is költhetnek erre 
 „A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó eseményeket” rendeznek jövőre egy kedden 
közzétett kormányhatározat szerint. 

Az egész évre tervezett sorozat célja „a Szent Korona mint a Magyar Állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő 
ereklye és a hozzá tartozó magyar királyi koronázási jelvények megismertetése, a nemzet tudatának és közjogi 
hagyományainak megfelelő erősítése”.  [A megfogalmazás kísértetiesen hajaz az un. Szentkorona-tan tételeire, és minden 
bizonnyal ki fogja váltani a modern, demokratikus, polgári Magyarország híveinek komoly kritikáját. És nem lehet kétséges, hogy 
Szentkoronával kapcsolatos látványos események a kormány(fő) politikai kampányát fogják szolgáljni. – balegyenes•most]  

Az elvben már január 1-től induló programot több miniszternek „az érintett 
egyházakkal” együtt, a Szent Korona Testület bevonásával kell meghatározniuk. 

Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert felszólítja a határozat, hogy erre a célra 
„legfeljebb egymilliárd forintot” bocsásson rendelkezésre. Ez a sokadik olyan 
kormánydöntés, amely a már 2017 júniusában elfogadott 2018-as költségvetésben 
nem szereplő tételről szól, és nem határozza meg, hogy a büdzséért felelős miniszter 
honnan, melyik költségvetési sorról, esetleg melyik tartalékból teremtse elő a kért 
összeget. 

Ld. itt: 
http://hvg.hu/itthon/20171220_a_szent_korona_eve_lehet_2018_akar_egymilliardot_is_kolthetnek_erre  

 
Ágoston Zoltán 

Két-háromezer milliárd forintot süllyesztettek Magyarországon a haverok zsebébe 

Magyarországon a közbeszerzések 15–24%-át túlárazták, 2090 és 3300 milliárd forint 
között járhat az az összeg, amelyet feleslegesen fizetett ki a magyar állam. Vagyis az 
elmúlt nyolc év alatt, 2009-től 2016-ig ennyi pénz kerülhetett a reális munkadíjon 
kívül a pályázati győztesek zsebébe – állítja a Corvinus egyetem. (A 144 oldalas, 
angol nyelvű, táblázatokkal és grafikonokkal is illusztrált tudományos elemzés 
elolvasható itt: http://www.crcb.eu/wp-
content/uploads/2017/12/eu_hpp_2016_report_170616_.pdf ) 
   
Az egyetemen 151 457 közbeszerzést vizsgáltak meg, amelyek 60%-ában gyanúsan 
kerekített számokat találtak. Kiderült az is, hogy a vizsgált időszakban látványosan 
csökkent a közbeszerzéseken indulók száma. 2016-ban minden negyedik 
megbízásra, a pályázatok 28%-ára csak egyvalaki jelentkezett Magyarországon. 
Ezeket a tendereket jellemzően úgy írják ki, hogy a feltételek alapján csak egyvalaki 
tudjon részt venni rajtuk, a versenyt pedig tudatosan iktatják ki a rendszerből, és 
csökkent a nyílt, bárki által hozzáférhető közbeszerzési kiírások száma is, főleg 
azokban az esetekben, amikor az EU pénzét lehetett szórni. A kutatás szerint az EU-s 
támogatási rendszernek „perverz” hatása van Magyarországra, ugyanis csökkentette 
a versenyt, növelte a korrupció esélyét és torzította az árakat. Utóbbinak a jeleit az összes közbeszerzés 15–24 százalékában 
fedezték fel a kutatók. Főleg az IT-szektor közbeszerzéseit árazták túl, összesen 2090 és 3300 milliárd forint (6,7–10,6 milliárd 
euró) közötti összeg tűnt el zsebben.  

A lehangoló az egészben az – fűzhetjük hozzá –, hogy EU-s támogatások nélkül a magyar gazdaság nem tartana ott, ahol most 
tart. A Miniszterelnökség megbízásából a KPMG-GKI tavasszal készített egy jelentést, amelynek a tanúsága szerint 2006 és 2015 
között a magyar gazdaság 4,6%-os növekedés helyett 1,8%-os visszaesést produkált volna az EU-s támogatások nélkül. (ld. itt: 
https://www.palyazat.gov.hu/magyarorszagi_europai_unios_forrasok_elemzese ) 

A valódi verseny egyébként kevesebbe került a magyar államnak, csakhogy amíg 2009 és 2010 között a pályázati győztesek a 
közbeszerzések kilenc százalékában végezték el olcsóbban a munkát, 2014–15-ben ez az arány egy százalékra olvadt. 

A kutatást az Európai Bizottság támogatásával készítették el a Corvinus egyetemen, amelynek rektora, Lánczi András egy hírhedt 
2015-ös  interjúban azt mondta, hogy „amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája.” (Az interjút ld. 
itt: http://magyaridok.hu/belfold/lanczi-andras-viccpartok-szinvonalan-all-az-ellenzek-243952/) 

Ld. itt: http://168ora.hu/itthon/elkepeszto-mennyisegu-penzt-2-3-ezer-milliard-forintot-sullyesztettek-el-magyarorszagon-a-haverok-zsebebe-14228  
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Nagy N. Péter 

A baloldal mentsége 
Kétségbeejtő az ellenzék állapota, de a róla szóló beszéd immár az áldozathibáztatás szintjét kísérti. Rontják a sorsukat, de 
önkény(eskedő?)uralom idején nem borul virágba az ellenzék sehol. Ráadásul a baloldal nem csak nálunk, világszerte elvesztette 
a fonalat. Ebben sem eredeti a hazai válság. 

Amikor az emberek végre artikulált üzeneteket várnak az ellenzéktől, akkor nem feltétlenül ígéretekre vágynak. Nem arra, hogy 
legyen sok Mészáros Lőrinc a környezetükben, kapjanak ők is trafikot, földet, valamint inkább a szegényeknek adókedvezményt, 
mintsem most, a gazdagodnak. Nem is feltétlenül a legkülönfélébb módokon rászorulók támogatása a közvetlen elvárás. 

Az ellenzékiek reménye a kormányzóképesség: a tisztességes iskolákat, kórházakat, közigazgatást megvalósító hatékony 
államvezetés. Hiszen ez volt ennek a demokratikus oldalnak a monopóliuma. Ezt rombolta le itthon a 2006 őszétől kezdődő és 
megfékezhetetlennek bizonyult anarchia, majd az akkori kormánypártok utódlási haláltánca, amit mindmáig járnak, ehhez járult 
a devizaválság, amit ugyan már a Fidesz nem tudott kezelni, de könnyen visszautalta az „elmúlt nyolc év kormányaihoz”. A 
hatékonyság képzetét vesztették el a demokratikus átmenet vezető politikusai, pártjai. 

Amikor most belső konfliktusaikat sem képesek rendezni, csak erősíti ezt a benyomást. Nem értékvilágról, hanem 
kormányzóképességről van itt most elsősorban szó. Ezért ígérhetnek bármit, nem hat. A Fidesznek pedig, ha semmi mása nincs 
is, kormányzóképessége van. 

Mit gondoljanak az emberek az olyan csapatról, amely nem képes egyforma dresszekben kimenni a pályára? Kihez jöjjön segíteni 
az európai pártcsaládból bárki, anélkül hogy ne bántana meg öt másikat? 

Kunhalmi Ágnes, az MSZP arca sűrítette a legérzékletesebben a helyzetet: arcon köpjük a választóinkat azzal, amit művelünk. 
Nem maguktól jutottak idáig, hogy már kevésbé a kormányváltás, mint az életben maradás a tét. Ungváry Rudolf a 2010-es 
választások másnapján a Népszabadságban megjelent írásában pontosan felvázolta azt, ami máig történt, s azt is, hogy nagyon 
nehéz lesz előle ellépni: mindegy, hogy hány hetente ülésezik a parlament, hány évre vonatkozik a költségvetés és hasonlók, a 
ma még létező (de már kisebbségben levő) független politikai lapokat és adókat a kényszerű megszűnés fenyegeti, a 
választókerületeket úgy szabják át, hogy az a jobboldalnak kedvezzen, nemcsak az ügyészségen, hanem az államhatalom többi 
szervében is megkezdődik a fideszes birtokbavétel, az ellenzéki pártok működése egyre nagyobb akadályokba fog ütközni, a 
tömegkommunikációs csatornákból csak az állampárt szócsövei fognak harsogni. 

A baloldaliak meg a liberálisok együtt sem tudtak ellenszert találni arra, amivé a magyar jobboldal saját feldolgozatlanul maradt 
öröksége következtében mára vált. Pedig Magyarország modernizációját a jobboldal égisze alatt lehet csak végrehajtani – 
mondta Ungváry ugyanezekben a napokban a Galamusnak –, mert ez a lakosság egy ilyen típusú modernizációhoz van lelkileg 
immár a legközelebb. Ez történt, beleértve azt is, hogy a két közlő orgánum már nem létezik. 

A magyar baloldal a sajátos történelmi előzmények és a saját hibái miatt került kegyetlen prés alá, ezt látjuk. De nemzetközi 
méretekben is töpörödik a szociáldemokrácia. Enyészőben a politikai mozgalom, amely a konzervatívokkal együtt a második 
világháború utáni Európa egyensúlyát és a jóléti államot létrehozta. Vesztes választást vesztes választás követ, a maradék tábor 
is jellemzően idős és túlképzett. Másként: egyre kevesebb a kétkezi munkás. A dél-amerikai baloldali hullám is az ellenkező 
irányba fordult. Meglehet, hogy a baloldal, amely döntően a belső társadalmi törésvonalak kezelésében ért el nagy 
eredményeket, erejét veszti a globalizálódó világban, ahol az emberek nemzeti vagy inkább kontinentális keretek között 
remélnek védelmet. Ez a világfolyamat nyomja az itteni balellenzéket is. 

De sehol nem mondják, hogy nincs már szükség baloldalra. Nálunk például olyanra, amely nem veszíti el menet közben a fekete 
ruhás nővér mozgalmát, a kockás inges tanárokat, nem feledkezik meg az éhségmenetről és az egyre aktívabb 
szakszervezetekről, és amely nem a háta mögött keresi az ellenséget, hanem szemben. 

Ld. itt: http://168ora.hu/velemeny/nagy-n-peter-a-baloldal-mentsege-14115  

Angol nyelvű szellemi inspirációk a hazai szociáldemokrácia megújítására:  

 
Töltsd le innen: 

https://www.socialeurope.eu/wp-
content/uploads/2016/10/OccPap11-

final.pdf  

 
Töltsd le innen: 

https://www.socialeurope.eu/wp-
content/uploads/2013/10/OccPap3.p

df  

 
Töltsd le innen: 

https://www.socialeurope.eu/wp-
content/uploads/2016/01/OccPap10.

pdf  

 
Töltsd le innen: 

https://www.socialeurope.eu/wp-
content/uploads/2014/03/OccPap4.p

df  
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Szentiványi István 

A szuverenitás mitosza 
A nemzetközi jog a szuverenitást az országokhoz társítja. Az az ország tekinthető szuverénnek, amely a fennhatóságát egy adott 
területen élő teljes népesség fölött egyedül és korlátozásmentesen gyakorolja és nemzetközi elismeréssel rendelkezik.   

Ilyen klasszikus szuverenista hatalomgyakorlás valójában soha nem létezett; – és modern világunkban ez még kevésbé 
lehetséges. A XXI. században egyetlen ország sem képes az érdekeit a külső és belső kényszerek és korlátok figyelembevétele 
nélkül érvényesíteni. Az egyes országok érdekérvényesítési képessége lehet nagyon eltérő, az adott ország gazdasági 
teljesítményétől, szövetségi rendszerétől, katonai képességeitől, diplomáciájának felkészültségétől/hatékonyságától és 
geostratégiai helyezetétől függően, de „korlátlan szuverenitásról” nem beszélhetünk. 

A demokratikus jogállamokban az állam nevében eljáró kormány figyelembe kell, hogy vegye a közvélemény elvárásait, amire 
viszont komoly hatással van a független média, az ellenzéki pártok, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalmi 
szerveződések. Korlátozhatják a szuverenitást az Alkotmány vagy egyes alkotmányerejű döntések is. A szuverenitás tartalmára és 
terjedelmére hatással van a történelmi múlt, a hagyományok, a kulturális és társadalmi mintázatok. Tehát nagyon sokféle 
összetevője van a szuverenitásnak, de senki nem rendelkezik korlátlan szuverenitással. 

A nemzetközi szervezetekben viselt tagság mind – ugyan eltérő mértékű – kötelezettséggel, azaz szuverenitáskorlátozással jár. 
Egyes nemzetközi szervezetek, mint pl. az ENSZ, Európa Tanács, EBESZ, OECD, WTO stb. tagjaira nézve kötelező, sőt akár 
szankcionálható szabályokat fektetnek le, amelyeket persze a tagok önkánt vállalnak, belső jogrendjükbe beillesztenek, de ettől 
még a mozgásszabadságuk határait ezek a szabályok világosan kijelölik. 

Még inkább igaz ez az integrációs szervezetekre, ezek közül is első sorban az Európai Unióra, amely eredetileg egy kormányközi 
nemzetközi szervezetnek indult, de ma már úton van a laza államszövetségi működés felé. Az EU szabályozói tevékenysége 
kiterjed olyan területekre is, amelyek korábban kizárólagos nemzetállami kompetenciába tartoztak, így első sorban a gazdasági 
élet területén a legfőbb normaalkotóvá vált. Rendeletei közvetlenül hatályosak a tagállamokban és kötelezően alkalmazandóak, 
nem kívánják meg a belső jogi kihirdetést sem. Nem véletlen, hogy az európai szuverenisták első számú közellenségnek tekintik 
az EU-t és legfőbb célkitűzésüknek a nemzeti szuverenitás visszaszerzését, a közösségi kompetenciák tagállami hatásákörbe 
helyezését tekintik. 

Ugyanakkor félrevezető az a megfogalmazás, hogy a tagállamok csatlakozásukkal lemondtak szuverenitásuk egy részéről és azt 
átengedték az EU intézményeinek. Ezzel szemben az az igazság, hogy az EU-tagországok szuverenitásuk bizonyos részét közösen 
gyakorolják a többi tagállammal. Az egyéni tagállami döntés jelentősége valóban csökken, de ezzel szemben ugyanezek a 
tagállamok beleszólást kapnak a többi tagállamot is érintő döntésekbe, azaz részesei más tagállamok szuverenitásának.  

A teljes, tankönyvi értelemben vett, ideáltipikus szuverenitás a mai globalizált világban puszta illúzió. Ám e fogalomnak mégis 
mágikus vonzereje, olykor hipnotikus hatása lehet a közvéleményre. A szuverenitás fogalma mint harci jelszó, mozgósító hívószó, 
ma újból reneszánszát éli. Ennek a fogalomnak az előtérbe kerülése válságtünet: azért népszerű, mert nagy a kiábrándultság, nő 
az elégedetlenség a fennálló viszonyokkal szemben, s az emberek a bajokra gyorsan ható orvosságot keresnek. 

A szuverenitás olyan hívószó, amelyre fogékonyan reagálnak a nacionalisták, populisták, eurószkeptikusok és antiglobalisták, – 
azaz mindazok, akik ellenséges érzelmekkel viseltetnek a liberális demokrácia értékrendjével és intézményrendszerével 
szemben. A szuverenitás jelszavával vitték győzelemre a kilépéspártiak a Brexit-et, a szélsőjobboldal mindenütt az elvesztett 
szuverenitásra hivatkozva támadja az EU-t, és az „áruló eliteket”, a francia Front National-tól a holland Szabadságpárton át a 
német AfD-ig. Nagyon hasonló szellemi municiót használ a magyar “szabadságharc” Brüsszel ellen, valamint a lengyel kormány 
EU-ellenes retorikája is erre épül.  

A szuverenisták a nemzetek Európájában hisznek és elutasítanak mindent, ami a szigorúan vett 
kormányközi együttműködésen túlmutat. A fő ellenség természetesen a föderális Európa 
eszméje, de már az integráció jelenlegi szintje is elfogadhatatlan számukra. A keleti szuverenisták 
ugyanakkor nem kívánnak kilépni az EU-ból, mert nagyonis szükségük van azokra a tetemes 
pénzügyi transzferekre, amelyekben a tagság jogán részesülnek. Ők igazából egy a la carte 
Európai Uniót szeretnének, ahol a jogokhoz nem társulnak valódi kötelezettségek és mindenki 
önkéntesen dönti el, hogy mit vállal az Unió joganyagából vagy értékrendjéből; ám ugyanakkor a 
pénzügyi támogatásokról nem szeretnének lemondani, mert tisztában vannak annak súlyos 
nemzetgazdasági következményeivel.  

A XXI. századi magyar külpolitikának a nemzeti függetlenség patrióta felfogásán, 
hagyományaink tiszteletén, értékeink ápolásán és megőrzésén, érdekeink józan képviseletén 
kell alapulnia. Csak akkor van esélyünk a győzelemre, ha mítoszok, köztük a „nemzeti 
szuverenitás” mítosza, nem homályosítják el látásunkat. 

Ld. itt: https://ujnepszabadsag.blog/2017/12/11/featured-1-1-1-8/  
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Váncsa István 

Anál 
Most a Fidesz a pártválasztók körében ötvenhét százalékon áll, és mint emlékszünk rá, a legutóbbi választáson a szavazatok 
kevesebb mint negyvenöt százalékával kétharmados győzelmet aratott. Vagyis emberi számítás szerint az illiberátornak jövőre 
nem kétharmada lesz, hanem négyötöde, vagy akár ötnegyede, vagy amennyit akar. Minden az övé. Normális ember ilyenkor 
lecsihad, békésen ül az asztal mellett, szalonnázik, iszik, és várja, hogy az ölébe hulljon a teljhatalom. Ami, nem mellékesen, már 
most is az övé. Épp a közelmúlt eseményei igazolják, hogy az alcsúti ember akaratának se jogi, se politikai, se társadalmi 
akadálya nincs, hogy kulturális, erkölcsi vagy ízlésbeli megfontolásokról már ne is beszéljünk. Caligula, Rettegett Iván vagy pláne 
Dzsingisz kán jámbor viceházmesterek voltak hozzá képest, az avatatlan kívülálló pedig hajlamos azt hinni, hogy aki ily 
valószínűtlenül magasra jutott, az immár elhajíthatná a csákányt, azaz megengedhetné magának, hogy ne mindennap műveljen 
gazságokat, hanem kizárólag olyankor, amikor az általa ismert további időtöltésekhez momentán semmi kedve nincs. 

Hogy világosabbak legyünk, a Jobbik támogatottsága a Fideszének alig több mint az ötöde, a kívülálló azt hinné, egy ilyen 
képződményre bármifajta energiát pazarolni fölösleges, értelmetlen sőt nagy eséllyel kontraproduktív. Hírek szerint sokan 
gondolják így a kormánypárt berkeiben is, rámutatva, hogy a Jobbik egészen eddig szétesőben volt, most viszont kezd 
összerázódni, méghozzá éppen attól, hogy a Fidesz hatóságot uszított rá olyasvalamiért, amit korábban ő maga ország-világ 
szeme láttára művelt. Persze nem az a gond, hogy ez egy jogtipró, gusztustalan, anális procedúra – mi más is lehetne –, hanem 
az, hogy szándékaival ellentétben a Jobbikot nem löki hanyatt, viszont mártírt csinál belőle, s ily módon a bizonytalanok és a 
baloldali szavazók körében sokak számára az eddiginél elfogadhatóbbá teszi. A hatalom gyakorlásának ez a leplezetlenül 
diktatórikus formája – úgy használni az elvileg független számvevőszéket, ahogy Kubatov szokta a kopaszait – növeli a kohéziót a 
másik oldalon, ami persze nem jelent közvetlen veszélyt, de semmiképp se kívánatos. 

Ezt gondolják tehát a hírek szerint különféle, a Fideszért aggódó és reményeiket az illiberátor töretlen ívű politikai 
pályafutásához fűző elemek, akiket nyilván a legjobb szándék vezérel, viszont nem adatott meg nekik, hogy államférfi módján 
gondolkodjanak. A Jobbikkal nem az a probléma, hogy 
megerősödött, ugyanis nem erősödött meg, hanem az, hogy 
felrúgta a szereposztást. Vonának az volt a dolga, hogy a 
szélsőjobbon krampuszkodva riogassa az erre fogékonyakat, nem 
pedig az, hogy remeterákként araszoljon a centrum felé, ahol neki 
semmi dolga nincs. Amit most látunk, az a rossz vég. 

Másfelől az illiberátor, aki államérfiként gondolkodik, pontosan 
tudja, hogy népének legszilárdabb hite szerint ő a jó király, és amit 
a jó király tesz, az eo ipso jogos, indokolt, helyénvaló. Hogy a 
háborúban feddhetetlen erkölcsű celebhölgyek is kapnak kisebb 
szerepeket, az szintén helyénvaló, az érintett honleányok számára 
pedig nagy dicsőség, ami az ő érdemüket az egri nőké mellé emeli. 
A nép elérzékenyül és valamennyi zsebkendőjét telesírja. 

Itt tartottunk ebben a szövegben, amikor új és felettébb szívderítő 
hír bukkant fel a híroldalakon. Parlamentünk sorsdöntő jelentőségű 
határozatot fogadott el, ez a döntés az érvénytelen népszavazásra 
mint jogalapra hivatkozva utasítja el az Európai Parlamentnek a 
bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló azon 
határozatát, amely valójában nem is létezik. E kérdésben a Jobbik a 
kormánypártokkal együtt szavazott. 

Egy brancs maguk, ne is tagadják, mondta a börtönőr A tanú című 
filmben, amely manapság egyre időszerűbb. 

Ld. itt: http://www.es.hu/cikk/2017-12-15/vancsa-istvan/anal.html  
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balegyenes•most     MELLÉKLET     balegyenes•most     MELLÉKLET     balegyenes•most 

 
Tamás Gáspár Miklós 

Valaminek most vége 
A soron következő magyarországi országgyűlési választások előtörténete jól illusztrálja azt a válságot, amelyben élünk. 

De voltaképpen mi van válságban? A rezsim? 

Hogy világosan láthassunk, hasonlítsuk össze – kissé leegyszerűsítve – Orbán miniszterelnök kormányzati rendszerét egy másik 
kelet-európai szisztémával, amellyel össze szokás keverni. 

Jarosław Kaczyński és a PiS kormányzása rendkívül koherens politikai doktrínára épül: a mai Lengyelország 
egyszerre tekintélyelvű és szociális állam; mindkét elemét komolyan veszik és sikerre vitték. A lengyel kormány 
az 500+ programmal csakugyan megsegíti a szűkölködő családok gyermekeit, valóságosan szociális 
bérlakásépítésbe kezdett (a húsz esztendeig rendesen fizető bérlők tulajdonossá válhatnak), a munkásosztály és 
az alsó középosztály helyzete javult. Nemcsak a gazdaság fejlődik sikeresen, hanem a társadalom egészének a 

helyzete is: jó a népoktatás, fejlődik az infrastruktúra is. Ugyanakkor Kaczyński nem akarja megdönteni a kapitalizmust, és a jobb 
helyzetbe került munkásosztályból nem lesz uralkodó osztály: a korporatív (vagy hogy a régi fasiszta szakkifejezést használjuk, 
„hivatásrendi”) eszme szerint az osztályok (régiók, települések, nemzedékek, nemek) elfoglalják a maguk természetes, 
harmonikus helyét a nagy egészben: a cél igazságosság, de nem egyenlőség. Az, hogy az osztályok, foglalkozások, tevékenységi 
körök képviselői-tagjai anyagi helyzetüket, tehát életformájukat illetően közelebb kerülnek egymáshoz, nem azt jelenti, hogy a 
nagyobb műveltséggel vagy a magasabb pozícióval nem járnak erkölcsi és politikai előjogok. Az egyenlőség a konzervatív politikai 
filozófiában uniformizálást jelent, és Kaczyński sikeres és népszerű pártja (mert neki van pártja) nem erre, hanem érdem szerinti, 
igazságos hierarchiára törekszik, amelyben a hazafias, önzetlen, szellemileg magasrendű teljesítménynek és a vele járó vezető 
tisztségnek autentikus, jogos tekintélye van, amelynek igenis kijár a tisztelet. 

A Kaczyński-rendszer katolikus jellege (a katolikus korporatizmus az államdoktrínája, amely Ignaz Seipel1 és António Olivieira de 
Salazar2 államát ihlette, és amelyre Imrédy Béla3 is törekedett), antikommunizmusa, antiliberalizmusa, antifeminizmusa és 
oroszellenessége őszinte, mélyen átérzett és következetes. Kaczyński nem korrupt, valóban azt hiszi, hogy a nemzetét szolgálja, 
emberei is meggyőződéses, többnyire rátermett figurák – mint az új miniszterelnök, Mateusz Morawiecki is – , akik közül a 
legtöbben a Solidarność mozgalmában hiteles, bátor ellenállók voltak. A korporatista rendszer megengedi az állami beavatkozást 
és az állami irányítást a tőkés gazdaságban (mint ahogy megengedi a kínai, japán, szingapúri stb. gazdaságban is), de ezt csak az 
ódivatú és eltájolt magyarországi liberálisok tartják „szocializmusnak”; konzervatív kormányzási stílusának a közigazgatáson és a 
reakciós tömegpárton kívül két klasszikus (külső) pillére van: az egyház és a hadsereg. 

A rendszer természetesen súlyosan korlátozza a szabadságjogokat és agresszívan belenyúl a honpolgárok magánéletébe, de 
ennek a kényszernek van logikája és iránya. A cenzúra, a sovinizmus, az idegengyűlölő őrjöngés, a fasisztoid szónoklatok, a bigott 
nőellenesség, a történelemhamisítás, a Nyugat (azaz a fölvilágosodás) iránti utálat: ez mind igaz; de a rezsim – saját kritériumai 
szerinti – sikeressége és szavahihetősége is tény. 

 A magyar olvasó jól tudja, hogy a magyarországi rendszer nem ilyen. Ezt a katolikus országot nem éppen 
mélyen hívő református kormány vezeti, államdoktrína nincs, mély meggyőződés se. A rezsim 
gazdaságpolitikája eklektikus – neoliberális, korporatista és etatista lépésekre egyaránt van példa – , 
szociálpolitikája (szemben Lengyelországgal) népellenes, de nem pozitív formában, hanem az elesettek 
elhanyagolásával, sorsukra hagyásával, önző (és gondolattalan) cinizmussal. Az orbáni etnicizmusnak (a 

tévedésekkel zsúfolt, sztereotip történelmi hivatkozások ellenére) kevés köze van a magyar nemzeti hagyományokhoz: ez csak 
propaganda, parasztvakítás, palifogás. A magyarországi féldiktatúra nem rendpárti, szétzúzta a szakszerű közigazgatást, naponta 
rombolja az intézményességet. Nem teremtett konzervatív, restriktív-represszív alkotmányosságot, hanem alkotmányosság 
nélküli helyzetben lebeg, módszere a rögtönzés, az összevisszaság, a folytonos átszervezés, átalakítás, parttalan törvény- és 
rendeletgyártás (minden jogász tudja, hogy ez még sokkal magasabb nívón is teljes káoszhoz vezetne, hát még így) őrületbe 
kergeti az ellenzéki bírálókat, akik ha Orbán minden cikkcakkját és hintapolitikájának minden kilengését támadják, előbb-utóbb 
ellentmondanak önmaguknak, amit Orbán naponta megtesz, de őt ez – a teljhatalom birtokában – nem zavarja. 

De nemcsak az ellenzéket tébolyítja meg ez az inkoherens önkényeskedés, hanem az állami hivatalnokokat, az állami 
intézmények dolgozóit, továbbá a jogalanyokat, az állam ügyfeleit, mind a tőkés vállalatok menedzsereit, mind a munkások (és 
mások) érdekképviseleteit. Orbán a káosszal, a rendetlenséggel, az informalitással kormányoz. Nem azért „nem találnak rajta 
fogást” az ellenfelei, mert buták (ami azért előfordul olykor), hanem azért, mert Orbán vezetése összefüggéstelen, az 
informalitásba, az oligarchikus magánhatalomba kiszervezett állami funkciók eltűnnek az amúgy is megcsonkított nyilvánosság 

                                                             
1 Osztrák keresztényszocialista politikus, az 1920-as években kétszer is kancellár volt.  
2 Portugál miniszterelnök 1932 és 1968 között, a róla elnevezett korszak egy korporatista, tekintélyelvű diktatúra volt. 
3 Magyar miniszterelnök 1938-39-ben, a zsidótörvények egyik megalkotója, 1946-ban háborús és népellenes cselekedeti miatt halálra ítélték. 
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szeme elől. Az állam – illa berek, nádak, erek – egyszerűen kereket oldott. Azt, ami megmaradt belőle, Orbán hitbizomány 
tulajdonosaként, nem állami-politikai vezetőként irányítja, vagy (ami épp oly gyakori) hagyja sorsára. 

Itt nem csak „rohad az államgépben valami”, hanem megrohadt a teljes államgépezet. Nem arról van szó, hogy „nincs 
demokrácia” (eddig se nagyon volt, és sehol se nagyon van), hanem reakciós és tekintélyelvű, antidemokratikus, antiliberális és 
antiszociális állam sincs: mert a szeszélyes kényszerre épülő, kapkodó, ugyanakkor minden autonómiát leépítő, mindent 
szétzúzó hatalomgyakorlás idegen a modern államtól – még a modern államnak azoktól a fajtáitól is, amelyeket megvetek. 

Ez a rendszer – értse meg a nyájas baloldali olvasó – a megfoghatatlan összevisszaságból él, amely (szemben a liberális-
demokratikus beidegződésekkel) egyáltalán nem hiúsítja meg az elnyomást, és szemben a mindent a „kádárista” kaptafára húzó 
tucatliberális „publicisztika” közkeletű tévedésével, szabad kezet ad a tőkének. Nem államosít, nem központosít, nem 
„totalitárius”, hanem az állam és a jog oltalma alól kivont egyéneket védtelenül kiteszi a kapitalizmus tombolásának. (S ebben 
követi – nem a terrorban, nem a mozgósításban, nem a pluralizmus formális és szabályozott megszüntetésében, ami nem 
jellemző rá – fasiszta előképeit. Nem a szovjet típusú – tervező, központosító-államosító, racionalizáló, tudományhívő – 
diktatúrát rekonstruálja, amelyhez csakugyan semmi köze, hanem a szélsőjobboldal eszelős rugalmasságát és próteuszi4, 
simulékony, kiszámíthatatlan változékonyságát eleveníti föl.) 

Úgy számolja föl a népi politikai részvétel minden lehetőségét, hogy nehéz már megmondani, hogy miben is lehetne itt 
egyáltalán részt venni. 

Gondolati és esztétikai karaktere a nihilizmus: nem pusztán a persze valóságos és fontos „gyűlöletkeltés” és „uszítás” vagy „az 
emberek összeugrasztása” jellemzi – ismétlem: mindez megvan –, hanem annak a csekély racionalitásnak az eszmerántottává 
keverése, amennyi azért minden hagyományban megvan: annyi ugyanis, hogy valami (mindegy, micsoda) valamennyi ideig 
azonos önmagával, az, ami, és nem valami egyéb. De amikor Orbán – hüledező közönsége füle hallatára – ugyanabban a rövid 
beszédben hol a legprózaibb üzleti szellemmel és profithajhászással azonosítja a „keresztyén” és a „nemzeti”, azaz a „magyar” 
észjárást, hol pedig a halálra szánt, hősies önföláldozással, akkor csak tetszőleges, gyakran teljesen alaptalan kijelentéseket (és 
máskor épp oly tetszőleges, egyben fiktív kormányzati aktusokat) tesz értelmetlenül egymás mellé. Közöttük semmi kapcsolat 
nincs, csak az ő személye. 

Ezt (helyesen) önkénynek nevezik, de ez csak puszta szó, hiszen az önkényességnek van általános, nem kimondott, nem 
megnevezett iránya: és ez az autonómiák fölszámolása. Ez különbözik Kaczyński organicista filozófiájától és korporatizmusától, 
amely nem megszünteti az autonómiákat, hanem sorba állítja őket, s ez a sor értéksor: a katolikus és nacionalista, fanatikus 
államférfi azt az életszférát, azt a hivatást teszi az élre, amely filozófiája szerint a legmasabbrendű: ez „a szellemi”, aminek a 
világi megtestesítője a papság. A materiálisnak is megvan ebben a szerkezetben a maga (alacsonyabb) helye, vele – azaz a 
dolgozókkal – igazságosan, jóindulatú apai szigorral kell bánni, de nem szabad bántani a méltóságát, amely a maga korlátozott 
(proletár) mivoltában megérdemli a hozzá adekvát jutalmat: pénzt, lakást, autót, nyugdíjat, kórházat, parkolási lehetőséget, 
olcsó sírhelyet. 

De a dolgozó hivatása a nagyobb dolgokban a szolgálat: a harci szolgálat a nemes küzdelemben a kommunisták, az oroszok, a 
parázna asszonyok és a modernista, hitetlen, elzsidósodott, elférfiatlanodott értelmiségiek ellen. Ebben nem lehet önálló a 
materiális egzisztenciában elmerült fizikai munkás vagy számolgató banktisztviselő: őt a szellemi szférának – a papoknak, az 
istenhívő államférfiaknak és katonatiszteknek – kell kíméletesen vezetnie, illetve vezetniük az örök csatában. 

Látszólag mindkét rezsim titka a szerény anyagi siker – Orbán miniszterelnök is emelt fizetést, nyugdíjat, családi pótlékot, s ez 
sokat számít természetesen – , de ennek a sikernek más-más a célja, azaz Orbán Viktor esetében ez a cél merő absztrakció: 
azaz a hatalom megtartása és terjedelmének növelése. Jarosław Kaczyński esetében pedig ez a differenciáltan, tagoltan 
fölfogott (hivatásrendi) igazságosság és a hierarchikus társadalmi harmónia megvalósítása.5 

Orbán Viktor sokféle módszer kombinálásával semmisíti meg ellenzékét: a leghatékonyabb közülük a teljes „médiavertikum” 
kisajátítása és kormányhű, ám a jogi-közigazgatási ellenőrzés hatálya alól kivont „magáncégekbe” való tömörítése és 
egységesítése, s ezáltal a nyilvánosság s ennek demokratikus része, a közvélemény alávetésének a „realizálása”. Tucatnyi 
regionális és helyi lap jelenik meg azonos címlappal és „központilag szerkesztett” beltartalommal minden áldott nap. 
Ugyanazokat az álhíreket mondja be több száz helyi, pop- és sportrádió, bulvárrádió, időjárásra, közlekedésre és sztárpletykákra 
szakosodott „néprádió” több százezer személygépkocsiban minden reggel. (Az ingyenes MTI-„hírszolgáltatás” és a „tulajdoni 
viszonyok” jóvoltából.) 

Ez gigantikus teljesítmény volt. 

Része az állam „fölülről” keltett és fönntartott válságának, amely ugyanakkor nem a rendszer válsága: a válság a kormányzás 
eszköze immár. 

Mivel az ellenzék (s általában minden párt) fél lábbal a civil társadalomban van, fél lábbal az államéletben, az ellenzék 
tönkremenetele és tönkretétele fontos tényezője a magyar állam válságának, amely ugyanakkor az államot vezető, félig 

                                                             
4 Próteusz: görög tengeri isten. Mindentudó és képes bármilyen alakot felvenni; számtalan gyermeke vagy gyámoltja van.   
5 Azt azért kijelenthetjük, hogy mindkét rendszer „reakciós”, mégpedig a szó eredeti, legnemtelenebb értelmében. - a szerk.  
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informális hatalmi csoport győzelme. A pártok politikai kultúra, hagyomány, világnézet, tartalmas belső élet – sőt: tagság – 
nélkül amúgy se valódiak. Az, hogy különféle okokból (amelyek közül a legjellemzőbb, hogy az állam vezetése az Állami 
Számvevőszék fölhasználásával megfosztja az egyik ellenzéki pártot, a Jobbikot a voltaképpeni választási részvétel lehetőségétől) 
az ellenzéki pártok nem tudják betölteni alkotmányos funkcióikat: körükben érthetetlen és gyanús folyamatok játszódnak le, 
amelyek egyetlen lehetséges végkimenetele az Orbán-garnitúra egyeduralmának megerősödése. 

A mozgalmi jellegtől megszabadult, szinte csak az aktivista és apparátusi vezető magból álló ellenzéki pártok (szociológiailag már 
a Fidesz-KDNP is ilyen) szerencsétlenkedése, önrombolása, esztelen kapkodása, sorozatos kommunikációs katasztrófája fontos 
eleme annak a szándékosan gerjesztett zűrzavarnak (és átláthatatlan, sűrű politikai ködnek), ami ma a magyar állam. Hogy az 
ellenzék fölbomlásában az államot vezető csoport manipulációi is – gyaníthatólag – föllelhetők, ugyanezt a káoszt erősíti. (Arról 
nem szólva, hogy az ellenzék egy részének problematikus a viszonya a demokratikus minimumhoz, a politikai és a 
jogegyenlőséghez, az etnikai – és nemi – kisebbségekhez.) 

Választások – a szó alkotmányos értelmében – nem lesznek. A szükséges föltételek hiányoznak. 

Ma egész Kelet-Európában (és különben is a legtöbb országban) a jogállam és egyáltalán a rendezett viszonyok egyetlen 
garanciája a politikai kormányzattól független bírói kar és a közvetett bírói jogalkotás. Tudjuk, hogy az antidemokratikus 
rezsimek a régióban a bírói, alkotmánybírói és ügyészi függetlenség megszüntetésére vagy korlátozására törekszenek, nem 
sikertelenül. Ugyanakkor a bírói hatalom (szükségképpen és funkcionálisan) az európai, nyugati típusú államszervezetnek 
az arisztokratikus, nem pedig a demokratikus alkotóeleme – nem kell megfelelnie a közvéleménynek, olyan alapelveket 
érvényesíthet, amelyek olykor ellentétben állhatnak a demokratikus (népi) akaratképzéssel és aspirációkkal. 

A bíróság nem mentheti meg a politikai egyenlőséget (a demokratikus részvételt) – erre csak maga a nép lehet képes – , 
legföljebb a parlamenti többségből alakult végrehajtó hatalom önkényét, túlkapásait, jogsértéseit, törvénytelenségeit 
korlátozhatja. Demokráciáért – jellege folytán – nem kezeskedhet. 

Ugyanez igaz a nemzetközi jogi intézményekre és a jogszerűségen őrködő jogvédő csoportokra, az emberi jogokat érvényesíteni 
próbáló – nálunk a kormányzati cselekvés és „kommunikáció” negatív középpontjában álló – önkéntes vagy hivatalos 
hálózatokra, intézményhálókra: egyéneket és csoportokat védhetnek (védenek is) az önkénytől, az illegitim kényszertől, de a 
társadalom demokratikus hatalmát az állam és önmaga fölött nem képesek – nem is hivatottak – megvédeni vagy pláne 
megteremteni. 

Erős bírói hatalom nélkül nincs rendezett modern állam: álnok eszközökkel való szétverése is válságtünet. 

Válságban van a hagyományos nemzetközi politika (itt elég lesz két szó: Brexit, Trump), válságban van az Európai Unió és az 
eddig legnagyobb befolyású európai állam, Németország (Oroszország pedig iránytalanul sodródik): a militáns jobboldal az egész 
világon előretör, nemzetállamok szétszakadnak, szaporodnak a háborúk, polgárháborúk és a velük járó elmondhatatlan 
szenvedés. A reakciós-represszív politikai vallásosság hódítása a hit válságával egylényegű. A munkásmozgalom – 
világtörténelmileg aprónak nevezhető kivételekkel – halott. Az 1945-ben létrehozott, jelképesen az ENSZ és szakosított 
intézményei (UNESCO, WHO, ILO stb.) által garantált nemzetközi alaprend megingott, a nemzetközi gazdasági intézmények (IMF, 
WTO, Világbank) tekintélye romokban, az Európa Tanács, az EBESZ hatástalan, és í. t. Terjed a könnyelmű, felelőtlen és tudatlan, 
törtető fiatal politikusok típusa, miközben a korrupt, agg zsarnokok se engedik ki a kezükből a gyeplőt. 

A környezetvédelem megszűnőben. A fegyveripar virágzik. A háborús veszély nőttön nő, az államok közötti veszélyes 
konfliktusok szaporodnak, a hagyományos nacionalizmus és az új etnicizmus (bár ezek egymás ellentétei) döntő szerephez jut. A 
nemzetállamokhoz tartozó nemzeti kisebbségek, társnemzetek, autonóm etnikumok el akarnak szakadni. A többségtől (akár a 
kisebbség többségétől) különböző felekezeteket üldözik. 

Mindennek láttán nincs többé türelmünk a baloldali mazochizmushoz. A vereség nem bűn. Igaz: most már látható, hogy 
elkerülhetetlen volt. A (nép)jóléti államok fölbontása, a szociális állami funkciók privatizálása, az újraelosztási jogcímek szűkítése, 
sok mindennek a piacra bízása, ami azelőtt a jog és az állam fönnhatósága alá tartozott, igazsággá tette azt, ami csak az üzleti 
ebédek, az edzőtermek, a sportszertárak és öltözők, a mizogin [nőgyűlölő] sörturisták közös ordítozásainak témája volt: hogy 
minden a pénz, a faj, a pénisz és a fegyveres erő. A deliberatív-konzultatív, valamint a reprezentatív néphatalom (eredménye: 
patt az osztályharcban) elsatnyult, és ma éppen ezt a népi hatalmat nyilvánítja „a nép ellenségének” a reakció (mert ez nem 
konzervatív, hanem reakciós jobboldal, ahogyan ezt a terminust – az ellenforradalom kontextusában – még a XIX. században 
meghatározták). 

Minden kapitalista társadalom fő politikai problémáját (hogyan lehetne rávenni a többséget, hogy a saját érdekei és önmaga 
ellen szavazzon?) ma úgy oldják meg, hogy (a) a szervezetlen társadalomban pénzen vásárolt médiamanipulációval hoznak 
létre többségeket, és (b) a többség által választott testületek kompetenciáit (hatásköreit) az irreleváns minimumra 
csökkentik, illetve (c) az uralkodó osztály ténykedése miatti politikaundort az uralkodó osztály és a kormányzó oligarchák a 
maguk hasznára fordítják. A valódi tehetségek és a szilárd jellemek menekülnek a választott testületeknek, a politikai pártoknak, 
az elkötelezett médiáknak még a környékéről is. 
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Az eddigi politikai modellek elhasználódtak. Különösen a parlamentarizmus és „Európa” az, amiben nem bízik senki. Igaz ugyan, 
hogy ez a már tönkretett és tönkregyalázott, meghamisított és megerőszakolt parlamentarizmus és „Európa”, nem az eredeti 
termék. Mindegy már. 

Alighanem fölösleges a választásokon akárcsak gondolkodnunk is, bár a megszokás ezt még nem hagyja. Ha egyszer nincsenek 
szabad választások, akkor nincsenek választások. Ha egyszer nem létezhetnek autentikus ellenzéki pártok, hát akkor nincs 
ellenzék. Kevesen siratják az 1989 és 2010 között létezett, gazdasági és népjóléti szempontból szörnyű, bár egyébként 
lényegesen szabadabb korszakot, a legtöbben egyszerűen már el is felejtették. Akkor azonban fejezzük be az illúziók kergetését. 
A rokonszenves Karácsony Gergely vagy Szél Bernadett nem lesz miniszterelnök. Örülni fogok neki, ha bejutnak a parlamentbe, 
de lássuk be: nem sokat számít. 

Az etnikai-faji és/vagy „kulturális” uszítás (beleértve az erdélyi magyarok elleni uszítást) megint győzelmet arat az 
osztályegyenlőség, a politikai szabadság és jogegyenlőség, a népi hatalom és a harmonikus, békés közösség régi jó eszményei 
fölött. Ám a győztesnek van egy fatális gyöngesége: nincs igaza. 

Orbán Viktor miniszterelnök és kollégái különböző mértékben ugyan, de világszerte irrelevánssá tették a képviseleti 
kormányzatot és a tanácskozó-részvételi módszereket (ugyancsak világszerte ezeket fekete-fehér népszavazásokkal és 
„konzultációkkal” [Volksbefragung] helyettesítik), az állampolgárok és ügyfelek bevonását a döntéshozatalba, a dolgozók és a 
fogyasztók bevonását a gazdaságirányításba pedig a diktátum és az elhanyagolás, a figyelmen kívül hagyás, a nyílt 
szociokulturális megvetés váltja föl. A képviseleti rendszerhez állampolgári nevelés, politikai, gazdasági és jogi ismeretek 
kellenek, azaz a fölvilágosodás cívis kultúrája, amely most éppen a divatos alt-right (meg a háttérben mozgolódó, egyre 
intelligensebb neonácik) gyűlöletének a fő tárgya. Mind a rendszer, mind a kultúrája végérvényesen megbukott, menthetetlen. 

Mindaz, amit szegény Magyarországunkon (és szegény Erdélyünkben, Vajdaságunkban) – tárgyilag és fogalomtörténetileg 
helytelenül – „demokráciának” volt szokás nevezni, véget ért, intézményi és érzületi szemszögből egyaránt. Mivel államunk 
formája – csak formailag már: külalak – alkotmányos és képviseleti és joguralmi, ha ezek az erős formai elemek nem működnek, 
funkciótlanok, az érvényes jogelméleti kritériumok szerint államunk is megbukott. Magyarország – bár népe él – mint állam 
megszűnt, hiszen Orbán Viktor eklektikus, zavaros féldiktatúrája nem alapította újra az államot. A kormányzat provizóriumban, 
az ideiglenesség vákuumában cselekszik, és érdekében áll ezt a gyorsuló mulandóságot, villámsebes 
elévülést (obsolescence) megőrizni. 

Felejtsük el a választásokat. Felejtsük el a Magyar Országgyűlést. Felejtsük el az „önkormányzatnak” (!) csúfolt elöljáróságokat. 
Az országlakosoknak (regnicolæ) nincs beleszólásuk a regnum ügyeibe, csak a ius murmurandi, a morgolódás „joga” maradt meg, 
ami szabad embernek megalázó. Ne hazudjunk magunknak. 

A magyar nép nem szabad. 

Ez az államszerkezet (ellenzékestől) szétmállott, itt már csak a kendőzetlen, nyers, alkotmányossággal nem enyhített osztály- és 
csoportérdek érvényesül. 

Nincs egyenlőség. 

Csak az uralkodó osztály és a kormányzó oligarchia elosztási elvei és érdekei számítanak, a többi alamizsna és baksis, hogy 
engedelmeskedj. 

Nincs testvériség, a magyar nép, a magyar nemzet tagjai nem testvérei egymásnak, osztályok, régiók, kerületek, „nemzet alatti” 
etnikumok, véleményáramlatok, nemek, kultúrák, stílusok részesei gyűlölik egymást féktelenül. A magyar nép anyagias, undok, 
harapós, bizalmatlan, rosszkedvű, mindenkivel ellenséges – ilyenek vagyunk. Hiányzik belőlünk a szelídség, a jóakarat, a 
jóhiszeműség, a derű, a szimpátia. Mindennek társadalmi okai vannak, az emberek maguktól nem ilyenek. 

Népünk súlyos veszélybe került, államisága, nemzeti kultúrája, anyanyelve, civilizált életformája, társas erényfogalma, tartása 
hanyatlik. 

A szerencséjüknél fogva még tetterős, cselekvőkész emberek kötelessége világos. 
Ld. itt: https://merce.hu/2017/12/11/tgm-valaminek-most-vege/  

  


