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VILÁGPROBLÉMÁKBA ÉGTÜNK
ISMÉT BELE*

• Húsz évvel ezelõtt kezdõdött az a folyamat, amit rendszerváltozás-
nak szoktunk nevezni. Hol volt a Tanár Úr húsz évvel ezelõtt?

• Lélekben s testben a nagyvilágból költözködtem hazafelé.
Akkoriban ugyan már negyedszázada akadémiai jogtudományi
intézetünkbõl rengeteget utazhattam konferenciákra és rövid
tanulmányutakra, ámde idegen kontinensre, angolul beszélõ
országba hosszabb idõre valahogy mindig politikai hátszéllel
rendelkezõ, simulékonyabb vagy jellegtelenebb másokat utaz-
tattak. Megmakacsoltam hát magam, és bármiféle hazai karrier-
lehetõségrõl (amihez akkori környezetemben számottevõ alko-
holos simulékonyság is kellett) kinti megmérettetésre, kizárólag
publikációkkal és szereplésekkel kiérdemelhetõ meghívattatás-
ra váltottam. Ez annyira beérett pontosan akkorra, hogy egymás
után Canberrában fél évet, Tokióban két hónapot, Yale egyete-
mén teljes évet, majd Edinburghban további hónapokat töltve
gyakorlatilag a választások után tértem haza. Végre elért sikere-
im eufóriájában persze leginkább további terveket s lehetõsége-
ket dédelgettem magamban.

• Egy történelmi esemény csak utóbb válik történelmivé. Ekkoriban,
kortársként mit gondolt, mi zajlik térségünkben voltaképpen?

• A Yale jegyében meghívatván valamikor Dél-Amerikában,
éppen Uruguay óceán-fövenyén lobogtam egy nálam jóval idõ-
sebb harvardi férfiúnak, akinek szülei valamikor a zsidóüldözés
idején menekülhettek el honunkból. Megütköztem válaszán,
mert annyira kiábrándító, egyenesen bántó volt. Mint mondá,
Néktek, magyaroknak fogalmatok sincs jövõtökrõl, mert a szov-

* * A kérdéseket együttgondolkodóként TECHET PÉTER tette fel. Eredeti változatában megje-
lent in Hitel XXIV (2011) 2: »Evilági feltámadásunkról«, 107–122. o.
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jet molochhal vívott egyoldalú harcotokban magatok is hozzá
torzultatok. Gondolatotok belõle indul, ezért pusztán antipólus
az egész gondolatvilágotok. Létetek értelme ugyan pontosan az,
hogy ellene tesztek, de ez reakció csupán. A merõ tagadásban
nincsen állítás arról, hogy mihez fogtok, ha e moloch egyszer
kipusztul az életetekbõl.
És valóban: a második választási fordulóra az Európai Jogel-
méleti Akadémia alapító vendégtanáraként Brüsszelbõl hazatér-
ve, jogi formalizmusa szerint fogtam fel a történéseket. Eszerint
önsúlya agyonnyomta az elnyomót; egyezkedés elõzte meg a
káoszt; s most már jog és megejtendõ választás dolga, hogy meg-
oldja a továbbiakat. BIBÓ ISTVÁNtól sugallottan annyira bíztam a
politikai kultúra önerejében és ezzel a jog önmûködésében,1

hogy bár töprengtem alternatívákon, mégis, szakmai kitörésem
csúcsát megélten a pályám folytatását éreztem a leginkább fele-
lõs hazaszolgálatnak – legfeljebb annyi hangsúlyváltással, hogy
saját munkám elérhetõ teljességében segítsem a Nyugat jogi
tapasztalatainak a hazai jogászságunk és politikai értelmisé-
günk felé történõ közvetítését.2 De szakmámból nem gondoltam
kilépni, hiszen a kommunizmus összeomlásával elvégzendõket
is szakmunkának, tehát mások, politikus-jogászok professziójá-
nak tekintettem; miközben az országot az elmúlt elvetésében
egységesnek véltem, s a jövõt sem féltettem attól, hogy – kora-
beli vízióm szerint – legfeljebb némi ízlésbeli hangsúlyokban
lesz azért majd különbség. E vélekedésben semmiféle érdekte-
lenség vagy közömbösség nem rejlett, hiszen évtizedeken át
mindent megtettem egy eljövendõ újnak a siettetéséért – ifjúko-
rom katolikus szervezkedésétõl3 intellektuális világunkban tájé-

1 Számomra akkoriban ez tûnt a múltból elibénk magasodó férfiú végsõ üzenetének. Egyfelõl
ma is úgy kell gondolnunk, hogy valóban az volt, másfelõl azonban teljes csõdhöz, pontosab-
ban mindennek a visszája szerinti megvalósulásához vezetett. Az akkori értelmezéshez lásd
Pap Zsolt ,Társadalomelemzés és politika’ Kritika (1980) 11, 11–15. o.
2 Ebben is sikerrel jártam, amennyiben két hatalmas, sokéves európai projektumot nyertem
jogi gondolkodásunk megújítása számára. Gyümölcse egyebek közt a „Jogfilozófiák” könyv-
sorozata lett, máig mintegy félszáz címmel, benne húsz fordításkötettel.
3 Vö. a szerzõtõl ,1956 erkölcsi és jogi megítélése – avagy a jog válaszadási képességének
erkölcsi egysége mint a totalitarizmusok utáni korszak dilemmája’ PoLíSz (2006. decem-
ber–2007. január), No. 100, [Külvilágunk – belvilágunk], 163–174. o. és <http://www.kra-
ter.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=1726>, valamint Iustum, Aequum, Salutare III
(2007) 1, 31–44. o. és <http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20071sz/varga.pdf>.
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kozódásomon4 át egészen éppen ekkoriban zajló amerikai kez-
deményezésemig,5 amelynek a jegyében általuk védnökölendõ
konferenciákkal és publikációkkal próbáltam (demokrácia/dik-
tatúra egymással szembesített költség/haszon-elemzésével) szo-
cializmusunkat „tudományos társadalomszervezése” legkénye-
sebb pontján, egy nemzetközi nyilvánosság elõtt zajló fórumon
megrendíteni.

• És most, húsz év távlatából miként látja, mi történt itt 1989–90-
ben?

• Nos, a legrövidebben szólva: anabázis-teremtés, vagyis az ép-
pen legyõzöttnek a részérõl tervezett visszavonulás azzal, hogy
még elérendõ teljesebb és végsõbb gyõzelmük majdani biztosít-
hatását a folyamatba már eleve beépítette. Ezt akkoriban talán
egyikünk sem érzékelte. Veszélyérzet azonban munkált ben-
nem; talán ezért is szerettem volna egy idõ után közelebb kerül-
ni a gyakorlati politikacsináláshoz. Merthogy valamiféle átlátha-
tatlan s az eseményekbõl semmiképpen nem következõ doktri-
nerizmus irracionális elhatalmasodását kezdtem érezni a fejle-
ményekben. Talán ez az, amit utólag egy s t e r i l  j o g á s z a t
közbeékelõdésével, életidegen részvétlensége felülkerekedésé-
vel azonosíthatunk. Példaként említhetem, hogy amióta emberi-
ségellenes tettekrõl – akkor még a késõbbi alkotmánybírósági
alapító elnökkel legszorosabb barátságban, vizsgáinkra fõként
nálunk, éjszakánként együtt készülve – tanultunk, mindig a
szovjet embertelenség egykor majd elkerülhetetlen jogi reakci-
ójára gondoltam, hiszen a barna diktatúra is, következetesre ter-
vezett megtorlása is már a múlté volt. Ezért rökönyödtem meg a
Nyugat aljas várakozásán és az egykori baráttól is erõnek erejé-
vel forszírozott hazai puhányságon, amit a jogtisztelet fügefale-
velével tálalt mindkét oldal, de élhetetlen ernyedtségrõl –
hacsak nem egyenesen tudatos árulásról – tanúskodott. S értet-
lenkedtem az Alkotmánybíróságon elterpeszkedõ régi, többsé-
gükben alappal tisztelt kollégák engem sokkoló, gyermetegen
jövõellenes elviségén, mert világosan éreztem cselekvésük

4 Vö. a szerzõtõl ,Találkozások a nyugati irodalommal’ Magyar Napló XXII (2010) 5, 24–29.
o.
5 Vö. a szerzõtõl ,Találkozások és emlékek’ in H. L. A. Hart jogtudománya szerk. Cs. Kiss
Lajos (Budapest: Gondolat) [Bibliotheca iuridica: Acta congressum], megjelenés alatt.
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hosszú távú súlyát: ami a maga idején és módján nem kerül
elintézésre, az fenyegetõ (s akár lethális végû) fertõzésként szo-
kott immár kiiktathatatlanul beépülni a szervezetbe. Ráadásul a
LUKÁCSi totalitás-szemlélet kutatójaként azzal is tisztában vol-
tam, hogy ami viszont egyszer beépült, az már visszafordíthatat-
lanul elõrehaladva fejti ki hatását, akár láncreakció indíthatá-
sával, ami már hosszú távon magához idomíthatja az egész szer-
vezetet. Ha tehát a régi bûnök büntetlenek maradnak, velük az
egész bûnös múlt és annak továbbélõ kapcsolatrendszere fog
megerõsödni, az ország számára pedig a változás hite és akará-
sa diszkreditálódni. Ha az átmenetiségben mégis könnyebbsé-
get keresõen evickélve ellenõrizetlen marad a jogcím nélküli
vagy adózatlan gazdagodás, s jogvédelem ürügyén pontosan az
agyafúrt csalárdság nyer oltalmat a hagyományos erkölccsel
szemben, úgy a palackból kiengedett rossz szellem aligha lesz
már egykönnyen visszagyömöszölhetõ. Ugyancsak zavartak a
nálam több ismerettel éppen nem rendelkezõ, de egyre gátlás-
talanabbul nyilatkozgató valahai barátoktól semmiféle bizonyí-
tékkal alá nem támasztottan elhangzott olyan állítások, ame-
lyekben a jog fenséges hívószavait – ,demokrácia’, ,joguralom’,
,emberi jogok’ (és tetszetõsen így tovább) – már abszolút élet-
célokként, katekézisszerûen állították elénk. Ez kirívóan szem-
ben állott már a szocializmusban kivívott felismerésünkkel is,
nevezetesen annak bizonyságával, hogy bárminek kizárólag
adott történelmi feltételek közt, adott partikularitásában, tehát
saját e környezetben relatív értékében lehet helye. Éppen mert
a SZTÁLINizmus primitív imperatívuszaiból adatott meg kinõ-
nünk, iszonyodtam bármiféle feltétlenségtõl és doktrinerizmus-
tól. A korabeli amerikai szovjetológia és a gyõztes hatalmaknak
a nácizmusra egykor adott reakciói nyomán többarcú, tehát
potenciálisan veszélyes – mert egy leromlott társadalom
kiegyenlítetlen viszonyai közt egyenesen továbbrombolással
fenyegetõ – fegyvernek éreztem a szajkózássá degenerálódott
d e m o k r á c i a - h a j h á s z á s t. Hiszen már a két világháború
közötti CHAPLINtõl megtudhattuk,6 hogy uszítás és félelemkeltés
kellõ vegyítésével (azaz egy minta-demokratizmus díszletei

6 Charlie Chaplin A nagy diktátor (1940).



Varga Csaba

186

közt) akár Amerika is fasizálódhatott volna. Miközben TAMÁSI
ÁRONtól7 pedig azt tanulhattuk, hogy egy egészséges anthropos
képes arra, hogy a degenerált finomkodás és a szükséges hatá-
rozottság közti választást megejtve, ha ártó szándékkal találko-
zik, elbánjon vele. Ugyanakkor pedig ráébredhettünk arra, hogy
egy kellõen fejlett társadalomban megejtõen sokféle eszmény,
minta és vágykép van és lehet jelen. Ezeknek nem létük a
döntõ, hanem az arányuk. Amiként sót nem eszünk, csak pará-
nyával ízesítünk, s vizet ugyan bõven fogyasztunk, a túl sokba
azonban belefulladunk.

• Publicisztikai közhely már jobboldalon, hogy úgymond nem tör-
tént rendszerváltás. Miközben ugyane kritika képviselõi közül
sokan „a rendszerváltás rendszerérõl”8 beszélnek, ami azt jelente-
né, hogy mégiscsak valami új jött létre 1989 után. Új-e a rend-
szer, és így a problémái is újak – vagy régi, megoldatlan ügyeink
húzódnak tovább?

• Mindkét állítás önnön definiálta tárgyában igaz. TELLÉR GYULA
sem a tagadottat állítja; csupán megsemmisítõ bírálattal illeti a
rendszerváltás gyanánt bekövetkezettet. Azért élünk fogalom-
szerû leírásokkal, hogy saját mondandónkat kifejthessük.
Valóban létrejött a jogi f o r m a l i z m u s o k s a gazdasági szer-
vezõdési struktúrák ö n j á r ó  v i r t u a l i t á s a . Ez azonban –
bármi hagyományos morális kötõerõ híján, az atomizálttá zül-
lesztett társadalmunkat átható anómia9 közegében – tetszõleges
érdekek gátlástalan kiszolgálójává és igazolójává torzult. Rá-
adásul mindezt egy, a beavatkozásra erõtlenségbõl kifejlõdött
tartalmatlan formaimádat támogatta, mely a szolgáló értelmiség
önigazolási kényszerében végül maga vált a mai zsákutcában
megtestesülõ elsõdleges társadalmi problémává.10

7 Tamási Áron Tündöklõ Jeromos (Kolozsvár 1936).
8 Bogár László Magyarország és a globalizáció (Budapest: Osiris 2003) 446 o. [Osiris
könyvtár: Politológia].
9 Érték-elbizonytalanodásból eredõ normavesztés, mely – mint elsõként a múlt századelõn
ÉMILE DURKHEIM kimutatta – önpusztító devianciához vezethet. Lásd pl. <http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Anomie>. Hazai összefüggésben vö. pl. Skrabski Árpád–Kopp Mária ,A biza-
lom mint a társadalmi tõke központi jellemzõje’Vigilia in <http://www.vigilia.hu/2008/10/
skrabski.htm>; továbbá<http://www.andorka.hu/pdf/20100115_vitaosszefoglalo.pdf>.
10 A Bécsi Naplóban Halász Bálint megemlékezésébõl – XXXI (2010. július–augusztus) 4,
9. o. – megtudjuk, hogy Jens Bjørneboe fejezte így be Semmelweis Et anti-autoritært skues-
pill (Oslo: Gyldendal 1968) 92 o. drámáját: szétzúzta a tekintélyeket, akik a betegség maguk
voltak [„He crushed the authorities who, in reality were themselves the disease.”].
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• Egyesek számára siker, mások számára azonban kudarctörténet
hazánk elmúlt húsz éve. LENDVAI PÁL, Bécsben élõ újságíró sze-
rint11 a magyarok a kudarcok nyertesei: képesek vagyunk az utol-
só pillanatban mindig fordítani reménytelen helyzeteinken és
javunkra kihasználni bukásainkat is. POZSGAY IMRE ezzel szemben
a közelmúltban nyilatkozott úgy a Heti Válasznak,12 hogy „mi
még a gyõzelmeinket is elveszítjük”. Húsz év távlatából nézve, ám
nem feledve korábbi történelmünket sem: nyertesek vagyunk-e
vagy vesztesek?

• Ha hasonló érzelmi reagálások nyomán saját benyomásokat kel-
lene összegeznem, csak annyit mondhatnék, hogy alig jelent
meg máig bármi is abból, amit a háború elõttöt felidézõ régi
olvasmányainkból, 1956 megtapasztalásából, avagy azóta egy
eljövendõ társadalmi normalitás elérése gyanánt reméltünk.
Miközben a jelenünkre már az is visszájára fordult, ami kommu-
nizmusunkat egykor még élhetõvé tette: igényesség, emberség,
hazaszeretet valamelyes kultusza irodalomban, tudományban,
sajtóban, köznapi életben egyaránt. Ma túl sok minden egyszer-
re harsány és gagyi, s ebben az átmenet agyondicsõített hõsei-
nek emberi mintaként tálalása éppen nem kivétel. Középkorvég
haláltáncaira emlékeztet engem ez: úrhatnámság, állami emlõre
hagyatkozás, erényhiány – röviden: a köz fosztogatása, bár a
hivatal méltóságába burkoltan. Mintha hitünk megcsalatásából
zuhantunk volna tobzódásba, egyszeri éltünkben kicsikart lehe-
tõségek gátlástalan kihasználásába. Volt államfõink otthontalan
segélyesekké züllöttek, a morális énátadás felkentjei díjesõért
kilincselnek. Aligha vizionálhattuk valaha, hogy ilyen gusztus-
talanná és perspektívátlanná csupaszodhat a lét, egykor jóra
hivatottnak remélt emberi sorsok.

• A Tanár Úr a rendszerváltás óta számos jogelméleti írásában
bírálta – korábbi tanulmányainak elméleti nyomdokain – az új
rendszer absztrakt jogképét.13 Mindez pusztán egy jogtudományi

11 Paul Lendvai Magyarok Gyõzelmek és kudarcok, ford. Dunai Andrea, 3. átdolg. bõv. kiad.
[2001] (Budapest: Kossuth 2009) 470 o.
12 ,»Gyõzelmeinket is elveszítjük« – Interjú Pozsgay Imrével’ Heti Válasz (2009. február 4.)
<http://hetivalasz.hu/itthon/gyozelmeinket-is-elveszitjuk-21225/>.
13 Techet Péter ,Varga Csaba jogelméletének különös része, Avagy jogelméleti és jogpoliti-
kai rendszerváltás-kritika’ Magyar Jog 56 (2009) 5, 318–320.
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vita része, vagy komplex rendszerkritika alapjaként is továbbgon-
dolható?

• Nem egy mindenben a jog nyomát keresõ pánjurizmus kivetülé-
se, hanem a mögöttes lényeg jelzése annak alapul vétele, hogy
a jog nem egyszerûen terméke vagy kifejezõdése, sõt nem is
pusztán kerete, hanem doktriner életidegenségével és tartalmat-
lanságával meghatározója volt a rendszerváltásként ismert
folyamatnak, kiváltója és ösztönzõje az abban sarjadt nemzeti
önpusztításnak. Nemzeti önépülést ott tud szolgálni a jog, ahol
körülveszi olyan ethosz, morális környezet, amit tud szolgálni,
amiben létrejövõ folyamatokat szimbolikus erejével s a devian-
cia kivételeit illetõ szankcionálásával tovább tud erõsíteni. Ahol
viszont semmi egyéb nincs, mint bárkinek a bármire feljogosító
szabadsága, ott anarchia-teremtõvé, ágyassá a káosz szabados-
ságában maga a jog válik.
Alkotmánybírósági jogászelitünk gyõztesnek hitte magát forma-
lizmusa purizmusában és abban, hogy ennek révén magához
vonhatott és alkotmányjogiként eleve el is dönthetett politikai
testületek hosszas tárgyalásában még kiérlelõdésért kiáltó vitá-
kat. Jót tett ezzel? És egyáltalán: felkéretett-e, bárkitõl felhatal-
maztatott-e ilyen szerepbetöltésre? Nos, a válaszunk egyértel-
mû: sem-sem. Hiszen a demokratikus közt (annak nyilvánossá-
gát, nyitott esélyûségét elfojtva) egy más feladatra választott (ám
attól eltérõ szerepjátszásáért felelõsségre nem vonható, azaz bár
hatalmát a „demokratikus jogállam” kinyilvánítottságából ere-
deztetõ,14 saját mûködésében azonban ennek éppen lényegét, az
önkénytõl mentességet megtagadó) kamarilla ismeretlen (mert
ráadásul jegyzõkönyvezetlen s így utólag is rekonstruálhatatlan,
felfejthetetlen) döntnökösködésével helyettesítette.
Eközben az egyed jogát abszolutizálta az állammal szemben,
ellentételezés nélkül minden jogosultság feltétlen hordozójává
nyilvánítva õt. A sajtó keltette kollektív eufóriában (dicsérvén
bátorságunkat, hogy merünk végre elvesek lenni) s a jogászi
önmagasztalásban (merthogy létünket végre – úgymond – szi-
lárd alkotmányos alapra helyeztük, annak árán persze, hogy
nemzeti érdekeinket amúgy igazolhatatlan egyéni jogvédelmi

14 Alkotmány, 2. § (1).
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formulákra visszavezettük) mintha senki sem vette volna észre,
hogy közben és ezáltal elporladt még a szocializmusban is meg-
óvott államiságunk s nemzeti vagyonunk.

• Ha végigtekintünk a rendszert váltott többi kelet-közép-európai
államon, láthatjuk, hogy az új rendszer a kezdeti várakozásoknak
sehol sem felelt meg. Majdnem mindegyik országban legalább
egyszer újra visszatértek a hatalomba a posztkommunisták (né-
melyikben el sem mentek); mindenütt társadalmi anomáliák
kísérték a gazdasági átalakulást; és a társadalmi szerkezetnek a
TELLÉR GYULA által még hajdanán elképzelt tudatos politikai
megbontása sehol sem sikerült igazán. Természetesen vannak
különbségek, de ezek inkább történelmi sajátosságokkal, s nem az
adott nép alkalmazkodásával magyarázhatók. Kijelenthetjük-e
akkor, hogy másképpen itthon sem történhetett volna? Mondhat-
juk-e holmi fatalistaként, hogy így kellett lennie?

• Fatalizmusból csak fatalizmus következik. Ez felelõsségre sem
biztat, s vállalható jövõhöz sem mutat irányt. Közös mindenek-
elõtt a könnyû zsákmányra éhes nyugat-európai és atlanti kör-
nyezet volt, mely a célországok esetleges összefogását elõre lehe-
tetlenítette azzal, hogy eleve kegyekért folytatott versengéssé
züllesztette kapcsolatukat. Visegrádi közösség létre sem jött,
hiszen Horvátország és Szlovákia, Szlovénia és Lengyelország,
Csehország és a Baltikum egyaránt önálló útkereséssel próbál-
koztak. Amerikai kifosztatása óta Oroszország immár tekintélyel-
vi módon rendezkedik be,15 s ez szintén önállósult – és egykori
nagyhatalom lévén: kivételesen sikeres – nemzeti érdekszolgá-
lat. Mielõtt még magunkra ébredhettünk volna, SOROS alapítvá-
nyi preferenciáiból s MARK PALMER arcátlan részrehajlásából és
nagykövetként méltatlan beavatkozásaiból már érzékelhettük,
hogy egyetlen távolról figyelõ szem sem önállósodásunk útjait
pásztázza. Csakis csalódásként élhettem meg, hogy még akkor is,
amikor az ANTALL-kormányzatban bennünket már pofonok értek,
bármiféle közös fellépés szükségére ébresztõ törekvésünket el-
nyomta a vizionált koncért folytatott nemzeti rivalgás.
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