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- Háze|niiki szerepfelfogása meró.
ben j. Ktizjogi méltÓságként nem
kellene kimaradnia a politikai adok-
kapokbÓl?

_ Ötvenhárom évesen az ember már
nem változik, ráadásul példátlan az is,
amit az országgyiÍlésben az rijonnan
bekertilt, a zo|d és a liberális eszmevi-
|ág zavaros keresztezéséból sztiletett
a lakulat,  valamint a radiká l is  jobbol-
dal m vel. olyan határokat léptek át,
amelyeket addig senki _ igaz, mára az
MSZP is felzárkÓzott.
- Nem csupán aHázon be|íili meg.

jegyzéseire céloztunk. Amikor a Fi.
desz.székházat,,elfogla|Ók'' kommu.
nista vezetó apukáit em|egeti, nem
lép át tin is egy határt?

_ |gazságtalan és megal apozat|an
volt, amit mondtam, hiszen fogalmam
sincs, kik a Fidesz-székház udvarát ide-
iglenesen megszállÓ ttintetók felmenói.
Azt viszont nem bánom, hogy utaltam
rá: ezek a fiatalok beleszti lettek egy
m kcidó demokráciába, amelyért an-
nak idején tenni is kellett. Ezze| nem
akarom hóssé maszkírozni magunkat,
sót kisajátítani sem akarom a rend-
szerváltás érdemeit, de a tiintetó itjak
inkább azokkal vitassák meg a demok-
ráciaprobl émát, akik mtig tttik állnak.
- Lzaz?
_ Ez ugyanaz a levitézlett társaság,

amely SZDSZ-nek és MSZP-nek ne-
vezve magát t bbszor is ttinkretette az
országot. Ha vérségi kapcsolat nincs is,
a szellemi-politikai rokonság egyértel-
miínek tÍínik.
- Amikor n k voltak fiatalok és

ttintettek, akkor is gy |átta a Párt,
hogy az imperialisták' a nyugatiak
állnak iin k m giitt. Nem lehet, hogy
a mai ttintetók is be|só indíttatásbÓl
mennek utcára?
_ Nem vitatom az érze|mi kcitódésti-

ket. Ha mást nem, az életkorukbÓl fa.
kadÓ romantikus vágyaik kiélését ter-
mészetesnek tartom. Mégis Ór iás i
ktil nbség van ktjzttink. A Fidesz ugyan
25 éves most, de mi a '80.as évek ele-
je Óta késztilódttink a társadalmi sze-
repváIlalásra. Tudtuk: ha már nemze-
déktinknek ahhoz a nyolc száza|ékához
tartozunk, amely lehetóséget kapott,
hogy a felsŐoktatáson át az e|it részévé

váljon' az ielelcísséget jelent. Esztink-
be nem jutott, hogy el kellene menni.ink
innen, pedig akkor diktatrira volt. Akik
ma a ,,rtigh z k tés'' ellen tiltakoznak,
átgondolni sem képesek, mi ellen me-
netelnek, nemhogy olyan morális alap-
rÓl tennék ezt, mint mi annak idején.
- Mégis' érdemes kommunistázni,

ha egyszer nnek is van MszMP.kÖ.
tódése?

_ Legalább elmondhatom századszor
is: nem voltam MSZMP-tag.
- Ha viszont felmenóket em|eget,

az őnéit is jogosan lehet. Nagyapját'
nagybátyját' aki az vo|t.
_A választÓvonal nem a párttagság,

hanem hogy ki tett a kciz sségeiért,
és ki volt, aki egyéni haszonért máso-
kat prÓbált meg kiszolgálni. 1990 elótt
Moszkvát, azután más idegen érdeke-

,,Annyira kézenfekvö a
válasz, hogy az iin szemét
is kiszűrja, nyilván ezért
nem veszi észre: az' hogly
d emo kraták vaglyun k.''

ket. A mai baloldal nagyobbik része saj-
nos abba a kategÓriába esik, amely ha-
gyományként ápolja a hazaáru|ást.

- Nem épp azt|átjuk' hogy az MszP
az elmrilt 23 évben e|ósziir nem fogad
el gyámot, szDsz.t' Bajnait, hanem
a saját t|tját igyekszikjárni?

- Őszintén reménykedem, hogy ez
a helyzet. Ugyanis nemcsak az elm lt
htisz év kudarca, hanem - legalábbis e
tekintetben _ az országjcivŐbeni sike-
rének zá|oga is a balold a|hoz k tŐdik.
Ha képesek szakítani az elm lt száz év-
vel, és ennek a ktizclsségnek az érdeké-
ben politizálni, akkor van esély, hogy
akár egy-két ciklus alatt ftilszámolÓd-
jon az az élettinket mérgezó' jobb sors-
ra érdemes energiáinkat csapolÓ álla-
pot, hogy a két oldal ktiztitt semmilyen
ktiztis nevezó nincs.
- Nem vettÍ'ik és7re, hogy tiireked.

nének a k ztis nevezóre' e|fogadná.
nak akár egy alkotmánymÓdosítÓ ja.
vaslatot...

_ Nem napi politikai tigyekról beszé-
Iek, hanem alapvetó értékekról. ArrÓl,

hogy mondjuk ahazát elárulni biín.e
Vagy sem. Egyáltalán: rcig vagy haza?
Érvényesek-e még a civtlizáciÓnkat
tcjbb ezer éve cisszetartÓ elemi normák

- mondjuk a tízparancsolat? Ilyen alap-
kérdések tisztázásáig sem jutottunk el.
Ide vezetett, hogy 1989-ben nem a tár-
sadalom belsó erói vetették le maguk-
rÓl a diktat ra miÍk dtetŐit, hanem...
- ...hanem tin k paktumot ktittittek

veltik.
_ ...hanem ktilsó nyomásra kénytele-

nek lettek paktumot kcitni veltink. A ké-
sŐbbi paktumktittigetésekbó| aztán a
Fideszt ki is hagyták.
. Mármint az MDF-szDSZ.pak-

tumbÓl?
_ AbbÓl is.
- Meg a rÓzsadombi paktumbÓl?
_ A rÓzsadombi paktumrÓl szÓlÓ le-

gendákat azért k lt tték, hogy a me.
seszer ségiik, abszurditásuk kihuzza
a talajt olyanok alÓl is, akik egyébként
racionáIis kérdéseket tudtak volna fel-
tenni. Például: hogyan kertilt Szilv sy
Gy rgy a KISZ-bó|AntallJÓzsef minisz-
terelncikségére? De Csepi Lajost Vagy a
prívatizáciÓt levezénylŐket is ernlít-
hetnénk. A magukat szociáldemokra.
tává maszkirozÓ kommunisták,ha az
MDF-fel kellett tisszefogni az SZDSZ
ellenében, megtették: a vidéki lapok
privatizáciőjáná| Vagy az egyetemi
tanszékeken. Amikor aztán az MDF
eltávolítása kerii lt napirendre, a fel-
menóktin kereszttil meglévŐ régi hálÓ-
zat mozgÓsításával segítségi.il hívták
az SZDSZ-t. A Demokratikus Char-
tával ez a paktum is megkcittetett an-
nak érdekében, hogy a jobboldalt lera.
dírozzák a politikai térképrŐI. A most
demokrataként ttind klók akkoriban
deklaráltan azt szerették volna, hogy
azMSZP és az sZDsZ váltogassa egy-
mást a hatalomban, negligálva azt a
polgári oldalt, amely a legrosszabb vá.
lasztási eredményt tekintve is a szava.
zÓk majd' negyven száza|ékát tudhatja
maga mrigtitt.
- Most meg niik építenek évtize.

dekre szánt centrá|is eróteret. Ha
nemcsak a Fidesz, de tin is most len-
ne25 éves, belépne ebbe apártba?
- Van három gyerekem, akik tŐlem

kicsit jobbra állnak, mégsem a Jobbik
tagjai.

- Nyilván elfogultak. D
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D _ Vagy csak megfontoltak. Kétség-
telen persze' hogy kezdtink avíttas
regurakká válni kortársaik egy része

szemében. Ez ellen tenni kell _ fóleg
azoknak, akik Fidelitas-tagként, veze-
tóként ahhoz a nemzedékhez tartoznak.
- A fiataloknak nyilván nem tet.

szik a megkérdójelezhetetlenség, a
saját akarat keresztti|eróltetése akár
az A|kotmánybírÓságga| szemben is.
Ifj fideszes iinmagának tetszene?
- JÓtÓl kérdezi. ott tiltem azokon az

egyeztetéseken, amelyeken az MSZMP
tárgyalÓb izottsága semmit sem akart
jobban, mint hogy mégaz elsó szabad
választások elótt megalakuljon az Al-
kotmánybírÓság. Így lett, s a számonké-
résre, az igazságtételre irányulÓ bátor-
talan pr óbá|kozá sokat alkotmányj ogi
eszktizcikkel már csírájukban el is foj-
totta. Máig isszuk a levét. De miért gon-
doljuk, hogy azok, akiket pártok jeltil-
nek alkotmánybírÓnak, jellemesebbek,
okosabbak és fi.iggetlenebbek az ket
jelolóknél? Miért gondoljuk, hogy csak
a négyévente megválasztott politiku sok
vannak kitéve a kísértésnek, hogy tril-
terjeszkedjenek a hatáskcirtik n?
- Akkor miért nem t r |ték e| az !r|-

kotmánybírÓságot?
_ A kii lvi lág számára eZ azt jelente-

né, hogy a demokráciát számoltuk fel _

akkor is, ha vannak országok, amelyek
elég demokratikusan míÍkcidnek alkot-
mánybírÓság nélki.il.
- Tehát reálpo|itikailag nem idósze-

ríi a megsztintetése, de am gy nincs
rá sztikség?
_ Nem véletlen, hogy Németország-

ban találták fÖl az intézményt, arra a
logikára építve, hogy a népet meg kell
védeni saját válas ztásának esetlegesen
fellépó, bizonyos elvi magasságokbÓl
|átszó nem kívánatos ktivetkezményei.
tól_ azaz <inmagátÓl. ott ennek Van re-
ális tcirténelmi gyokere. Magyarorszá-
gon ellenben szabályos választásokon
sem a nácik, sem a kommunisták nem
jutottak soha hatalomra. Ki is a demok-
rata? Én, aki szerint a nép szabad dtin-
tésén m lik az ország iránya, aztán
négy év m lva lehet korrigálni, vagy
az, aki a nép iránti bizalmatlanságá-
ban egy sziík grémiumtÓl várja, hogy a
csillagok álIásábÓl' belekból és madár-
csontokbÓl olvassa ki, alkotmányos-
ságisten mit iizen a ftjldi halandÓknak?

- Az alkotmánybÓl olvassák ki.
-A láthatatlanbÓl, melyet csak ók is-

mernek és idéznek meg ktilsŐ szemlélŐ
számára titokzatos Szeánszokon, ahol
még jegyzcíkonyvet sem vesznek fel.
Aztán kin1'ílik az ajtó, és olyan tág fo-
galmakra hivatkozva, amilyen az,,em-
beri méItoság'' vagy a ,jogbiztonság'',
kihirdetik, hogy alkotmányos-e egy
olyan részintézkedés, amilyen például
a hajléktalanprobléma kezelése . Aztán
politikai tanácsokat osztogatnak a kor.

tathatatlanságát - sehol sincs, és nem
véletleniil rcigzítette korábban az A|-
kotmánybírÓság, ttogy ez logikai kép-
telenség lenne. Egy demokráciában
egyetlen alkotmányoző hatalom léte-
zik: a nép, amely aváIasztásokon man-
dátumot nyert képviselóin keresztiil, a
r Ógzitett eljárási szabályok a|ka|mazá-
sával gyakorolja ezt a jogát. Stumpf Ist-
vánt pedig mi jel lttik ugyan' de sosem
volt Fidesz.tag. Ennyi eróvel azza| is
meggyanrisíthatná, hogy _ tekintettel

)) Budapest, 1990.
február 13.
Áder,|ános,

a frissen bejegyzett
Fidesz kampányfó.

n ke (ma ktiztár.
sasági eln k) és

Ktivér LászlÓ kép.
viselójetÖlt (ma az
országgyíílés eln -
ke) a párt választá-

s i  í rodá iában.  37
egyetemi és fóis-
kolai diák, fóként

a BibÓ |stván Szak-
kotlégiumba já.

rő hatlgatÓk 1988.
március 30.án ala.

pították az akkor
még i l legátis Fiatal

Demokraták Szci-
vetségét

mánynak, hogy inkább szociális esz-
ktiztikkel érje el a cé|ját. Éppen annak,
amelyiknek erŐfeszitései révén hrisz
éve elószcir minden hajléktalannak jut-
na szálláshely. Ki terjeszkedik akkor
tril a hatáskorén? Tril nagy rosszindu-
lat kell ahhoz, hogy rigy lássam: azért
semmisítette meg az AlkotmánybírÓ-
ság az átmeneti rendelkezéseket, hogy
kir gja a vá|asztási regisztráciÓ alkot.
mányos |ábát?
- Vélhetó|eg ez tiirtént.
- Akkor nem politikai játszma ez a ré-

sztikról?
- Stumpf István részéró|? Még azt

is leírta, hogy felvethetóz az llb az a|.
kotmányt isvizsgálja. Ő pedig eléggé
fideszes. :'
_ Ha valami, akkor ez tény|eg az a|-

kotmányos jogállam és a demokrácia
ha|á|átjelentené. Ilyen _ Németo rszá-
got kivéve, ahol az a|aptÓrvény áIla-
pítja meg egyes tételeinek megvá|toz-

egykori MSzMP-tagságára - ellentink
dolgozik. Az áIta|a képviselt tinhatal-
mri és parttalan jogászkodás nélktil
ugyanakkor jÓl meglennénk.
- Meg is vannak. Amit e|kaszá|nak'

azt beteszik az alaptiirvénybe, tehát
nem ismerik el maguk fiili'tt á||Ónak.
_ Akkor nem ismernénk el, ha hatály-

ban lévónek tekintenénk a megsemmi-
sített t rvényt. Ehelyett megteremtet-
ttik a szabá|yozás alkotmányos alapját.

-Ez ám a jogászkodás! Az alaptiir.
vény tekintélyét azért nem ássa alá,
ha piszlicsáré Íigyeket pakolnak be|e?
- JÓ helyen járunk. Az Alkotmánybí-

rÓság megtehetné, hogy bizonyos szint
alatti kezdeményezéseket nem fogad be.
Akkor nem lenne sztikség ilyesmire. Ne
mondja nekem senki, hogy olyan rész-
Ietkérdések, amelyeket a kampányban
valÓ médiahaszná|at kapcsán az Alkot-
mánybírÓság kifogásolt, valÓban az a|-
kotmányosság kérdéskorébe tartoznak !

,



- A szÓlásszabadság nagyon is oda-
tartozik.

-  oda. No de a szÓ lásszabadság
aránytalan sérelme lenne, hogy a ke-
reskedelmi tévékben senki sem hirdet-
het, a tobbi felÍileten pedig mindenki
megtehet1? Az tizleti alapokon miÍk -

dŐ médiumokban valÓ hirdetés a leg-
drágább, s ha ezt mindenkinek megtilt-
juk, olcsÓbb, korrupciÓmentesebb lesz
a rendszer, és az egyenló esély elve is
jobban érvényestil.

- Mikiizben a Fidesz háttérországa
birtokolja az utcai hirdetófeliiletek
je|entós részét?

_ Nem érzékeltem, hogy bármelyik
kampányban kevesebb plakátjuk lett
volna a balliberálisoknak, mint neki.ink.

. Ha ennyire a tiirvényhoz hata-
lom a fóniik, mi a biztosíték' hogy
nem írják az a|aptorvénybe: válasz.
tás hriszévente van?

-Annyira kézenfekvó avá|asz, hogy
az on szemét is kiszrirja, nyilván ezért
nem veszi észre: az, hogy demokraták
vagyunk.

- Demokrácia lenne akkor is! Vá.
laszthatna mindenki ,  csak éppen
hriszévente.
_ Nem tudok ószintén mosolyogni a

viccein. A kétharmad sok lehetóséget
hozott, mellyel nem éltink. Az elm lt
23 évben soha nem mi lépttink át eló-
sztjr korábban |étezett íratlan szabályo-
kat, a jogállam és demokrácia írott sza-
bályait pedig mindig betartottuk. Ez
nem mondhatÓ el a baloldalrÓl _ hogy
csak a taxisblokádtÓl a 2006-os jogtip-

rásig terjedó idószakrÓl beszélji.ink.
- Azza| sem é|nek, amely az a|aku.

|Ó Fidesz célja volt: a népi.urbánus vi-
ta megha|adása. Ma még a kittinteté.
sekból is az |átszik: bárki e|fogadhatÓ'
aki nem balliberális.
_ Tévedés. A Jobbikkal sem vállalunk

kozosséget, pedig nem balliberális. Ha
konkrét emberekkel van gond, Őket
egyenként kell megvizsgálni. Az élŐket
és a holtakat is. Nem gondolom, hogy
vállalhatatlan cselekedeteket kellene
mosogatnunk csak azért, hogy eggyel
ttibb ikont tudjunk felmutatni a másik
oldallal szemben. Annak visront, hogy
mindig onnan diktálják' kffil1g15gg*-.*
jelentem, vége van. Nltee@ is*,h**.
becs sznak hibák' és ha.re&
jobboldalon rijabban piq#

íro r'agr. k|jzszerepló érdemelné meg
azt a hel1.et. ahol most látszÓlag van.

- Ez most iinkritika? Bánja a Nyiró-
jratemetést?
_ SzÓ sincs rola. Ahhozviszont, hogy

késobb eg1.már politikai és ideolÓgiai
SZempontok nélkti l i értékvitában ki-ki
elnyerje a megérdemelt helyét, sztiksé-
ges, hogy elcíbb mindenki felmehessen
a színpadra, i l letve minden életm sza-
badon értékelhetóvé váljon. Meg kell
sztintetni a 65 éve mÍíkodŐ ideolÓgiai
kirekesztést. Csak ennyi t rténik.

- Szabadság van, kiadni, olvasni le-
hetett bárkit eddig is. Minek ál|ami.
lag kultrirharcot folytatni?

_ Annak eldontése például, hogy mi
keri.i l jcin a tanrendbe, állami feladat.
Hasznos lenne. ha erról széles kcir
egyetértés alakulhatna ki, amihez per-

sze ti'irelem és idó kell. Szerencsére eh-
hez már a tengerentrilon is hozzá tud-
nak szÓlni, nyilván eredetiben olvasták
a magyar írÓkat azok, akik tisszekeve-
rik Ausztriát Magyarországgal.

- ont már Bajorországban sem lát.
ják szívesen, pedig az ottaniakka| jÓ

volt a magyar jobboldal kapcsolata.
Ez sem intó je|, hogy Óvatosabban
kellene duhajkodni?
_ Az OrszággyÍílés elntikeként utaz.

tam a házeln k asszony meghívására
Bajorországba. Az otromba gesztus
mtig tt a német nagytóke egy részének
érdeksérelme állhat. Kár. Ha bekap-
csolom a tévét, azt |átom, válságban

a nyugat i  v i lág, fŐ leg EurÓpa. Ami-
kor viszont némely nyugati barátunk-
kal beszélgetek, tíz perc.ttán kidertil:
csak a magyar alkotmányosságon kel-
lene simítani kicsikét, hogy mindenki
jő| ér ezze magát Dél-AfrikátÓl Kínán át
a pampákig. Ha tényleg csak ez kell a
világ boldogság ához, komolyan mon-
dom. szívesen félreállunk. Valami még-
is azt srigja, hogy nem ez a helyzet. r
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