
http://www.es.hu/gado_gabor;kormanyzati_hamissagok;2016-07-07.html 

 

 

Gadó Gábor 

a szerző további cikkei 
KORMÁNYZATI HAMISSÁGOK 

LX. évfolyam, 27. szám, 2016. július 8. 

 

Kiderül-e valaha, hogy mi történt 2016. június 29-én, azt követően, hogy Csepreghy Nándor 

miniszterelnökségi államtitkár a kormány nevében elhatárolódott a Veritas Történetkutató Intézet 

főigazgatójának az 1920. évi XXV. törvénycikket, az ún. numerus clausus törvényt mentegető 

kijelentésétől? Felelősségre vonták-e vajon az államtitkárt, amiért a Zsidó Közösségi Kerekasztal 

ülésén tett nyilatkozatával nem csupán Szakály Sándor szakmai kompetenciáját kérdőjelezte 

meg, de közvetve azt is állította, hogy a Fidesz–KDNP-koalíció minden olyan esetben hallatja 

szavát, amikor valaki (bárki) kétségbe vonja az emberi méltóság sérthetetlenségét. Csepreghy 

azáltal, hogy hangsúlyozottan nem magánvéleményét közölte az ülés részvevőivel, azt a téves 

képzetet kelthette hallgatóságában, hogy a kormány – összhangban a hatályos Alaptörvénnyel – 

nem tűri el, hogy közpénzből fizetett állami alkalmazottak történelmi tények értékelésébe rejtve 

érvelhessenek a faji, származási, vallási alapú megkülönböztetés mellett. 

Fölteszem, ha a kormány, illetve annak feje nem is tartotta indokoltnak az államtitkár azonnali 

menesztését, a gyors és egyértelmű korrekció elkerülhetetlenné vált. A Miniszterelnökséget 

vezető miniszter feladata volt, hogy június 30-án kinyilvánítsa, a kormány nem jogosult Szakály 

Sándorszemélyes álláspontjának minősítésére, mivel „történettudományi kérdésekben a 

kormánynak nincs döntési joga, nagy baj is lenne, ha a kormány határozna ezekben a 

kérdésekben”. A főigazgatónak a bírálatot követően bizonyára jólestek Lázár szavai: munkájával 

a miniszter maximálisan elégedett. 

Nem tudni ma még, miként foglalna állást a kancelláriaminiszter, ha – föltehetően már az Európai 

Unió elhagyását követően – olyan felsőoktatási törvényjavaslatról szavazna a magyar 

Országgyűlés, amely a felvételi kérelmek elbírálása során a nemzethűség és az erkölcsi 

megbízhatóság követelményei,valamint a jelentkezők szellemi képességei mellett az országban 

élő népfajok, nemzetiségek arányos továbbtanulási lehetőségének a biztosítását is 

megkövetelné. Részünkről ezért nem több puszta feltételezésnél, ha elképzeljük, hogy a 

parlamenti vitában – miután a házelnök bírsággal sújtja a ruhájukra sárga csillagot tűző, magukról 

megfeledkezett ellenzéki képviselőket – a miniszter emelkedik szólásra: „Hol van ebben a 

törvényben az a szó, hogy zsidó?” – kérdezi joviális mosollyal a szocialisták gyerekesen 

hangoskodó maroknyi csoportjától. A hirtelen támadt csendben maga is elkomolyodva, a nemzeti 

hagyományok mellett a „brüsszeli” időkben is kitartó többséghez fordul, és megerősíti, hogy a 

javaslat szerinti ún. pozitív diszkrimináció célja – miközben kétségtelenül jogkorlátozással jár a 

korábban felülreprezentált társadalmi csoport tekintetében – ebben az esetben sem más, mint a 

hazájában hátrányos helyzetbe került magyarság védelme. 
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Megtörténhet persze, hogy az egészből nem lesz semmi, sőt kiderül az is, hogy nincsen szükség 

adóforintokból finanszírozott történetkutató intézetre. Meglehet, a választók tudat alatt már 

hosszú évek óta olyan kormányra várnak, amely nem hatalmi haszonszámítás alapján dönt az 

erkölcsi parancsok teljesítéséről, és ahol egy miniszternek közügyekben nem lehet 

magánvéleménye. Ám ez a világ ma még legfeljebb néhány fantaszta képzeletében él. Ők azok, 

kik konokul egy olyan országról beszélnek, ahol még Habony Árpád helikoptere sem kap 

leszállási engedélyt. 

 


