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Hunniában1 éppen minden homo politicust a 2022-es 
év érdekel, nem véletlenül. Eddig még nem volt ilyen 
esély politikai vereséget mérni Orbán autoriter rend-
szerére. Hogy mikor – és főleg hogyan – jön létre a 
szabad, szolidáris és demokratikus Magyarország, 
nem tudjuk, mert a jövő a természetéből fakadóan is-
meretlen. Aki ma a szabadság elkötelezettje, az ter-
mészetszerűen úgy gondolja, hogy vagy 2022-ben, 
vagy soha. (A mostani helyzet valóban kitüntetett, de 
négy évvel ezelőtt ugyanő gondolta azt, hogy vagy 
2018-ban, vagy soha. Akárcsak 2014-ben. Vagy soha.) 

Ami tehát a lehetőséget illeti, egy bizonyos: a nap-
jainkban a világban zajló események tanúsítják, no-
ha ez nem logikus – az élet nem tiszta logika –, hogy 
az autoriter államokban, sőt ezek féldiktatorikus vál-
tozataiban is, az összes akadály ellenére a választók 
többségének támogatását megszerezheti az ellenzék 
általános választásokon, tehát eséllyel nyerhet. Ami 
nem jelenti azt, hogy hatalomra is jut. De a regnáló 
és a változástól rettegő hatalmat vagy nyílt csalásra, 
vagy a hatalom (esetleg részleges) átadására szorít-
hatja. Ugyanakkor a liberális demokráciák válságá-
nak korszakában élünk, ahol egy Orbánnál tehetség-
telenebb kókler kevés híján bedöntötte a legtekinté-
lyesebb demokráciát.

Másfelől nem egyszer felmerül, hogy ezekben az 
esetekben, tehát ha valamennyire győzött az ellen-
zék, nem igazán lehet azt tudni, hogy valójában 
mennyire nyert, hiszen az autokrácia és a diktatúra 
a titkosság hona. Holott jó lenne tudni. Ismerünk 
példát, példákat arra, hogy az ellenzék bizonyosan 
nyert, de, mivel az autokrata saját magasztos ügye ér-
dekében az adatokat eltérítette – magyarul a meg-
szokott mértéken felül csalt –, azt már nem, hogy va-
lójában mennyit és mennyire. Ez gyakran legfeljebb 
becsülhető. Kezdjük ott, hogy minden autoriter rend-
szerben megtartott választásnál a sajtószabadság hi-
ánya2 eleve nem csupán a közgondolkozást torzítja, 
teszi manipulálhatóvá, de kétségessé teszi a végered-
ményt is. A sajtószabadság hiányát azért indokolt el-
ső tényezőként említenem, mert romboló hatása alig-
ha túlértékelhető, hiszen az autoriter rendszer nagy 
választói csoportok fölé hatalmas propaganda-acél-
kupolát borít; és ennek hatása már jóval a tényleges 
választási csalások előtt, azoktól függetlenül érvé-
nyesül. A sajtó- és véleményszabadság elnyomása el-
ső körben nem a szavazatok meghamisítását eredmé-
nyezi, hanem a szavazatok csalárd megszerzését. Az 

autoriter sajtóhegemóniában a választás eleve olyan 
százméteres futóversenyhez hasonlítható, ahol az 
egyik versenyzőnek például kilencven, a másiknak 
száztíz métert kell megtennie. Ám a sajtószabadság 
hiánya csak az egyike a voksok elcsalása előtt jelent-
kező torzító tényezőknek: messze nem az egyetlen 
tényező.

A gerrymandering a választókerületek olyan át-
rajzolása, amelynek eredményeképpen torzul a vá-
lasztás eredménye, a módszer által akár a szavazatok 
kisebbségével is lehet győzni, ugyancsak piszkos ma-
nőver, a törvényes csalás olyan eszköze, amelyet, no-
ha súlyosan sérti az egyenlő választójog elvét, egyéb-
ként szabad és demokratikus államok politikusai is 
rendszeresen igénybe vesznek (akik a sajtószabadság 
kelet-európai stílusú korlátozásával nem élnek). Szak-
értők szerint a Fidesz a magyar választókerületek ha-
tárait úgy módosította, hogy az általános választáso-
kon győzelemre törő ellenzék szoros eredmény ese-
tén eleve százalékpontokban kifejezhető hátránnyal 
indul. Ehhez társul a Fidesz a kettős állampolgársá-
gú kárpát-medencei magyarok által leadott levél-
szavazatok begyűjtésének és feldolgozásának módja 
– ami az ugyancsak a Fidesz által megszerzett ked-
vezményes kisebbségi képviseletnél is lényegesen fon-
tosabb tényező –, amelynek révén a Fidesz választás-
ról-választásra arcpirító, 95% körüli – azaz jellegében  
már nem is belarusz, hanem észak-koreai – szintű 
támogatottságot tud felmutatni ezen szavazók köré-
ben. Mindehhez pedig bámulatosan illeszkedik, az 
ellentétes irányú, igazolhatatlan megoldás: a jellem-
zően az ellenzékhez húzó, főleg Nyugat-Európában 
élő és dolgozó magyar állampolgárok szavazati jogá-
nak (az Alkotmánybíróság szerint nem kifogásolha-
tó3) súlyos technikai korlátozása. 

De mégis nyerhet 2022-ben az ellenzék. Ha nyer-
ne, az a kérdés, hogy a győzelem mire hatalmazza 
fel, mire lehet elég az elért eredmény. A kétharmad 
persze alapkérdés.

HOGY KÉSZÜL A KOLBÁSZ  
ÉS AZ ALAPTÖRVÉNY?

Orbán Viktor 2010-ben a választások második for-
dulóját követő nemzetközi sajtótájékoztatón azt 
mondta, hogy „semmilyen gyors alkotmányozásra, át-
rendezésre, új hatalmi konstrukciókra nem kell számíta-
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ni”.4 Ezt feledve, mindössze három hét múltán, 
 rögtön belekeveredett a következőbe: „A választók 
 aka  ratából mi egyben alkotmányozó nemzetgyűlés és 
rendszeralapító parlament is vagyunk.”5(!) Az alaptör-
vényszöveg parlamenti vitája során, 2011. tavaszán6 
úgy emlékezett a múltat gyakran változtató kor-
mányfő, hogy ők a választások két fordulója között 
világossá tették a szándékukat, vagyis azt, hogy két-
harmad birtokában alkotmányt írnak. Az Alaptör-
vény később megtárgyalt és elfogadott szövegterve-
zetét az alkotmány előkészítéséről szóló parlamenti 
határozat 2011. március 9-i kihirdetése után öt nap-
pal nyújtották be. A tervezetet a Fidesz–KDNP ál-
tal 2011. február 10-én létrehozott, Szájer József ve-
zette szövegező bizottság alkotta meg.7

Csakhogy a diktatúra építőjének ajkán minden szó 
igazsággá nemesül, mert ő a hit, az osztály vagy a 
nemzet, stb. kétlábon járó felkentje, csak részlegesen 
látható eszmények megtestesülése. A diktátor szája 
és keze – ez ereje és gyengesége is egyben –, szabad, te-
het vagy mondhat szinte bármit. Az alkotmányos de-
mokrata keze – ez ereje és gyengesége is egyben – meg 
van kötve. Nem tehet bármit. Nem is mondhat, mert 
érthetőnek kell lennie. (Ez a különbség olyan apró-
ságokban is megmutatkozik, mint a közterek politi-
kai üzenőfüzetté alakításának szabadsága, illetve gá-
toltsága, ami nem jelenti, hogy a demokratának ele-
ve tiltva lenne hozzányúlni az autokrata tereihez.) 
Az eddigi tapasztalatok szerint a diktatúrák mégis 
elbuknak, az alkotmányos demokráciák pedig túlél-
nek. Úgy volt, hogy 1994-ben, a nagy fölénnyel meg-
nyert választás után az MSZP és az SZDSZ vezetői 
a kétharmados többség birtokában kifejezetten le-
mondtak az akkori ellenzék beleegyezése nélküli al-
kotmányozásról. „A két új kormánypárt kétharmadot 
meghaladó mandátumtöbbsége viszont felidézte az al-
kotmányozás kormányzó pártok általi kisajátításának 
veszélyét. Ezt a veszélyt azonban maga az MSZP-
SZDSZ-koalíció hárította el azzal az önkorlátozó gesz-
tussal, hogy az új alkotmány előkészítésére létrehozott 
parlamenti bizottság határozatainak meghozatalához a 
hat közül legalább öt párt támogatását követelték meg.”8 

2015. április 14-én elmondott beszédében Orbán 
egyenesen a baloldal bűneként hivatkozott arra, hogy 
a baloldal kétharmados többsége birtokában – nagy-
vonalú, üdvözlendő gesztust téve – a Fidesz beleegye-
zése nélkül nem alkotmányozott: „Újabb érdekes ma-
gyar jelenség, hogy ezt utóbb – mármint hogy nem telje-
sítették az alkotmányos kötelezettségüket – erénynek és 
érdemnek állították be.”9 

Kérdés persze, hogy mennyiben volt felhatalma-
zása az alkotmányozásra Orbánnak. Sólyom László 
ugyanakkor a Heti Válasznak adott interjúban kife-
jezetten arról beszélt, hogy a kétharmados többség 

nem hatalmazza fel a Fideszt az ellenzék nélküli al-
kotmányozásra. „az alkotmányozáshoz szükséges két-
harmados többségnek értéktartalma van. A kétharmad 
nem puszta törtszám: azt hivatott kifejezni, hogy az Al-
kotmány nem egyedül a kormánytöbbség akaratától 
függ.”10 Ez a tartalmi legitimáció. Ha ugyanezen 
problémahalmaz – nyilván hasonló súlyú – formális 
megközelítését vesszük elő, akkor Sólyom szerint az 
orbáni alkotmányozás legitimációja valamivel job-
ban áll, ám ez is inog: „Ha formálisan nézzük, akkor 
az új alkotmány érvényességét nem lehet megkérdőjelez-
ni. A parlament alkotmányozó hatalomként lépett fel, és 
a megkívánt többséggel elfogadta az Alaptörvényt. Az 
Alaptörvény elfogadásának körülményei – amire a kér-
dés vonatkozik – persze többet ölel fel, mint az elfogadás 
aktusát. Ide tartozik maga az alkotmányozás folyama-
ta is. Az alkotmány a társadalom és az állam alapvető 
működési normáit tartalmazza, ezért ezekben a kérdé-
sekben széleskörű egyetértés szükséges, amelynek az al-
kotmányozó munkában is meg kell jelennie. Ehhez ké-
pest egypárti alkotmányozás folyt, amelyben az ellenzék 
nem vett részt. Sőt, magának az Országgyűlésnek is csu-
pán formális szerep jutott.”11 

Orbán alkotmányozása kusza, aminek az a funk-
ciója, hogy a rendszer és képviselői sok kisebb ha-
zugsággal keresztülhazudhassák magukat a Nagy 
Hazugságig. Túl vagyunk már ezen is.12 Egyet azon-
ban nem vitathatunk el tőlük. Amit tettek, azt a 
2010-es szabad választáson elért kétharmados alkot-
mányozó többség birtokában tették. 

A NER „alaptörvényes” és választási szabályai sze-
rint esetlegesen hatalomra kerülő demokratikus el-
lenzék a rendszert jó okkal illegitimnek minősítheti 
– de eloldhatja e magát ugyanezen legalitás kötelé-
kétől?

A KÉTHARMAD ÁBRÁND  
VAGY ESÉLY?

Ma még azt sem tudjuk, hogy a Fidesz választáson 
bukik majd el, vagy másképpen. A lehetséges válasz-
tá si kimenet előrevetítéséhez a korábbi, de már az 
Alaptörvény alatt megszületett választási eredmények  
segíthetnek. 2014-ben a Fidesz–KDNP 43,55%(!) 
szavazataránnyal, 96(!) egyéni képviselői körzetet 
nyert el a 106-ból, összesen pedig 133 mandátumot 
szerzett, ami 66,83%-os többséget, azaz éppen két-
harmadot hozott számára. 2018-ban a Fidesz–
KDNP 49,27% szavazataránnyal 91 egyéni képvi-
selői körzetet nyert el a 106-ból, összesen 133 man-
dátumot szerezve, ami végül hasonló, 66,38%-os 
több séget eredményezett.

Ezek az adatok alapvetően irányadóak lehetnek a 
2022-es választások esélyei tekintetében, mivel a 
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rendszer valószínűleg már nem fog megváltozni, no-
ha a kormánypártok persze bármikor azt csinálnak 
vele, amit akarnak. Két tényező különösen fontos. 
Az egyik a mostani választási rendszer egészen sze-
mérmetlen aránytalansága olyan helyzetekben, ha az 
egyik oldal egységes, míg a másik tagolt. Így történ-
hetett meg, hogy akár 43,5%-nyi leadott szavazat is 
kétharmados többséget eredményezhetett. A másik, 
ezzel ellentétes irányú, ám a szisztémából követke-
ző tényező, hogy két hasonló támogatottságú tömb 
versengése esetében azonnal, mintegy varázsütésre 
arányossá válik a brutálisan aránytalan rendszer (ha 
a két tömb támogatottsága jelentős eltérést kezd mu-
tatni, akkor kezd aránytalanná válni a választás ered-
ménye).

Mivel a jogállam elveit sértő, szélsőségesen arány-
talan választási rendszer kétpárti, illetve dön  tetlen-
kö zeli választási eredmény esetén arányossá lesz, a 
kétharmad megszerzése elérhetetlenné válhat a felek 
számára. De ha a két párt(szövetség) közötti olló je-
lentősen nyílik, azaz az ellenzék nagy fölényre tesz 
szert, akkor a rendszer kódolt aránytalansága újra 
előlép, azaz – legalábbis elvben – a kétharmad sem 
elérhetetlen az ellenzék számára. Az ellenzék meg-
fogalmazott politikai célja ezért akár a kétharmados 
parlamenti többség is lehet, még akkor is, ha ennek 
megszerzése kevéssé valószínű. Ehhez bátor, tartal-
mas programra van szükség. Bánovics Attila szerint: 
„Minél inkább kétpárt-rendszerrel van dolgunk, annál 
kevésbé aránytalan választási eredményeket látunk egy 
aránytalan választási rendszerben.” Hozzáteszi: „Ma-
gas kétpárt-rendszer mutató esetén soha nem látunk ki-
ugróan aránytalan eredményeket.”13 Mindazonáltal, az 
így elérhető kétharmad megszerzését a maga részé-
ről nem tartja lehetetlennek, inkább csak igen kis 
eséllyel elérhetőnek. 

Ebből pedig az következik, hogy az ellenzék ak-
kor jutna a NER lebontásához felhatalmazást biz-
tosító kétharmadhoz, ha a Fidesz vagy szétszakad-
na – amire senki nem számít –, vagy ha az ellenzéki 
győzelem földcsuszamlásszerű lenne, aminek jelei 
pillanatnyilag ugyancsak nem látszanak. Ha ennek 
a kétharmadot jelentő földcsuszamlásnak a számsze-
rű feltételeire vagyunk kíváncsiak, akkor vessünk pil-
lantást arra, hogy a két említett esetben a Fidesz egy-
szer 96 egyéni képviselői körzetet nyert el a 106-
ból(!), másodszor pedig 91-et az ugyancsak 106-ból(!). 
Valami hasonlónak kellene megtörténnie, illetve 
becslésem szerint listán 10% körüli különbségre kel-
lene készülnie az ellenzéknek, természetesen az ő ja-
vukra. Hogy erre milyen szerénynek látszik az esély, 
az mutatja, hogy a rendszerváltás óta az egy párt ál-
tal elért eddigi csúcs a Fidesz által 2010-ben elért 
52,73% volt. 

Noha már csak kevesebb mint egy év van a válasz-
tásokig, mégsem tudhatjuk a közeli jövőt sem. Rö-
vid ideje még azt láttuk, hogy szerte a világban – nem 
csak keleten – Orbánnak befolyásos támogatói vol-
tak; ez már már közelmúlt, hiszen Orbán pozíciója 
az egész euroatlanti világban, ezen belül az Európai 
Unióban gyengül, illiberális támogatóként nem szá-
míthat már Trumpra, azzal pedig, hogy a Fideszt ki-
penderítették a Néppártból, már nincs az európai 
döntések közelében sem. Hogy a következő évben 
még mélyebbre süllyed, vagy sikerül a gödör pere-
méig visszakapaszkodnia – esetleg például az általa 
vizionált Európai Demokratikus Jobboldal megszer-
vezésével –, nem tudhatjuk. Sokan állítják, hogy a 
jogállamiság-mechanizmus folytán súlyos következ-
ményekkel kell számolnia Magyarországnak és Len-
gyelországnak.14 Ám a korábbi hasonló jóslatok rend-
re nem teljesültek. 

Ha veszít, a vereségét követően Orbán választási 
politikájában a kis csalások politikáját felválthatja a 
Nagy Csalás kétségbeesett és könnyen a politikai ön-
gyilkosságig elvezető kísérlete. Több jel mutat vi-
szont arra, hogy Orbán megtanulta a korábbi kau-
kázusi forradalmak és Belarusz friss leckéjét. A Nagy 
Csalás után lehetséges olyan forgatókönyv is, hogy 
többszázezres tömeg – azaz Mi, A NÉP – az utcán 
csinál új Magyarországot, új politikát. Ez lenne a sa-
ját hitvány urai ellen felkelt nép – Bibót parafrazálva 
– egészforradalma, amely a XIX. századi emlékeket 
felidézve, alkotmányos korlátok nélkül alkothatja 
meg egy ilyen új helyzetben a demokratikus, szabad 
Magyarországot, önmaga által legitimálva a hatalmi 
átrendezést, az eredeti alkotmányozást. Ez a forga-
tókönyv szerintem lehetséges, de nem valószínű. A 
harcot a Covid ellen vodkával és szaunával megvív-
ni szándékozó Lukasenka tudhatóan egyszerű lélek, 
Orbán agyafúrtabb.

ORBÁN NEM AKAR 
FELFORDULÁST

Látható jelei vannak annak, hogy Orbán megtanul-
ta a leckét. Tudja, hogy nem dübögnek a határon se-
gítségére siető, testvéri orosz tankok, csak magára 
számíthat. Ha van esze, és hát szerintem van, akkor 
valószínűleg nem készül az ellenzéki választókat fel-
dühítő vaskos csalásra, megelégszik például a leta-
rolt médiával, a külhoni szavazatokkal és a keményen 
kézben tartott választási intézmények adta lehetősé-
gekkel. Ha pedig ezek mégsem lennének elégsé gesek, 
a Nagy Csalást mellőzve – a pávatánc újabb lépése-
ként, az 2019. októberi önkormányzati választások-
nál kipróbált módszertannal –, inkább be mutatja vá-
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lasztott és demokratikus politikusként a békés hatalom-
átadás mutatványát, és a hatalmi ágak megszállt 
pozícióiból – a hűségére felesküdött erőszakszervek-
kel, ügyészséggel, Alkotmánybírósággal, az addigra 
pacifikált bírói hatalommal a háta mögött, a nyilvá-
nosság legfontosabb közlönyeinek hegemón birtok-
lásával, úgyszólván korlátlan anyagi erőforrások bir-
tokában, a történelmi egyházakkal mint hű csatló-
saival, az alapítványosított saját közszférával, a 
közművek, közszolgáltatások és a magángazdaság 
stratégiai ágazatainak kézben tartásával, végül az ut-
ca visszahódításával, az eszköztelen, hibákra kény-
szerített új kormánnyal szemben felvonultatott, ma 
még tetszhalottnak látszó Békemenet segedelmével 
– akár néhány hónapon belül visszatérhet diadalma-
san, és reménye szerint véglegesen, azaz holtáig a ha-
talomba. Paradoxon: Orbán stratégiai tétjeit a jogál-
lam formális értékeire helyezheti. Orbán általam fel-
tételezett számításának van egy fontos (látszólag 
lélektani) eleme. Addig működik, ameddig erkölcsi-
leg (az egyetlen Kövér Lászlót leszámítva) ingatag 
hívei győztesnek (Viktornak) látják. 

ALKOTMÁNYOZÓ ELLENÁLLÁS

A követ az állóvízbe Vörös Imre 2012-es írásával 
dobta be; helyzetrajza szerint: „Egyrészt azt, amikor 
valaki »törekszik« a hatalom kizárólagos birtoklására – 
erre vonatkozik a megszorító feltétel: törekvése ellen csak 
törvényes úton, törvényes eszközöket kimerítve lehet/kell 
fellépni. Másrészt viszont ha már nem törekvésről, ha-
nem befejezett tényről van szó – vagyis a hatalmat már 
kizárólagosan birtokolják – a »törvényes« kitétel értel-
mezhetetlenné válik, mert ennek a feltételnek a megkö-
vetelése ellehetetlenítené magát a »fellépést«. Ha a kizá-
rólagos hatalom-birtoklást intézményesítő és működését 
garantáló törvényeket be kellene tartani, akkor nem le-
hetne ellene fellépni. Éppen ezért menti fel maga az 
Alaptörvény az e törvényeknek való engedelmesség alól 
Magyarország polgárait akkor, amikor a dolgok a pusz-
ta »törekvések« állapotát túlhaladták. A befejezett állam-
csíny ténye az ehhez vezető törvények betartása alól az 
Alaptörvény erejénél fogva ad felmentést. Nos, hogy ez-
zel az alkotmányos lehetőséggel senkinek ne kelljen élnie, 
erre való az alkotmánybírósági eljárás.

De nemcsak az! Az Alkotmánybíróságot az Alaptör-
vényt megalkotó Országgyűlés bízta/bízza meg, hatá-
rozza meg hatásköreit. A felhatalmazást adó parlament 
maga is állást foglalhat a C) cikk (2) bekezdése szerinti 
helyzet megítélésének, a közjogi rendszer ennek fényében 
értelmezendő alkotmányosságának kérdésében – adott 
esetben egyszerű többséggel is.”15

Ami azóta folyamatosan fodrozódik, legutóbb 
Elek István írásával: 

„[M]ivel ma már nem csupán a kizárólagos hatalom 
birtoklására irányuló törekvéssel állunk szemben, hanem 
befejezett ténnyel, e törekvés folyamán kivitelezett ál-
lamcsíny következményével: a felszámolt liberális demok-
rácia helyett létrehozott új önkényuralmi rendszerrel, 
amely garantálja a közhatalom képviselőinek a hatalom 
kizárólagos birtoklását, ezért már nem csupán törvényes 
úton, hanem az erőszakot leszámítva minden rendelke-
zésünkre álló úton és módon jogunk és kötelességünk fel-
lépni ellene.”16 

„Egyenesen fogalmazva, ahogy a jogállamunkat nem 
lehetett tisztán jogállami úton és módszerekkel felszá-
molni, helyreállítani sem lehet tisztán jogállami úton és 
módszerekkel. De nem azért, mert adott esetben a két-
harmadnál kevesebb mandátummal győztes ellenzéki 
szövetség ideiglenesen lemondana a jogállam tiszta ér-
vényesüléséről. Hanem azért, mert arról már lemond-
tak... Az új, immár jogállambarát kormánytöbbség ki-
nyilvánítja az államcsíny alkotmányellenességét és 
illegitimitását. Valamint az eredményeként született Or-
bán-rendszer illegitimitását. És az államcsíny alkot-
mányjogi nyilvánvalóvá tételének pillanatától, vagyis 
2013. május 24-től 2010-ig vissza- és onnan 2022-ig 
előre tekintve összesíti azokat a törvényeket, törvény- és 
alkotmánymódosításokat, ideértve az Alaptörvény elfo-
gadását és módosításait is, amelyek az alkotmányellenes 
kizárólagos hatalom birtoklására irányuló és ezért ille-
gitim, tehát érvénytelen kormányzati törekvés szándék-
egységben fogant, logikailag összefüggő mozzanatainak 
tekinthetők.”17 

Javaslata röviden: a varázspálca egyetlen suhintá-
sával – feles törvénnyel/politikai nyilatkozattal – von-
juk vissza, szüntessük meg, illetve, ha kell, módosít-
suk Orbánék minden romboló szabályát. Egy ilyen, 
a magyar és a világtörténelemben példátlan javaslat 
a jogalkalmazást illetően, valamint az elmúlt tíz év-
ben folyamatban volt, keletkezett, lezárult jogviszo-
nyok körében példátlan káoszt eredményezne, és nem 
mellesleg, szerintem, eltörné a jog gerincét.

Elek radikalizmusát kevesen osztják nyíltan, de 
napirenden vannak azok a javaslatok, amelyek óva-
tosan felvetik a 2022-es választások perspektívájá-
ban, hogy kétharmados eredményt el nem érő ellen-
zéki győzelem esetében meg kellene fontolni a for-
mális alkotmányosság szigorának esetleges mellőzését. 
Többen felkértek, hogy állítólagos tekintélyemmel 
támogassak ilyen politikát.

Ahogy Elek István esszéje is utal rá, sokan hivat-
koznak Vörös Imrére, aki az elmúlt években kiváló 
írások sorában elemzi az autoriter állam illegitim vo-
násait, amelyekből az Alaptörvény ellenállási felha-
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talmazása alapján már 2012-ben radikális következ-
tetést von le.18 

Az Államcsínytevők? című esszéjét idézem újból, 
amelynek kulcsmondata így szól: „Az Alkotmány 2.§ 
(3) bekezdését az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdése szin-
te szó szerint átvette: tiltja a közhatalom kizárólagos 
birtoklását. Az ugyancsak átvett, ezt követő emelkedett 
mondat szerint pedig: »Az ilyen törekvésekkel szemben 
törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.« Igen: 
az Aranybulla híres ellenállási záradékáról van szó: a ius 
resistendi-ről.” Hivatkozik a jogállami alkotmánybí-
róság döntésére, amely szerint: „Az Alkotmány a de-
mokratikus jogállam alkotmánya, ami azt jelenti, hogy 
az alkotmányozó hatalom védendő alkotmányos érték-
nek tekinti a demokráciát, a pluralizmust, az emberi mél-
tóságot, s egyben az Alkotmányon kívülre utasít minden 
olyan tevékenységet, amely […] a hatalom kizárólagos 
birtoklására irányul.”19

Noha a puccs kifejezést én nem használtam, nem 
állok távol Vörös Imre kiindulópontjától: magam is 
többször kifejtettem, hogy meglátásom szerint Or-
bán – egy demokrata politikus szerepével teljesen ösz-
szeegyeztethetetlenül – előbb titokban tartotta fül-
keforradalmi szándékait, majd felesküdött a köztár-
sasági alkotmányra, végül pedig lemészárolta azt. De 
ezt azzal a kiegészítéssel állítom, hogy mégiscsak egy 
szabad választáson, szabályosan megszerzett kéthar-
mad, azaz alkotmányozó többség birtokában tette 
mindezt; még ha távolról sem vitathatatlan legalitás-
sal, és teljesen elégtelen legitimitással, és ha a válasz-
tásra jogosultak csak valamivel több mint harmadá-
nak, a szavazók felének támogatásával…

A következő magyarországi választás összefüggé-
sében emlegetik (gyakran előtaggal) a forradalom ki-
fejezést, illetve páran magát a szót elkerülve utalnak 
valamire, ami legalábbis forradalomszerű. Eszerint 
meg kell nyerni a NER szabályai szerint kiírt, ható-
ságai által lebonyolított és általuk hitelesített válasz-
tást, majd a rendszer illegitimnek és illegálisnek mi-
nősítése után megdöntöttnek nyilvánítani azt. E dön-
tésnek, mint jeleztem, taktikai előfeltétele még az is, 
hogy az állami intézményrendszer és a NER hátor-
szágává változtatott, feudális láncolatba rendezett, 
névleges magángazdaság fontos pontjain lévő, sze-
mélyes érdekeikre feltűnően érzékeny helytartók ar-
ra a meggyőződésre, felismerésre jussanak, hogy: Or-
bán rendszere ím hát megbukott, mentsük az irhán-
kat! A szokatlan és logikailag megkérdőjelezhető 
recept tehát az lenne, hogy előbb a hatályos és érvé-
nyes szabályok szerint választást kell nyerni, azután 
pedig valamilyen kicsinyítő jelzővel ellátott forradal-
mat csinálni. A dolognak van abszurd előképe: a Fi-
desz által mondott forradalom a szavazófülkében. 

Ugyancsak többen vetik fel a népszavazás adta le-
gitimáció lehetőségét, ha nincs meg a kétharmad, 
ami azonban – a feltétlenül legalitáson alapuló alkot-
mányjogi doktrínák alapján – legfeljebb ún. véle-
ménynyilvánító népszavazásnak lenne minősíthető, 
és aligha pótolhatná az alkotmányos eljárás követel-
ményeinek való megfelelést. (A népszavazás ezzel 
szemben a kétharmados többséggel elfogadott alkot-
mány legitimációs megerősítésének bizonyosan szük-
séges eszköze.) 

A Fidesz már hosszú ideje nem tud összehozni 
egy valamirevaló CÖF-felvonulást, és a tervezett 
Nagy Covid Konzultáció helyett is – korlátlan for-
rásai ellenére – kénytelen beérte a szerény és fapa-
dos, azonnal értelmetlenné váló, színtelen, szagtalan 
online változattal – ám a forradalom nélküli forra-
dalmi átrendezés pillanatában azonnal tér nyílik az 
eddig talán soha nem látott méretű orbánista de-
monstrációk előtt. 

Karácsony Gergely viszont szerintem jól beszél a 
2021-es márciusi ünnepen: „Nem az erőszakos, a ku-
kaborogatós, az egymásnak feszülős forradalomra, ha-
nem szelíd forradalomra van szükség.”20 Egyetértek, 
még ha a javaslat ebben a formában kifejtetlen is. 

LEHET-E 2022-BEN „HATÁROLT 
FORRADALOM”?

A „határolt forradalom” kifejezést az a Bibó alkotta, 
akit Szabó Zoltán „megátalkodott jóhiszeműnek” 
nevezett.21 Én ezt – Bibó jóhiszeműségét persze nem 
vitatva – némileg pontatlan címkének érzem. Bibó 
mindig érdekeket mérlegelt. Életművének kulcsa sze-
rintem nem a jóhiszem, mert minden politikai aján-
latát a címzettek érdekeinek hangsúlyozásával, elem-
zésével tett meg, hanem antropológiai optimizmu-
sa, amely távolról sem tiszta idealizmus. Oly korban 
élt, amelyben, Radnóti szavai szerint az ember elal-
jasult, „mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,/ az áruló, 
a rabló volt a hős”. Bibó optimizmustól hangos szöve-
geit olvasva többször eszembe jut az ifjú Joyce egyik 
mondata: „Ha nem tudunk változtatni az országon, 
változtassunk a témán.” Ahogy Joyce a reménytelen-
nek látott ír ügytől, Bibó is eloldhatta volna magát a 
magyar gondoktól. Lehetett volna, megrajzolva a 
XX. és XXI. századi korszerű, az evangéliumi hu-
manizmus követelményeinek megfelelő keresztény-
séget, akár korunk egyik nagyhatású teológusa is. Él-
hetett volna polgári jólétben, a börtönt és az akasz-
tófa árnyékát elkerülve is szép és erényes életet. 
Továbbá ugyancsak ő – aki sokszor irodalmi hang-
ütéssel szólt, ukróniát, verselemzést írt, és akinek fi-
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gyelmes olvasója látja vitathatatlan nyelvi erejét, 
 érzékletes fogalomhasználatát, és tudja, hogy írói te-
hetségének ki bontakoztatásával is próbálkozott – ép-
penséggel Joycéhoz hasonló utat is kereshetett volna 
magának. Ezzel szemben inkább a Montesquieu ál-
tal is hangoztatott ambiciózus credót vallotta, egy 
sokkal nehezebb korban: akárhogy is, az emberi mél-
tóság jegyében, kikászálódva a XX. század diktatú-
ráinak poklából, most már az országon, és talán a vi-
lágon is változtatnia kellene! A „megátalkodott jóhi-
szeműnél” találóbbnak tartom Szabó Zoltánnak egy 
másik, ugyancsak Bibóra vonatkozó címkéjét: a „Po-
litika tanára”.22 Igen, aligha van olyan Bibó-szöveg, 
-tanulmány vagy -töredék, amelynek mondanivaló-
ja közvetve vagy közvetlenül, legalább részben, ne 
volna politikai. El lehet éppen képzelni, hogy a rend-
szerváltás óta eltelt harminc évben Magyarország bé-
kéje, szabadsága, jóléte mire jutott volna, ha a poli-
tikai osztály derékhada néhány félbevágott, félreér-
tett, elcsépelt Bibó-idézet szajkózása helyett Bibót 
olvasott volna, és ha nem is a politikai választásai-
hoz, de legalább a moralitásához, politikai teológiá-
jához mérte volna politikáját. 

A FORRADALMAS BIBÓ

Bibó szerint minden nemzetnek legalább egy forra-
dalomra szüksége van, de beszél arról is, hogy ennek 
a forradalomnak az egyéni és a kollektív méltóság 
megteremtését kell céloznia. „Csupán az az egy for-
radalom az elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen, amelynek 
során az emberi méltóság egyszer- s mindenkorra való 
érvénnyel fellázad és […] a közösséget birtokába veszi.”23 

Ehhez, biztosan nem Bibó ellenében, hozzáten-
ném, hogy az európai társadalmak fejlődési pályái-
nak összehasonlításából levonhatjuk azt a következ-
tetést, hogy egy nemzet rendszerint akkor válik iga-
zán nagykorúvá, amikor nem az idegen elnyomók 
ellen vívja – gyakran kudarcos, illetve félsikereket 
hozó – szabadságküzdelmeit, hanem akkor – nevez-
hetjük ezt az eseményt akár egész forradalomnak is 
– amikor nem a hódítótól, hanem végre saját hitvány 
uraitól szabadítja meg magát. Nem a vér, hanem a 
pátosz, az egész közösséget átjáró pátosz teszi a for-
radalmat. A magyar forradalmas nép, de hazánkban 
ez az egy forradalom nem volt még meg.

Bibó István az 1945–47-es időszakot találó for-
mulával félforradalomnak nevezte. Érdemes ennek 
eseménytörténetét felidézni. Az 1944. december 21-
én Debrecenben 231 taggal megalakult Ideiglenes 
Nemzetgyűlésbe pártok, illetve népgyűlések dele-
gáltak képviselőket, illetve független tagokat; a Nép-
gyűlés tagjait tehát nem választották, a Népgyűlés 

népképviseletnek nem volt nevezhető. Érdemi tevé-
kenysége az Ideiglenes Nemzeti Kormány megvá-
lasztására, valamint a választójogi törvény elfogadá-
sára irányult. 

Azután a köztársaság 1946-os, forradalminak lát-
szó kikiáltása jött, ami – ezt is el kell mondanunk – 
több elemében nem felelt meg nemhogy a politikai 
erkölcs, de a demokratizálódás követelményeinek 
sem. A kétségkívül történelmi tett legitimációját bi-
zonyosan gyengítette, hogy sem a köztársaságot, sem 
alkotmánytörvényét nem erősítette meg népszava-
zás!

A parlamenti vitában a köztársaság mellett felszó-
lalók közül pedig többen a magyarországi németek 
ellen uszítottak – a kollektív felelősség álláspontjá-
ról szónokolva, elűzésüket is követelve. Erre végképp 
nincs mentség. Az egyébként példaadó kisalkot-
mányt, a 1946. évi I. törvényt a náci hatalom alól va-
ló megszabadulást-felszabadulást követően úgy fo-
gadták el, hogy az ország közben már a paradox sza-
badságot hozó keleti despota katonai megszállását, 
erőszakát nyögte. A Nemzetgyűlés vitájában az el-
lenzéki szónokokat – elsősorban a kommunisták, de 
a balos szociáldemokraták (Marosán nevét itt lehe-
tetlen nem említeni), valamint mások, kisgazdák, pa-
rasztpártiak is – illetlen bekiabálásaikkal, a szónok 
megfélemlítésének nyilvánvaló szándékával folyama-
tosan zavarták. És mégis, ma is épülésünkre szolgál 
olvasni Sulyok Dezsőt, Kéthly Annát, Eckhardt Sán-
dort, Szent-Iványi Sándort, Slachta Margitot. És per-
sze érdemes hozzájuk olvasni az ebben a vitában részt 
nem vevő Bibót.

Sulyok Dezső – az első szónok a Kisgazdapárt ne-
vében – például azzal a hangütéssel kezdte a mondan-
dóját, hogy szerinte helyes az emberiség történelmét 
úgy felfognunk, mint az egyén és az állam küzdel-
mét… „Az egyén és az állam küzdelme tulajdonképpen 
az emberi szabadság története.” – mondta, majd Aisz-
khülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész, 
Szókratész, Platón és Arisztotelész Themisztoklész, 
Periklész teljesítményeit említve jutott arra a követ-
keztetésre, hogy „nyilvánvaló tehát már az emberi tör-
ténelem kezdetétől, hogy csak a szabad állam, az embe-
ri szabadságot megvalósító állam tud maradandó érté-
ket adni az emberiségnek, a hatalmi állam, katona- vagy 
rendőrállam erre képtelen”. Van húzása az ilyen hi vat-
kozáscunaminak – mikor szánná rá magát ma egy 
parlamenter hasonlókra, kérdezhetnénk.

A vitában két, egymással éles ellentétben álló bá-
tor nő remekelt, egyikük Slachta Margit, aki a folya-
matosan bekiabáló – főként kommunista, paraszt-
párti és balszociáldemokrata – képviselők félelmetes 
hangzavarában a köztársasággal szemben bátran vé-
delmezte a Szent Korona megmaradt országdarabját, 
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és a mai szentkoronahalandzsásokkal szemben, el-
més demokratikus értelmezést nyújtott a tanról. Sze-
rinte ugyanis a Szent Korona tana mai értelmében 
az ország minden lakóját védelmezi, mégpedig min-
den hatalmi önkénnyel szemben. Csak a hangulat 
érzékeltetésére, álljon itt egy rövid részlet ebből a be-
szédből: „Miután a Szent Korona tanának van tartal-
ma, legyen szabad röviden összefoglalnom, hogy miben 
áll tulajdonképpen a Szent Koronára vonatkozó rész. 
(Felkiáltások: Tudjuk! – Kondor Imre [Parasztpárt]: 
Nem iskola ez! – Marosán György [szocdem]: Adják visz-
sza a koronát, veszünk érte búzát!) A Szent Korona (Egy 
hang a kisgazdapárton: Ezer holdakkal körítve!) nem a 
király jelképe csupán, hanem a magyar nemzeté. (Zaj.) 
Az egész világon csak a magyar koronának van meg az 
a jellegzetessége, hogy az a királyt és a nemzetet össze-
fogja; amikor a királyt koronázzák, a nemzetet is koro-
názzák. (Zaj a kommunista párt oldalán.) A magyar 
szent Korona nem a király jelvénye, hanem az ország jel-
vénye. (Felkiáltások a kommunista párt oldalán: A re-
akció jelvénye!) A magyar Szent Korona mindnyájun-
kat egybefoglal. Mi koronázott nemzet vagyunk. (Fel-
kiáltások a kommunista párt oldalán: Voltunk!)”. 24

A másik legjobb beszéd, amely inkább irodalmi 
és retorikai remeklés, és melynek éppen mai címzett-
jei ugyancsak lehetnének, Kéthly Annáé: „Az októ-
beri forradalomban kifejeződő köztársasági gondolat az 
elmúlt korszak leggyűlöltebb fogalma volt. Nagyon jól 
tudjuk azt, hogy csak történelmileg kiégett, túlhaladott 
és saját erejükben és hatásukban nem bízó intézmények 
védői képesek arra a vak, vad és eszközökben nem válo-
gató üldözésre, amellyel király nélküli királyságunk Ok-
tóber és a következő forradalom hősei és intézményei után 
vetette magát. Az a hullacsarnok azonban, amelyben Ady 
szerint sem élni, sem meghalni nem tudtak a hullák, s 
amelynek elején és végén egyformán a szabadsághősök 
sírja volt a Duna, nem tudta a saját gyalázatához le-
rángatni Októbert és a két magyar forradalmat, annak 
tiszta, feddhetetlen embereit, akik a politikusi és az ál-
lamférfi leg főbb parancsát maradék nélkül betartották, 
azt, hogy szívedet tartsd melegen, agyadat hidegen, ke-
zedet tisztán.”25

A KIS FORRADALOM ÉS BIBÓ 

Bibó nevének és művének a mai forradalmárok álta-
li emlegetése, ha indokolatlan is, nem teljesen érthe-
tetlen. Bibónál a dogmáktól eloldozott személyes élet 
és dogmáktól mentes életmű találkozik. Bibó hajla-
mos arra, hogy a normatív jogtudomány, az alkot-
mánytan berögzött szabályain – ha nem is bármikor, 
hanem amikor erre erkölcs természetű oka van – 
könnyű mozdulattal lépjen keresztül. 

Amint arra ennek az írásnak bevezető fejezetében 
utaltam, Bibó nem csak nagyformátumú, hanem 
mindenütt, alkotmányjogi tartalmú fejtegetéseiben 
is rendhagyó figura: a mindenkori történelmi pilla-
nat emancipációs esélyeit kutatva, az erkölcsi alapel-
vek képviseletében nem csak hitbéli és szakmai dog-
mákat, de például a katedra-alkotmányjogtudomány 
szakmai szabályait is, az előnyök és hátrányok gon-
dos mérlegelésével, bármikor kész volt egyszerűen 
faképnél hagyni. Személyiségének ereje, komolysá-
ga zárta ki azt, hogy ezért csodabogárnak tekintsék. 
A devianciában odáig ment el, hogy a szovjet meg-
szállókra tekintve a valódi szabadság elemeiért cse-
rébe akár még a szabad választás korlátozását – a 
„megszorított többpártrendszer” elfogadását – is meg-
fontolandónak tartotta. „Egy igy megszorított több-
pártrendszer mindkét részről elsőre bizalmatlanságot vált 
ki. A nyugati »polgári« szemlélő azt mondja, hogy ha a 
szocializmus ellen fellépő pártoknak nincs indulási lehe-
tőségük, akkor nincs szabadság.”26 – írja. 

Ami most a legizgalmasabb, az a határolt forra-
dalom27 mostani félreértése az Orbán-rendszer ide-
jében. Itt motoz ugyanis már több mint egy évtize-
de a Bibónak tulajdonított „forradalmi gondolat” 
megidézésének hamis szelleme.

Csizmadia Ervin 2010-ben még egyenesen a Fi-
desztől remélte az új határolt forradalmat: „Bibónak 
1945-ben az 1989-esnél jóval bonyolultabb, mondhat-
ni, forradalomra csábító körülmények között is volt mer-
sze kimondani: bármennyire is »adná magát« a klasszi-
kus, a hagyományos, a totális, az utcai, a mindent elsöprő  
forradalom, ez mégsem volna helyes, sőt, teljesen helyte-
len. S hogy miért nem? A Bibó számára olyannyira fon-
tos egyensúly miatt... 1989-90-ben úgy tűnt: a bibói át-
menetelmélet ezúttal győzedelmeskedik, hiszen a mérv-
adó politikai szereplők mindegyike elzárkózott a totális 
forradalomtól… A (több mint) kétharmados Fidesz-több-
ség akár »forradalmi« módon hozzá is láthat valameny-
nyi társadalmi struktúra átalakításához, abból a meg-
fontolásból kiindulva, hogy semmi sem működik jól. Meg-
teheti. Ám 1945-ben Bibó azért dolgozta ki a „határolt 
forradalom” elméletét, hogy ez ne következzék be. Az el-
mélet 2010-ben is aktuális.”28 

Pelle János szerint pedig a korlátozott forradalom 
meg is történt a rendszerváltással: „Ám Bibó »korlá-
tozott forradalom« elképzelése már 1945–47-ben is il-
lúzió  volt, mely 1989–90-ben, mikor megvalósították, 
eleve  idejét múlta.”29 Szerinte ennek az illúziónak a lé-
nyege az, hogy a határolt forradalom hatalom kor lá-
to zó, garanciateremtő politikai koncepció, amely an-
nak idején – ez valóban így volt – az MKP visszauta-
sításán bukott el. Valójában viszont a dolog fordítva 
áll, a bibói koncepció értelme éppen az, hogy a meg-
szállt országban mennyi hatalomkorlátozás érvénye-
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síthető a monolit uralomra törő hatalommal szem-
ben; mennyi érvényesíthető az elvből, hogy jogura-
lomban nincs abszolút hatalom. Bibó intenciója úgy 
rekonstruálható, hogy a normalitás esélye esetén a 
szabadság teljessége a cél, abnormális helyzetben pe-
dig annak elérhető darabjait kell valamiképp meg-
óvni. Bibó 47-es próbálkozása a megtörtént történe-
lem ismeretében valóban illuzórikusnak látszik, de 
érthető, ha a szabadság hajótöröttje, ha lát egy a men-
tőcsónakról leszakadt sodródó deszkát, reményked-
ve megragadja azt. 

Kenedi János egy nem túl régi interjúban mond-
ja: „Ez a nyüzsgés [az ellenzéki tüntetések 2018-ban] 
tölti meg tartalommal azt, amit Bibó 1945 és 1947 kö-
zött gondolt, a »határolt és tervezett forradalmat« […] 
Ekkor beteljesülne Bibó álma, hogy minden vércsepp nél-
kül lehetséges elkergetni, majd megválogatni egy ország 
vezetőit. Ez volna a kegyelmi állapotnak a csúcspont-
ja.”30 

Bárándy Péternél is valami hasonló dallamot hal-
lok. „Ha csupán az Alkotmány helyére állított Alaptör-
vény sajátosságait vizsgáljuk, föl kell tűnnie a normavi-
lágosság teljes hiányának. Elegendő ehhez csupán az R 
cikk idézése, amely egyrészt kimondja: (1) Az Alaptör-
vény Magyarország jogrendszerének alapja, másrészt: 
(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a ben-
ne foglalt Nemzeti Hitvallással és történeti alkotmá-
nyunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. Mit 
jelent ez így együtt? A (3) bekezdés a jogértelmezés alap-
jául tesz egy, a Preaumbulumba illő, bizonytalan, meg-
határozatlan elemet, ezzel a teljes Alaptörvény tartal-
mát relativizálva […] A jogi rendszerváltás teljes meg-
újítást jelent. A majdan újjáalakuló parlamentnek ki kell 
mondania, hogy a hatalmat kizárólagosan – tehát alkot-
mány-ellenesen – birtokló politikai erővel szemben föl-
lépve új Alkotmányt, alkotmányos jogrendet hoz létre.”31 
A diagnózis még rendben van. A kérdés: hogyan és 
mikor!

A forradalmas beszéd eltölti az ellenzéki politikát 
is; most az ellenzéki pártok, politikusok között a 
2022-öt megcélzó és saját törzsközönségüknek szó-
ló radikalizmusverseny ad retorikai aktualitást en-
nek említésére. Kaptam például olyan, kifejezetten 
szellemes üzenetet, hogy a határolt forradalom jegyé-
ben ki kellene mondani, hogy az Orbán-rendszer 
minden egyéni képviselői indítványként elfogadott 
törvénye semmis. 

A kis forradalmat Bibóra hivatkozva sürgetőkkel 
ellentétben mondhatjuk el, hogy amit egy fojtogató 
világpolitikai helyzetben, egy katonailag megszállt 
országban Bibó felvetett, 2022-ben, az Európai Unió 
tagországában nem helyes elővenni; csakis a teljesen 
szabad és demokratikus Magyarország felépítése le-
het a politikai cél. Amely cél viszont, nézetem sze-

rint, nem egyetlen kardcsapással, hanem inkább épít-
kezéssel, kemény munkával érhető el. 

Ha nem az eredeti bibói ötletet, hanem a határolt 
forradalom szókapcsolat körüli legyeskedés valós tör-
ténelmi előképeit tekintjük, akkor azt látjuk, hogy 
a magyar történelem kifejezetten gazdag a radiká-
list a békéssel párba állító, néha kompromisszumos, 
békés, de csak ennyiben „határolt” áttörésekben. 
Min den forradalmunk legális, és alapvonalait néz-
ve békés volt: 1848 forradalma a király által szente-
sített áprilisi törvényekkel maradéktalanul törvényes 
volt, a legalitást Jellasics támadásával először a ki-
rály (kissé homályos) parancsával maga a monarchia 
törte meg. 

1918-ban az uralkodó nevében József főherceg ál-
tal kinevezett Károlyi Mihály kormánya – a Bat-
thyány-kormányhoz hasonlatosan – ugyancsak ma-
radéktalanul törvényes volt. Ezekhez képest még hi-
hetetlenebb, de elmondható az 56-os forradalomról 
is, melynek élén a diktatúra rendje alapján hivatal-
ba lépő Nagy Imre ugyancsak törvényes kormánya 
állt. Mindhárom forradalmunk vértelen volt a for-
radalmi pillanatban, a 1848-ast és az 1956-ost is az 
önkény támadása borította vérbe. Az 1989–90-es 
rendszerváltás, a jogállami forradalom ugyancsak a 
pártállami diktatúra formálisan is törvényes végki-
fejlete volt. 

2022 perspektívájában talán említendő az is, hogy 
demokratikus átrendeződésnek a karizma nem fel-
tétlen velejárója; 1848 programadói, sőt, előkészítői 
is karizmatikus vezetők voltak, de Károlyiról, Nagy 
Imréről vagy az 1989-es átalakulás demokratikus ve-
zetőiről (Antall, Kis, Sólyom) – ellentétben a lengyel 
Wałęsaval és a cseh Havellal – ez bizonyosan nem 
volt elmondható; a helyzetből sem fakadt, és ők sem 
ambicionálták a nemzet személyes megtestesítését. 
(Az 1989-es rendszerváltás tekintetében nagyobb baj, 
hogy azért maradt meg csak metaforának a Jogálla-
mi forradalom kifejezés, mert noha sokan személy sze-
rint érezték pátoszát, ez a pátosz nem töltötte el a kö-
zösséget. Az esetleges 2022-es sikernek aligha elő-
feltétele a karizmatikus vezető, de a működőképesnek 
látszó koalíció, a rátermett és rokonszenves minisz-
terelnök-jelölt igen. Akárcsak a közösségi élmény.)

De most vessünk végre egy pillantást magára a bi-
bói gondolatra: „[A] demokrácia jegyében lehet játék-
szabályokat betartani, és lehet harcolni, a demokrácia lé-
nyegét azonban nem teszi ki sem egyik, sem másik. De-
mokrácia: a nép uralma, közelebbről egy olyan politikai 
rendszer, amelyben a nép, vagyis az átlagemberek ösz-
szessége abban a helyzetben van, hogy vezetőit meg tud-
ja válogatni, ellen tudja őrizni, és ha kell, el tudja ker-
getni. Persze tudjuk, a nép maga nem tesz semmit ma-
gától, valaki mindig vezeti, akár tudja, akár nem…  
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A határolt forradalom ösvénye határolt és nem könnyű… 
Egy forradalom, amely megszabott keretek között teljes 
és tiszta munkát végez, a politikai fejlődés számára óriási 
energiamegtakarítást jelent. Ha van ország, amelyiknek 
ilyenfajta energiamegtakarításra szüksége van, akkor 
Magyarország az.”32

Bence és Kis hozzáteszik: „A demokrácia és a füg-
getlenség mindenkori keretei között egy nevelési folyamat 
megy végbe: viselkedési és gondolkodási szokások rögzül-
nek a politikai vezetőkben és a közönséges állampolgá-
rokban. S ezeket is tekintetbe véve, nem mindig az ép-
pen legelőnyösebbnek látszó megoldás a valóban kívána-
tos. Mert minden nemzet történelmében elkövetkeznek 
azok a pillanatok – a nagy veszedelem vagy a nagy le-
hetőség pillanata –, amikor a helytállás ezeken a szoká-
sokon múlik.”33

„Bibó a kompromisszumnak egy igen szokatlan vál-
tozatát terjeszti a koalíciós pártok elé. Ne úgy egyenlít-
sék ki az engedményeket, hogy az egyik területen vala-
mivel több konszolidációt engednek meg, a másikon va-
lamivel több forradalmi változást. Válasszák teljesen 
külön a két igény érvényesülési körét. Egy területet adja-
nak át a radikális változásoknak, egy másikat meg a kon-
szolidációnak. Világosan határolják el a kettőt, és más-
más eljárásmódot alkalmazzanak rájuk. Ezt a sajátos 
kompromisszumot nevezte Bibó »határolt forradalom«-
nak.”34

A probléma összefoglalása Bibónál: „A nyugati – 
a magyarországi helyzetre áttéve: kisgazdapárti – stílu-
sú demokráciánál a hangsúly a játékszabályokon van: 
gondos, precíz jogalkalmazáson, a szerzett jogok tiszte-
letén s a többségi elv fenntartás nélküli és zokszó nélküli 
elfogadásán; ezzel szemben a keleti, a kommunista at-
moszférájú demokráciában a demokrácia mindenféle el-
lenfeleivel szemben való keménységen, ezeknek a demok-
rácia előnyeiből való kizárásán, továbbá közelebbről meg 
nem határozott, széles hatáskörrel bíró demokratikus ős-
szerveknek, pl. nemzeti bizottságoknak, termelési bizott-
ságoknak, földigénylő bizottságoknak az életre hívásán, 
végül a demokratikus tömegakciók, sztrájkok és tünteté-
sek jelentőségének a hangsúlyozásán. Az első beállítás sze-
rint a demokrácia mindenekelőtt bizonyos eljárási mó-
dok összessége, a második beállítás szerint harci állapot.”35

Bibó István határolt többpártrendszerrel (megszo-
rított többpártrendszerrel, határolt forradalommal, 
korlátozott szuverenitással) kapcsolatos javaslatai a 
kommunista párt és a kisgazdák közötti történelmi 
kompromisszumot szolgálta volna: „A határolt több-
pártrendszer az alkotmányjogi vákuumhelyzet elkerü-
lését, s a demokratikus legitimitás kiindulópontját alkot-
ja. Azt a bázist, amelyre a demokratikus Magyarország 
épülhet.”36

Célja tehát az volt, hogy a monolit diktatúra be-
következését gátolja, és az is, hogy ne olyan világ jöj-

jön a monolit diktatúra felbomlása után, amely eljött 
a kádári konszolidációval, amelyben a gondoskodó 
diktatúra maga oszt szét népe között szabadságmor-
zsákat, amelyekben eszerint, Illyés Gyula érzékletes 
megfogalmazásában, a zsarnokság úgy van jelen, 
„mint légy a borban”, az ott van „tányérban és po-
hárban,/ az ott van az orrban, szájban,/ hidegben és 
 homályban,/ szabadban és szobádban”37. Bibó nem 
finnlandizációra gondolt, hanem maradékában vilá-
gosan határolt, de abban korlátozás nélküli demok-
ráciára; mégis leginkább a második világháború után 
más úton, módon létrejött finnországi viszonyok ha-
sonlítottak legjobban az általa elképzelt modellhez. 
A javaslatnak, ez nyilvánvaló, volt nemzetközi ér-
telmezhetősége, üzenete, például Lengyelországra, 
Csehszlovákiára vagy Romániára vonatkoztatottan. 
A mából visszarévedve Bibó idejébe, elképzelhetjük 
azt az uchróniát, amelyben technológiai transzfer-
ben, nagyvonalú gazdasági támogatásban kialkudott 
és nemzetközi geopolitikai előnyökért cserébe38 a 
kommunista párt, azaz a szovjet belemegy a komp-
romisszumba. Ebben az esetben a ’89-es közép-eu-
rópai rendszerváltás sikeresebb lett volna, és a sza-
badelvű demokrácia mai hívei nem agyalnának az 
újabb és újabb unortodox rendszerváltások képzelt 
forgatókönyvei felett.

A helyzetből fakadó politikai óvatosság elemi kö-
vetelmény. Bibó nyilván nem félelemből, hanem poli-
tikai kalkulációból nem mondja ki, de világossá teszi, 
hogy az általa „harci állapotként” leírt kommunista 
demokráciafelfogásról miként is gondolkodik. A szö-
vegen átüt, hogy Bibó tisztán érzékeli a bekövetkező 
pártállami jövő lehetséges elkerülhetetlenségét. De volt 
egy másik, kevésbé valószínű jövőre is legalább hal-
vány esély: a szovjetizálódás elkerülésére. 

Ennek az írásnak az elején egyszer már együtt em-
lítettem Bibó Istvánt és Kis Jánost. Itt egy további 
kapcsolatot említek. Miközben, ebből a szövegből is 
világos, nagyon is hangsúlyosak közöttük a már em-
lített filozófiai különbségek, ám összeköti őket az 
életművük töretlen, noha eltérő gnózis talajáról fa-
kadó világnézeti – és talán biológiai – optimizmu-
suk. Bibónak, akárcsak Kisnek, a legreménytelenebb 
helyzetben születettek között sincs olyan, a politikai 
helyzetet értékelő szövege, amelyben ne láttatná a 
demokratikus kilábalás esélyes, talán járható ösvé-
nyét. „Személyiségének kutatóira, a majdani életrajz-
írókra vár a feladat, hogy megállapítsák, mennyi volt az 
irracionális elem Bibó rendíthetetlen optimizmusában.”39 
– írja Bibó optimizmusáról Bence György és Kis Já-
nos. Ha a szabadelvű demokráciát a humanizálódó 
(Bibó szóhasználatában: moralizálódó) társadalmi 
viszonyok megvalósítójának, az autoriter (diktato ri-
kus) folyamatokat visszaszorítójának tartjuk, akkor 
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szerintem ez eldönthető. Ebben a perspektívában 
még Bibó 1945-ös javaslatait sem kell merő illúzió-
nak tekintenünk, és nem csak amiatt, hogy Teheránt 
– sőt, Jaltát és Potsdamot – követően nagy valószí-
nűséggel a szovjet vezetők sem voltak még abban 
bizto sak, hogy világhatalmi játszmáik számos sakk-
tábláinak egyikén (Ausztriát leszámítva) egész Kelet-
Európát minden tekintetben örök időkre gyarmato-
sítani akarják-e, és ha mégis, akkor erre képesek len-
nének-e. Látszódhattak számukra előnyei annak, 
hogy a térségre egyfajta pacifikált, biztonsági öve-
zetként tekintsenek. Külpolitikai engedményekért a 
belső életbe be nem avatkozással fizetnének, valami-
lyen feltételes szuverenitás keretei között. Ehhez vi-
szont feltehetően nem érezték magukat elég erősnek.

Könnyen lehet, hogy 2022-ben megint időszerű-
nek látszik majd Bibó 1945-ös megállapítása: „Soha 
magyar földön annyira még nem hiányoztak egy forra-
dalmi akció lelki előfeltételei, mint ma.”

„Demokrácia: a nép uralma, közelebbről egy olyan po-
litikai rendszer, amelyben a nép, vagyis az átlagembe-
rek összessége abban a helyzetben van, hogy vezetőit meg 
tudja válogatni, ellen tudja őrizni, és ha kell, el tudja 
kergetni.”40

„A demokráciához a népnek tudatában kell lennie va-
laminek, ami rejtve marad az Isten kegyelméből való po-
litikai tekintélyek uralma alatt álló közösség előtt: an-
nak, hogy a vezetők hatalma az ő beleegyezésén nyug-
szik. Ahhoz, hogy egy nép ezt a tudatot megszerezze, 
először kétségtelenül harc kell, és csak azután játéksza-
bály. Először az emberi méltóságnak egy alapvető felke-
lésére van szükség, melynek során a jobbágyi alázatban 
és a fennálló hatalmasságok megingathatatlan tisztele-
tében élő nép megtapasztalja a maga erejét, és megta nulja 
azt, hogy neki joga és kötelessége a maga fölött álló hatal-
masságokat megválogatni és szükség esetén elkergetni. 
Ez a változás eddig soha sehol nem jött létre választás-
sal, szavazással, többségi akarattal és szabályok pontos 
betartásával.”41

Az utcát semmilyen körülmények között nem len-
ne szabad átengedni Orbánnak, aki hosszú ideje nem 
képes már összehozni egy békemenetet. A feles több-
séggel végrehajtott totális hatalomátvétel nem he-
lyes, nem illendő, viszont valószínűleg lehetetlen, eb-
ből fakadóan pedig nagyon veszélyes. Éljük bele ma-
gunkat a pillanatba, amikor kb. háromfős többséggel 
beülnek a győztesek a neogót falak alá, miközben eb-
ben a pillanatban minden hatalmi intézmény – értsd: 
rendőrség, hadsereg, TEK, Alkotmánybíróság, Költ-
ségvetési Tanács, szinte minden sajtó, búrkalap, köz- 
és erőmű, egyetem, gyárüzem, bank, föld, oligo pó-
li um, egyház, templom, színház – valójában Orbáné.  
De a „győztesek” a saját, fejléc nélküli papírjukra rá-
írják: „Nem.” A papírnak nincs fejléce, mert nem ír-

hatnak rá olyasmit, hogy Alkotmányozó Nemzet-
gyűlés vagy Alkotmánybíróság, vagy Kúria, vagy 
Költségvetési Tanács, vagy Népbíróság, mert ezek 
nincsenek, vagy éppen máshol vannak.

A forradalom nem fülke – és nem is bemondás.  
A forradalmak a történelem spontán eseményei.  
A forradalom, gyakran a tömeg élén a csőcselékkel, 
a nép cselekvése. Annyira tervezhetetlen, hogy a 
min den erejükkel az elkerüléséért dolgozók gyak-
ran előkészítői, a forradalom kitörésén munkálko-
dók pedig éppen kerékkötőivé lesznek. A jogállam 
dogmái között előkelő helyet foglal el az intézmé-
nyek, formák, szabályok tiszteletben tartása. Az in-
tézmények negligálásával működő kormányzat ha-
sonló helyzetben, azaz légüres térben találhatja ma-
gát, mint báró Fejérváry Géza darabontkormánya 
1905-ben, amely a király tekintélyével a háta mö-
gött is a senki és semmi kormánya volt. A forrada-
lom a büfében és a ruhatárban mosolyt fakaszt. Or-
bán pedig az esély reményével akár valamilyen Al-
kotmánypártot szervezhet.

Az igazságtétellel, amely feltétel nélkül forradal-
mi gesztus, hasonló a helyzet. A jogállami Alkot-
mánybíróság a Zétényi-Takács döntésben határozot-
tan kizárta – konkrétan a büntető igazságszolgálta-
tásban – a materiális igazságosság érvényesülését még 
a pártállami jog tekintetében is a legalitással szem-
ben. „Önmagában az anyagi igazság, az igazságosság 
érvényesülésére nem biztosít alanyi jogot az Alkotmány. 
A részleges és szubjektív igazságosság követelményével 
szemben az Alkotmány által biztosított joguralmi elv 
előbbre való.”42

A demokratikus ellenzéki politika irányulhat ar-
ra is, hogy egyrészt Orbánt az alkotmányos legalitás 
útjáról való letérésre kényszerítse, másrészt olyan for-
gatókönyveket készít, amelyek az alkotmányos leg-
alitás betartásával készíti elő, akár erre a választók-
tól külön felhatalmazást kérve, a rendszerváltást. Az 
alkotmányosság tisztelete olyasmit is jelent, hogy ha 
éppen erősebbek is vagyunk, annyit veszünk el az 
asztalról, amennyi megillet minket. Még akkor is, 
ha az asztal másik végén tolvaj ül, ha az enyves ke-
zéhez már szinte minden hozzáragadt. Az alkotmá-
nyos legalitást elhagyó, ám társadalmi feltételek nél-
küli forradalmi terveknek az előnyeit kevéssé látom, 
a veszélyeit inkább.

ELLENZÉKI SZÁMVETÉS

A rendszerváltónak mindenekelőtt meg kell találnia 
a közönségét. Az ellenzék szabad, demokratikus és 
szolidáris Magyarországról beszél. Ha az előválasz-
tás és a közös lista innovációján túl az ellenzék vég-
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re közérthető választási programmal, a választók és 
a potenciális választók nagy közösségeinek történel-
mi ajánlatot tenne, ideértve a roma közösséget is, an-
nak lehetnének meglepő következményei. Ha a mo-
rális és felebaráti szempontok esetleg nem, a megér-
tett érdekek elgondolkoztathatnák az ellenzéki 
politikusokat. Ha az ellenzék a polgári egyenlőség 
harcosa, akkor illene küzdenie az összes megsértett 
közösség tagjainak szavazataiért is. Szinte minden 
választópolgár egyszerre van többségi helyzetben, 
miközben kisebbségi csoportnak is tagja. Érdemes 
lenne a 2022-es rendszerváltó tervek kovácsolóinak 
végre a mostani amerikai elnökválasztás adatain is 
elgondolkodni, hiszen ez az illiberalizmus és a libe-
rális demokrácia erőpróbája volt: a fehér szavazók 
58%-a (a fehér férfiaknak pedig 61%-a) szavazott 
Trumpra, azaz a nemzeti bezárkózásra, az illibera-
lizmusra. Viszont az afroamerikaiak 87%-a, a, latinók 
65%-a, az ázsiaiak 61%-a Bident választotta.43 Egy 
sor államban ezek a szavazatok döntöttek. Tegyük 
hozzá, minden választói csoportban a férfiak arány-
lag nagyobb arányban Trumpot, a nők pedig inkább 
Bident támogatták. Az alacsonyabb végzettségűek 
és a leggazdagabbak inkább Trumpot, ellenben az 
iskolázottabbak, magasabban képzettek viszont Bi-
dent erősítették.44 

Ami biztos, hogy a 2022-es perspektíva reményé-
ben az alkotmányos legalitáson átlépő forradalmas 
gondolatok megfogalmazói nem hivatkozhatnak 
alappal Bibó más körülmények között megfogalma-
zott, egészen más intenciójú és tartalmú javaslatai-
ra. Arról, ha lehet is sejtésünk, nem helyes beszélni, 
mert gyerekes visszaélés lenne a holtak kiszolgálta-
tottságával, hogy a jelenlegi helyzetről mit gondol-
na Bibó. Arról viszont beszélni kell, hogy Bibó szö-
vegeinek a jelen problémáival küszködők számára mi-
lyen tanulságai vannak.

Nincs semmi jele annak, hogy rohannánk valami-
féle fél- vagy határolt forradalomba. Az ellenzék nem 
esélytelen, azaz szoros versenyben győzhet, de az 
egyenlőtlen versenyhelyzetben alul is maradhat. A 
következő évben ma nem látható, valószínűtlen, 
fölcsuszamlásszerű változásoknak kellene történnie 
az alkotmányos forradalomhoz vezető kétharmad-
hoz. 

Ellenben talán mégsem kellene egy ellenzéki győ-
zelemre úgy tekinteni az ellenzéki oldalon, mint va-
lami katasztrófára. Aligha lesz az ellenzéknek sopán-
kodni valója amiatt, hogy győzött, de nem kéthar-
maddal. Aligha ünnepelheti magát Orbán azzal, 
hogy a számára példátlanul előnyös helyzetben meg-
vívott csatában mindösszesen csak legyőzték, de a 
politikai megsemmisülést éppen elkerülte. Tíz évnyi 
agymosás következménye nem múlik, lesznek nem 

kevesen, akik, ahogy egykor Kádár Apánkban, ma 
Orbánban hisznek. Számukra ő Kádáron kívül rá-
adásul kicsit Ferenc József és Kossuth is, Európát 
trónfosztó, muszkavezető, fülkeforradalmár, disznó-
pörkölő népbarát uralkodó. Lesznek, akik Orbán-
nak hisznek, az ő szívükért a demokratáknak is küz-
denie kell, de legalább részben Orbán túlélésének 
kulcsa, hogy hihetetlen erőforrásokat birtokló feje-
delmi udvartartásának figurái közül mennyien hisz-
nek a hatalmában. Ha ez a hit megtörik, biztosan 
nem tarthatja magát tovább.

Ha győztes lesz, az ellenzéknek magával az Or-
bán-rendszerrel, maradványaival semmiben meg nem 
alkudó, erősen offenzív magatartást kellene tanúsí-
tania. Orbánékkal bármi kompromisszum kizárólag 
taktikai lehet. Politikai célja nevezhető szelíd forra-
dalomnak is, Bibó szavaival, „a dúvad állam minden 
megnyilvánulásának felszámolása”. Minden törvényes 
lehetőségét igénybe kell venni, amely a szabad, de-
mokratikus és szolidáris Magyarország létrehozását 
elősegíti. Radikális működésre lesz szükség. Lehet 
arról beszélni, hogy a mostani ellenzék milyen esz-
köztelen lesz az esetleges győzelme után, de a teljes 
központi és a helyi közigazgatás döntő részén túl a 
költségvetés, a rendőrség, az adóhatóság (a Bűnügyi 
Főigazgatóságával) a kezében lesz, és (ha tényleg hí-
ve a szabadságnak) jó esélyei lesznek – a 2019-es ön-
kormányzati választás utáni késlekedését, a sajtósza-
badság terén elkönyvelhető kudarcát feledtetve – a 
szabad, vele szemben is kritikus, befolyásos médiu-
mok megerősítésére, új médiarendszer kialakítására. 
Azonnal el kell kezdeni dolgozni a társadalmilag 
meghasonlott, kulturálisan és politikailag szétszakí-
tott ország egyesítésén. A 2022-ben vagy máskor 
megvívandó szelíd forradalomnak több küldetése 
lesz, zászlaján szerepelni kell a következő szókap-
csolatoknak: mindenki egyenlő méltósága, romain-
tegráció, a szexuális kisebbségek jogegyenlősége, val-
lás- és lelkiismereti szabadság, szólás- és az összes 
egyéb alapvető szabadság, a szegények ügyének kép-
viselete, az oligarcharendszer felszámolása. Az utca, 
a nép támogatása nélkül nincsen rendszerváltás. Eh-
hez tartozik majd az ajtókon dörömbölő „baloldali és 
demokratikus nagytőke” helyreutasítása is. Ez is a 
történelmi feladat.
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