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Erdődy G ábor

Anta ll József 
a dem okratikus 
jogá llam iságró l 

és a parlam entáris 
dem okrác iá ró l1

Antall József politikai filozófiájának középpont
jában, demokrata felfogásának megfelelően a 
polgári szabadságjogok érvényre juttatása és 
maximális védelme állt. „Mi az európai Magyaror

szágot akarjuk, az emberi jogok kiteljesedésével, va
lamennyi jog gyakorlásának lehetővé tételével. Olyan 
jogállamot, amelyik megad polgárainak minden sza
badságot”2 -  jelentette be az 1990. évi parlamenti 
választás előestéjén tartott beszédében. Kormány- 
programja ismertetésekor elképzelését konkretizálva 

_  hivatalba lépő kabinetjét mindenekelőtt a szabadság 
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kormányaként aposztrofálta, amely legtöbb köteles
ségének fogja tekinteni, hogy valamennyi magyar ál
lampolgár számára garantálja ugyanazon jogokat és 
kötelezettségeket a törvény előtt, és eleget tegyen a 
jogállamiság követelményének a vélemény-, a szólás-, 
a gyülekezési, a mozgás- és az utazási szabadság terén, 
korlátozásokat pedig csak ott készül alkalmazni, ahol 
mások joga megsértésének elhárítása érdekében köte
lessége, hogy fellépjen.3 Az emberi jogok értelmezése 
Antall felfogását is tükrözve az alkotmány módosítása 
során ugyanakkor úgy érvényesült, hogy azok „nem az 
államhatalom belátására bízott” adományokként, „ha
nem éppen a hatalom korlátáiként" jelentek meg.4

A hata lm i ágazatok szétválasztásáról, 
a bíró i hatalom  függetlenségéről

A jogállamiság megvalósítása szempontjából Antall el
engedhetetlennek nevezte, hogy a magy ar jogrendszer 
és joggyakorlat a transzatlanti normáknak megfelel jen. 
Egyetértett azokkal, akik a szovjet modellt felszámoló 
alkotmányos rendszerváltás stratégiai kérdésének a jog
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forradalmi átalakítását tekintették, s ebben a folyamat
ban kulesfontosságú szerepet tulajdonítottak a jogálla
miság szolgálatában álló. a jogállamiság iránt elkötele
zett jogászi szakmának.5 A hatalmi ágak montesquieu-i 
szétválasztásának gyakorlati megvalósulását vizsgálva 
rámutatott arra, hogy a végrehajtó, a törvényhozó és a 
bírói hatalom összefüggésében jelentős különbségek 
alakultak ki a nyugati demokratikus államszerkezetben 
és jogrendben. Meghatározó jelentőséget tulajdonított 
annak, hogy miközben az amerikai prezidenciális köz- 
társasági rendszerben a három hatalmi ág elválasztása 
mereven érvényesül, „az európai parlamenti demokrá
cia -ezen  belül akár parlamentáris köztársaságról, akár 
alkotmányos monarchiáról beszélünk -  a miniszteri 
felelősség elvén keresztül a törvényhozás függvényé
vé teszi tulajdonképpen a kormányzatot. Ebben az ér
telemben a hatalmi ágazat merev elválasztása nem ha
sonlítható a bíróihoz. A bírói és a végrehajtó hatalom 
közötti elválasztás egészen más” — állapította meg a 
Nemzeti Kerékasztal-tárgyalások középszintű politikai 
egyeztető bizottságának augusztus 30-i ülésén elhang
zott hozzászólásában.6

A hatalmi ágazatok szétválasztásának liberális alap
elvéből kiindulva Antall a demokratikus jogállam 
egyik sarkkövét a független és korszerű igazságszol
gáltatás működésének megőrzésében jelölte meg, s a 
bírósági szervezetek és eljárásjogok korszerűsítésének 
szorgalmazása mellett mindenekelőtt a tényleges bírói

függetlenség, valamint a bírói testületek és szervezetek 
autonómiájának követelményét állította a középpont
ba. „A jogrendszer megfelelő működésének alapvető 
feltétele a független és korszerű igazságszolgáltatás. 
Ennek középpontjában a tényleges bírói függetlenség, 
a bírói testületek és szervezetek autonómiájának kiala
kítása áll” -  a figyelmet a demokrácia megkerülhetet
len axiómájára irányító megállapítása szerint.7 S éppen 
a politikailag semleges, szakszerű bíróságok zavartalan 
működése érdekében ragaszkodott ahhoz az elvhez, 
miszerint bár a párthoz tartozás alapvető emberi jognak 
minősül, „a párttagságnak a bíróságokon nincs helye”.8

Ismeretes, hogy a nemzetközi gyakorlatban a jogálla
miság alapköve, az alkotmányvédelem legfőbb szerve a 
kormányzati hatalom korlátozásának elvéből született, 
s a parlament, valamint a kormány működését egyaránt 
radikálisan korlátozni képes eszközökkel felruházott 
Alkotmánybíróság. Az Ellenzéki Kerékasztal vala
mennyi résztvevője egyetértett abban, hogy a magyar 
jogállamiság elsőrendű biztosítékát a hatalommegosz
tási modell kulcselemeként funkcionáló, a magyar tör
ténelemben egyébként előzmény nélküli Alkotmánybí
róságjelenti.9 Az intézmény felállítását azonban nem a 
„vitatott hitelességű” „utolsó szocialista országgyűlés” 
feladatának tekintették, és elfogadhatatlannak tartották, 
hogy az MSZMP kormánya az átmeneti időszakban, 
„alkotmányközi állapotban”, „minden társadalmi vita 
nélkül, puccsszerűen” teijesztette elő erre vonatkozó,
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a parlament által 1989 januárjában megszavazott tör
vényjavaslatát.10 A módosítás hatályon kívül helyezését 
követelve ugyanakkor egyértelműen leszögezték, hogy 
az Alkotmánybíróságról rendelkező törvények megal
kotását csakis a jogállam megteremtését jelentő teljes 
fordulatot követően, 
a szabad választások 
eredményeként meg
alkotott új parlament
től váiják."

Miután az elnöki 
intézmény és a kor
mányzás kérdéseiben 
a későbbi tárgyalá
sok során a „szemben 
ülő" feleknek sikerült 
a közjogi kontinui
tás alapján álló konst
rukciót elfogadni, a 
karlsruhe-i német Al
kotmánybíróság mű
ködését alaposan meg
ismerő Antall is úgy 
ítélte meg, hogy olyan 
új, védelemre érdemes 
alkotmány körvona
lazódik, amely indokolttá teszi immár a testület léte
zését.1- Az EKA megváltozott álláspontját ismertető 
szeptember 15-i előterjesztésében Tölgyessy Péter le
szögezte. hogy az Alkotmánybíróság csak akkor kerül
het bele az új alkotmányba, ha a felek annak egészében 
megállapodtak, azaz valamennyi kérdésben konszen
zusra jutottak. Ragaszkodnak továbbá -  többek között 
-  az intézmény európai normáknak megfelelő széles 
jogkörrel történő felruházásához, mindenekelőtt ah
hoz, hogy az országgyűlés -  az MSZMP eredeti terve
zetével ellentétben -  ne változtathassa meg döntéseit, 
s hogy depolitizált működésének garanciájaként elnö
két maguk az alkotmánybírák, nem pedig a parlament 
válassza meg. így látták ugyanis biztosítottnak, hogy 
a feladatának maradéktalan ellátásához nélkülözhetet
len kompetenciával felruházott Alkotmánybíróság „ne 
a politikai erőviszonyok alapján ítélkezzen”, hanem 
csakis az alkotmánnyal vesse össze a jogszabályokat.13 
A jogállamiság, az alkotmány betartása felett őrködő 
intézmény kormány és parlament felett álló szuvereni
tását Antall megkérdőjelezhetetlen demokratikus alap
értéknek tekintette. A testület döntését ezért -  annak a 
kormánya számára kedvező vagy kedvezőtlen tartal
mától függetlenül - mindig kész. volt feltétel nélkül tu
domásul venni.14

Antall József magas színvonalú demokráciáiéi fo
gásának megnyilvánulását olvassa ki Lengyel László 
abból, hogy „a hagyományos dcmokráciamodell elle
nében azt a modem felfogást” képviselte, amely sze
rint a jogállam védelmében az ellenőrző funkciót ellátó 
parlamenti pártok mellett olyan hatékony alkotmányos 
ellensúlyokat képező „nemzeti intézményekre” is 

_  szükség van, mint az Alkotmánybíróság, az Állami 
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Számvevőszék, a kormánytól független jegybank, illet
ve a független közszolgálati televízió és rádió.15 S bár 
az Alkotmánybíróság kérdéseivel a fentiekben jelzett 
sajátos körülmények között a megfelelő jogoltalma
zó hatáskörrel felruházott intézmény szükségességét

egyébként is demok
ratikus evidenciának 
tekintő ellenzéki po
litikusok viszonylag 
keveset foglalkoz
tak, Göncz Árpád
hoz írott leveléből 
kiolvasható, mekko
ra jelentőséget tu
lajdonított Antall az 
általa megkerülhe
tetlen demokratikus 
normaként tisztelt, s 
működése során el
engedhetetlenül és 
következetesen a napi 
pártpolitikai érdekek 
fölé helyezkedő tes
tület közvélemény 
előtti tekintélye 
megőrzésének. „Az 

Alkotmánybíróság határozatát a legkevésbé sem te
kintem győzelemnek... Úgy gondolom, hogy az Al
kotmánybíróság döntéshozatala időszakában nem lett 
volna ildomos akár hivatalosan, akár magánemberként 
megszólalnom. Hivatalosan most is csak akkor fogom 
megtenni, ha megkérdeznek, és nem tudom elkerül
ni”16 -  fejtette ki az 1991. szeptember 24-én kelt doku
mentumban.

A parlam entáris többpártrendszerrő l

Demokratikus értékrendjével összhangban a jogállam 
működését Antall a parlamentarizmusban megtestesülő 
népszuverenitás elvére kívánta lefektetni. Különös je 
lentőséget tulajdonított annak, hogy „a nép kormánya” 
mint a parlamentnek felelős kormány a morális újjá
születés jegyében alakult meg, „amely végleg leváltja 
az elnyomatás rendszerét, és végrehajtja az áttérést a 
szabadság rendszerére”, élettel és tartalommal töltve ki 
a népfelség elvét.17 A népképviseletet legitimációjának 
középpontjába állítva a parlamentarizmus teljes értékű 
zavartalan működtetését a demokrácia nélkülözhetetlen 
feltételének tekintette. Kormányzatának félidei értéke
lésében ezért is fektetett megkülönböztetett hangsúlyt 
annak méltatására, hogy „parlamentáris rendszerünk, 
többpártrendszerünk működik, ha időnként az indula
tok néha bizony afféle törzsi háborút mutatnak is".18

A közép-európai térséget és Magyarországot egy
aránt sújtó válságból kínálkozó kivezető út nehézségeit 
taglaló, napirenden kívüli felszólalásában alapkövetel
ménynek nevezte, hogy a parlament ne csak egyszerű
en törvényhozó helyként, hanem olyan vitafórumként

Antall József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke nemzetközi sajtótájékoztatón 
jelenti be pártja választási győzelmét
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működjön, ahol a képviselők „jó cs rossz döntéseket” 
hoznak. A tévedés jogát mindenki, így kormánya szá
mára is fenntartva kifejezetten igényelte, s a parlamen
ti munka természetes és nélkülözhetetlen részének 
tekintette a „kemény bírálatok” elhangzását, mivel a 
törvényhozó testület egyik legjelentősebb funkcióját 
a kormány munkájának szigorú, minden körülmények 
között az ország érdekeit szem előtt tartó ellenőrzésé
ben határozta meg.1"

A legitimitását a népszuverenitást megtestesítő or
szággyűlés többségi támogatásából eredeztető erős 
kormány híveként, az ország stabil kormányozhatósá- 
gának általa prioritásként kezelt követelményét szem 
előtt tartva, s mindenekelőtt a német modellt követ
ve Antall az 1990 áprilisában a Szabad Demokraták 
Szövetségével kötött 
megegyezés részeként 
megteremtette a konst
ruktív bizalmatlanság 
intézményét, amellyel 
a politikai stabilitás 
egyik legtöbb biztosí
tékának megalkotására 
tett kísérletet. Ezúton 
kívánta elérni, hogy 
ne legyen „egyszerű 
a miniszterelnök és a 
kormány leszavazá
sa", s hogy a bizalmat
lanság benyújtásával 
egy időben „mindjárt 
a helyére tudjanak ál
lítani egy másik mi
niszterelnök-jelöltet, 
ha megkapja ehhez a 
szavazati többséget”.
A konstrukció különös előnyének nevezte, hogy al
kalmazása eredményeként „nem olyan egyszerű 
kormányt buktatni bármelyik részletkérdésben, ha
nem valóban kormányzóképes alternatívát kell vele 
szembeállítani, és ez nagyon lényeges egy átmeneti 
időszakban. Nem elég megbuktatni és utána hetekig 
tartó válságot csinálni, hanem mindjárt a helyére kell 
állítani egy másik, többséggel rendelkező miniszter- 
elnököt.’”0 A német alkotmányban a weimarizmus el
lenszereként létrejött. Magyarországon az 1990. évi 
XL. te. által bevezetett „kancellárdemokrácia” mint 
választott kormányzati modell ugyanakkor bizonyos 
értelemben eltávolodást jelentett a magyar történel
mi-közjogi hagyományoktól.21

A parlamenti demokrácia érinthetetlen alapkövét 
és nélkülözhetetlen garanciáját Antall a demokratikus 
pártok váltógazdaságában határozta meg. A külön
böző társadalmi rétegek sokszínű érdekeit artikuláló 
többpártrendszer erősítését elsőrendű nemzeti érdek
nek nevezte, míg az annak gyengítésére, elsorvasztá
sára irányuló törekvéseket magának a parlamenti de
mokráciának a gyengítésével azonosította. A három 
konzervatív kormányzópárt egységes párttá alakítását

visszatérően elutasította, mivel rendkívüli fontosságot 
tulajdonított annak, hogy a többpártrendszerben „min
dig legyen olyan politikai erő, amelyik nem kopik el 
a hatalom gyakorlásában, és... mindig meg legyen a 
politikai váltógazdaság lehetősége”. Egyenesen tragi
kusnak láttatta azt a lehetőséget, ha Magyarországon 
csupán egyetlen felállás létezne, s annak alternatívája
ként mindössze a diktatúra kínálkozna.”

Hangsúlyozta, hogy a sokszínű, tarka politikai párt
tabló megteremtése és megőrzése a valódi demokrá
cia nélkülözhetetlen feltétele, mivel „attól van egyen
súlyban egy ország, hogy a konzervatív értékektől... a 
baloldali értékeknek a képviseletéig mindennek helye 
van a politikai palettán”.23 A pártok közötti elvszerü és 
korrekt vitáknak a plurális demokrácia játékszabályai

alapján történő lefoly
tatását az egészséges 
demokratikus közösség 
működése, az egészsé
ges nemzeti lelkiállapot 
nélkülözhetetlen alkotó
elemének, a többpárti 
demokrácia természetes 
velejárójának tekintet
te. Meggyőződése volt 
ugyanis, hogy nézetkü
lönbség nélküli egység 
nem létezik, s az utóbbi 
erőszakos létrehozására 
irányuló törekvéseket 
határozottan elvetette.24

Az 1943-as bala- 
tonszárszói találkozó
ról rendezett jubileumi 
megemlékezéshez kap
csolódó interjújában le

szögezte, hogy a nemzeti sorskérdésekben nélkülöz
hetetlen a különbözően gondolkodó emberek őszinte 
eszmecseréje, a „népfrontos” elképzelés jelentkezé
se azonban a mai gondolkodásban nem aktuális, mi
vel a többpárti demokráciával ellentétes „mozgalmi” 
szemlélet nem helyettesítheti a politikai pártok szere
pét. Határozottan leszögezte ugyanakkor, hogy a nyílt 
eszmecsere nem lehet a parlament és az alkotmányjo
gilag meghatározott keretek között működő pártok le
járatásának eszköze. „Semmisnek tekintve a kialakult 
parlamentáris rendszert, ami felett valamilyen képzelt, 
pártok felett álló együttműködésnek kellene érvénye
sülnie... az ilyenfajta népffontos gondolkodás a mű
ködő többpárti demokráciával ellentétes lenne, ezért 
járhatatlan út a számunkra”25 — zárta le gondolatme
netét. A jói működő többpártrendszer karaktervonásait 
megrajzolva úgy találta helyénvalónak, ha a különböző 
pártok elképzeléseiben „sok az azonos célkitűzés, az 
azonos elképzelés”, mivel az kedvező kiinduló helyze
tet teremthet ahhoz, hogy „a kis különbségek alapján, a 
kritika szabadságával és ellenőrző képességével” kor
rekt együttműködés jöjjön létre a koalíción belül és az 
ellenzékkel egyaránt.26
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Az ellenzék szerepéről, 
az önkorm ányzatok funkció járó l

Miközben a kormányzati hatalom ellensúlyaként mű
ködő ellenzék jogainak biztosítását Antall a parlamenti 
demokrácia garanciájának tekintette, a kormánykoalí
ció és az ellenzék korrekt együttműködését nélkülöz
hetetlennek tartotta a nemzeti felemelkedés és a de
mokratikus átalakulás kibontakoztatása szempontjából 
egyaránt. „Közös a sorsunk és közösen kell megmu
tatnunk a világnak, hogy ez egy európai ország, ahol 
nem történhetnek meg olyan események -  és főleg nem 
megtorlatlanul -  amelyek vétséget jelentenek az em
beriesség ellen, magyarság ellen, európaiság ellen’’27 
-  szögezte le a kormányprogram parlamenti vitája so
rán, az elhangzott reagálásokra válaszolva. A kormány 
kétéves tevékenységéről beszámoló előterjesztésében 
kifejtett elképzelései szerint „a többpártrendszer úgy 
működik, hogy mi (a kormány -  E. G.) megkíséreljük 
a reális felmérést elvégezni, önök (az ellenzék -  E. G.) 
elvégzik a kritikát, és a kettőből... az ország érdeké
ben jobb eredmények fognak születni”.28 Az oppozíció 
felelősségteljes feladatának lényegét megragadva meg
állapította, miszerint „az ellenzéknek az a dolga, hogy 
kifejtse ellenvéleményét, elemzését, kritikáját adja” a 
kormány politikájának -  majd hozzátette: „az ellenzéki 
felelősség más, de nem kisebb, csak könnyebb, mint 
ahogy mindig könnyebb kritizálni, mindig könnyebb 
tanácsokat adni, mint azt végrehajtani”.29 „Az ellenzék 
mindig könnyű helyzetben van. Megteheti mindazt, 
amit a kormány nem, és ezeket a radikális lépéseket, 
módszereket általában nem is kell zokon venni”30 -  fej
tette ki a demokrata politikus természetes nagyvonalú
ságával, Radics Péterrel készült interjújában.

Határozottan megfogalmazta azonban kritikáját, 
amennyiben úgy érzékelte, hogy az ellenzék megsérti 
a demokratikus normákra alapozott játékszabályokat. 
Különösen veszélyesnek nevezte, ha „a velünk szem
ben álló oldal... folytatja a politikai gyalázkodást”, „a 
demokratikus rendel és a jogállamiságot aláásó poli
tikát", és megakadályozza a társadalom stabilitásához 
nélkülözhetetlen centrum megerősödését. Elutasítot
ta azt a gyakorlatot, amikor „nem eszmékért folyik a 
harc, hanem valóságos hatalmi és pénzügyi célokért”, 
s a demokraták feladatának, egyenesen kötelességének 
minősítette a folyamat megállítását. A kormány elleni 
támadásoknál sokkal súlyosabbnak tartotta, ameny- 
nyiben az ellenzéki propaganda valójában „az. egész 
parlament lejáratására is irányul”,31 melynek belátható 
következményeként komolyan tartott az alkotmányos 
rendet sértő, a szélsőségeket erősítő „weimarosodási 
folyamat” megindulásától.32

ismeretes, hogy a parlamenti demokrácia egyik 
alapkérdését a kormánykoalíció és az ellenzék alkot
mányjogi kapcsolatának szabályozása jelentette. Az 
1990 áprilisában megkötött MDF-SZDSZ megálla
podás a kéthannados törvényeken keresztül valósá
gos részvételi szerephez juttatatta a törvényhozásban 

_  a „végrehajtó hatalomhoz képest önálló hatalmi ággá

tett” ellenzéket, amely „közjogi eszközökkel korlátoz
hatta a kormány felelősségét”. A „nagykoalíciós szer
ződés” formájában testet öltött „alkotmánytörténeti ki- 
sérlet” Kukorclli István megállapítása szerint „egymás 
foglyaivá tette a szerződő feleket”, amikor „közjogilag 
olyan pontokon házasította össze a kormánypártokat az 
ellenzékkel, ahol a parlamenti demokráciában általá
ban nem szokás”.33

Antall a végrehajtó hatalommal szembeni egész
séges ellensúlyképzés további rendkívül fontos, a de
mokrácia nélkülözhetetlen tényezőjének tekintette az 
érdekképviseletek rendszerét. A kormányprogram vitá
ja során az elhangzottakra reagálva kifejtette, hogy a 
pártpolitikai érdekektől függetlenül működő „szakszer
vezetek szerepe alapvető fontosságú lesz az egyensúly 
fenntartásában és megteremtésében”.3' Hasonlóképpen 
megkülönböztetett jelentőséget tulajdonított annak, 
hogy a természetes önszerveződés eredményeként lét
rejött munkaadói és munkavállalói érdekvédelmi szer
vezetek az Alkotmánnyal összhangban folyamatosan 
kifejtsék véleményüket, és határozottan képviseljék 
részérdekeiket az érdekegyesítés ügyét szolgáló komp
romisszumra törekvés jegyében. A részérdekek nemze
ti konszenzusban történő egyesítését egyenesen a de
mokrácia működésének feltételeként, s az erre irányuló 
kormánypolitikát pedig az „érdekegyesítés művészete
ként” definiálta.35

A parlamentáris demokrácia harmonikus működé
sében -  a 19. századi magyarországi megyerendszer 
összetett és ellentmondásos élményanyagának pozitív 
elemeiből is merítő, mindenekelőtt Eötvös és Kossuth 
korszerű gondolataira támaszkodó -  Antall nélkülözhe
tetlen szerepet tulajdonított a helyi hatalomgyakorlás 
előtt teret nyitó önkormányzati ellensúly beépítésének. 
Az európai modernizációval összhangban álló önkor
mányzati rendszer bevezetésétől egyébként a pártállam 
egyik utolsó fontos bázisának felszámolását is remél
te.36 A tervezett rendszer működésének előfeltételét a 
szükséges anyagi források biztosításában, legfőbb gaz
dasági alapját pedig az önkormányzati tulajdon meg
teremtésében jelölte meg. A kormányprogram prio
ritásként rögzítette „a kis közösségek önrendelkezési 
jogának" garantálását, s ennek feltételeinek megterem
tése érdekében a magyar önkormányzatok történelmi 
hagyományaira épülő, az Európai Tanács 1985-ben 
elfogadott chartájában megfogalmazott modern önkor
mányzati alapelveket figyelembe vevő reform kidolgo
zását és végrehajtását.37

A  köztársasági e lnök i m éltóságról

Antall Józsefnek a „korlátozott jogkörű" államfői 
közjogi méltóság megalkotásával kapcsolatos elkép
zeléseit pontosan tükrözte az 1989-ben kimunkált ma
gyar alkotmánynak a köztársasági elnök jogállásáról 
megalkotott 16. §-a. amelyben Sólyom László „par
lamentáris köztársasági alkotmányunk alapját" jelölte 
meg.38 A széles konszenzusra építkező, az 1946. évi I.



törvénycikkhez visszatérő, s ezzel a megszakadt köz
jogi kontinuitást helyreállító szabályozás különös érté
kének tekintette Antall azt, hogy „a magyar hagyomá
nyoknak és a nemzetközi parlamentáris gyakorlatnak 
megfelelő” megoldás elfogadásával „históriai jogi 
alapra helyezkedtünk”.3<> Az Ellenzéki Kerekasztal ke
retében lefolytatott viták során egyértelműen elutasítot
ta a prezidenciális köztársaság létrehozására irányuló 
próbálkozásokat. A parlamentáris modellre alapozott 
elnöki intézmény megalkotása munkálatainak egyik 
főszereplőjeként a „magyar közjogi kontinuitás szelle
mével" összhangban álló szabályozáshoz ragaszkodva 
a magyar közjogi fejlődés két sarkalatos törvényének 
(a miniszteriális kormányzás alapclvét rögzítő 1848:3., 
valamint az 1848-ra támaszkodó 1946. évi I. te.) örök
ségét kívánta érvényesíteni, melynek értelmében a ha
talmi ágak felett álló jogosultsággal nem rendelkező 
„köztársasági elnök a végrehajtó hatalom feje, aki a 
kormányon keresztül kormányoz”.40

„A szentkorona tannal és a történeti alkotmánnyal 
szakító 1946. évi kisalkotmányhoz” visszatérő 1989. 
évi alkotmányozás a közvetett, parlament általi megvá
lasztást előíró újítástól eltekintve az 1946. évi 1. tc.-nek 
megfelelően állította helyre a köztársasági elnök ere
deti státusát, amikor az államfő feladatává tette, hogy 
„őrködjön az államszervezet demokratikus működése 
felett”, és előírta számára, hogy „csak alkotmányos tör
vényeket” szentesítsen 
és hirdessen ki.41 Antall 
meghatározó részt vállalt 
annak a túlzott hatalom- 
összpontosítás lehetősé
gét kizáró rendezésnek az 
elfogadtatásában, amely
nek értelmében „az elnök 
sem a törvényhozó, sem 
a végrehajtó hatalom 
jogosítványaival nem 
rendelkezik", azaz sem 
a hatalomnak nincs bir
tokában, sem pedig po
litikai felelősségre nem 
vonható. Továbbá nem 
interpellálható, s nem 
lehet vele szemben bi
zalmatlansági indítványt 
benyújtani, miközben intézkedései -  néhány szoros 
kivételtől eltekintve -  csak a miniszterelnök vagy az 
illetékes miniszter ellenjegyzésével érvényesek. Fon
tosnak tartotta emlékeztetni arra is, hogy a modem par
lamentáris rendszerekben meghonosított gyakorlatnak 
megfelelően a nemzeti egységet megjelenítő, s a politi
kai pártok felett álló, „hatalom nélküli államfő jelképes 
kifejeződése, de nem tényleges gyakorlója az állami 
szuverenitásnak”.42 A Radics Péterrel készült interjú
jában különös hangsúlyt helyezett arra, hogy „e funk
ciót mindenkor olyan személyiségnek kell betöltenie, 
aki képes a pártokon felülemelkedni", ám ebből nem 
föltétlenül következett szerinte, hogy a köztársasági

elnöki szerepre csak független politikus lenne alkal
mas. Lényegesen fontosabbnak tartotta, hogy a meg
választott személy „alkotmányjogi gondolkodásának, 
emberi, politikai adottságainak kell a poszthoz illőnek 
lennie”.43

Tölgyessy Péterrel egyetértésben ugyanakkor szük
ségesnek tartotta, hogy a fegyveres erők főparancsnoki 
tisztét, a klasszikus közjogi megoldáshoz visszatérve, 
megfelelő garanciális körülírás mellett a köztársasági el
nök töltse be. A német modell követését (a hadsereg fő
parancsnoka a kancellár) ebben az összefüggésben tehát 
nem támogatta, mivel annak kialakulását mindenekelőtt 
a weimari negatív tapasztalatokra, valamint a Konrad 
Adenauer különleges személyes súlyára visszavezethető 
speciális történelmi előfeltételekből eredeztette, s egyéb
ként is úgy ítélte meg, hogy a miniszterelnök megbízása 
sértené a többi miniszterrel való egyenlőség elvét, azaz 
ellenkezne az 1848:3. törvénycikken alapuló 1946. évi I. 
törvénycikk szellemiségével.44

Amint azt 1991 nyarán, a rendszerváltozás első al
kotmánybírósági határozatának kihirdetése másnapján 
Göncz Árpádhoz írott levelében45 Antall József kifejtet
te, legfőbb céljai között tartotta számon „a köztársasági 
elnöki tisztség (méltóság) tekintélyének” megőrzését. 
Meggyőződéssel vallotta, hogy „a mai magyar alkot
mányban megfogalmazott köztársasági elnöki jogkör 
rendkívül alkalmas arra, hogy a pártok felett álló, a

napi politikai harcok
ban részt nem vevő, a 
nemzet egyetemessé
gét kifejező államfő 
legyen”. Megkerülhe
tetlen alkotmányos kö
telezettségének tekin
tette ugyanakkor, hogy 
„a köztársasági elnök 
nem politizálhat a kor
mány helyett,... a fe
lelősség mindenben a 
kormányé”. Elengedhe
tetlennek tartotta továb
bá, hogy a köztársasági 
elnök és a kormány 
közötti együttműkö
désnek az alkotmányon 
kell alapulnia.46

Összességében a protokolláris államfőt feltételező 
új alkotmányos magyar szisztéma „a kontinentális Eu
rópában honos konszenzuális parlamenti demokrácia 
modelljét követi. A kettőnél több parlamenti párt jelen
létét és koalíciós kormányzást feltételező rendszer tu
datos elvetését jelentette az MSZMP által preferált fél
vagy egészen prezidenciális rendszernek, mind pedig 
az angol kétpártrendszerü váltógazdaság Westminstert 
tiszta parlamentarizmusnak.”47 A rendszerváltással „a 
magyar alkotmányos fejlődés visszatért az 1949-ben 
eltévesztett úthoz”, a progresszív nemzeti közjogi tra
díciókhoz, valamint „a hagyományos európai alkotmá
nyos eszmékhez”. 48

Antall József miniszterelnök és Göncz Árpád köztársasági elnök
az Országg}’ítlés ütésén, 1991

15



A sajtó, a kultúra és az oktatás 
szabadságáról

Antali a jogállamiság minőségét messzemenően meg
határozó stratégiai jelentőségű szféraként tekintett a 
sajtó, a kultúra, az oktatás teljes körű szabadságára, 
melynek korlátozását klasszikus liberális-demokra
tikus felfogásából eredendően csak azon a ponton 
tartotta megengedhetőnek, ahol az mások szabad
ságát vagy jogait sérti. A demokrácia működésében 
megkülönböztetett funkciót tulajdonított a szabadság 
nélkülözhetetlen attribútumaként tisztelt sajtószabad
ságnak, amelynek elválaszthatatlan tartozékaként is
merte el a kritika és a kommentár teljes szabadságát, a 
hazugságot azonban összeegyeztethetetlennek tartotta 
a demokratikus újságírói magatartással. Megengedhe
tetlennek nevezte továbbá, hogy „a tömegtájékoztatás 
műhelyei a pártok közötti politikai küzdelmek színte
rei legyenek", mint ahogy minden eszközzel megaka
dályozandó torzulásként minősítve óvott attól, hogy 
„a nemzeti médiumokat valamely párt, szakmai kö
zösség, művészeti irányzat vagy üzleti érdekcsoport 
sajátítsa ki". Meggyőződése szerint „ezek élére ezért 
olyan pártatlan, közmegbecsülésnek örvendő szemé
lyiségeket kell állítani, akik a szellemi életünket terhelő 
konfliktusok kiélezése helyett azok feloldására törek
szenek”.4"

Antall mintegy sajátjaként idézte azt a Széchenyi 
István óta szinte közhelyként hangoztatott tételt, misze
rint „a nemzeti megújhodáshoz kiművelt emberfőkre 
van szükségünk”. Ennek jegyében a kormányprogram 
hangsúlyos részévé emelte a művelődés ösztönzését, 
a nevelés társadalmi szerepének megerősítését, az ok
tatás korszerűsítését, a nemzeti kultúra megújítását és 
a nemzeti hagyományok újjáélesztését. Sajnálattal ál
lapította meg ugyanakkor, hogy a magyar társadalmat 
megosztó ellentéteket a kulturális szféra nem egysze
rűen csak tükrözte, hanem sajátos eszközeivel összpon
tosította, sőt fel is erősítette azokat.50

1 litet tett az ország felvirágoztatását előmozdító „re- 
formgondolatú művelődéspolitika” mellett, „a hét
köznapi” iskolai oktatásban azonban a történelmi 
hagyomány pozitív értékeire támaszkodó folytonos
ság biztosításának jelentőségét húzta alá. Meggyőző
dése volt ugyanis, hogy az oktatásban is lejátszódó 
folyamatos változásokhoz alkalmazkodó megúju
lás csak akkor lehet sikeres, amennyiben az „az ér
tékekben megnyilvánuló stabilitással” kapcsolódik 
össze. A demokratikus oktatáspolitika magától érte
tődő megnyilvánulásának tekintette a teljes körű tan- 
szabadság megvalósítását, a szülök kizárólagos jogát 
a gyermekeik oktatási és a nevelési intézményeinek 
megválasztására, valamint az iskolai önkormányzat 
helyreállítását és zavartalan működtetését. Hasonló 
horderejű elengedhetetlen követelményként foglalt 
állást a gyermekek és a szülök kiszolgáltatottságának 
megszüntetetése, illetve a tanár méltóságának helyre- 
állítása mellett.51

Antall elkötelezett meggyőződéssel érvelt a tudomá
nyok társadalomban betöltött kulcsszerepe mellett.52 
A magyar tudományos élet szerkezetének és minőségé
nek a rendszerváltás részeként lezajló átalakításában 
az európai normákhoz történő illeszkedést kívánta 
rendező elvként érvényesíteni, s ennek alapján mi
nősítette a legsürgetőbb feladatok közé tartozónak a 
tudományos kutatás szabadságának, s attól elválaszt
hatatlanul a felsőoktatási intézmények és a kutatási 
műhelyek autonómiájának helyreállítását. A .jövő
képzés” érdekét szolgáló előrelépés további feltéte
lének jelölte meg az „egyensúly helyreállítását” a ku
tatás és a felsőoktatás, azaz a Magyar Tudományos 
Akadémia, a kutatóintézetek és az egyetemek kö
zött. A reform folyamatban rendkívüli szerepet szánt 
a megújuló MTA-nak, nem kevesebbet remélve tőle, 
mint hogy hatalmas tekintélyével mintegy a politikai 
hatalmi ágazatok rivalizálását kiegyensúlyozó ténye
zőként képesnek bizonyul érdemben hozzájárulni az 
ország stabilizálásához.53

Ugyancsak evidenciaként értelmezte a művészetek 
szabadságát. Fontosnak tartotta, hogy a művészeti te
vékenység ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe a pia
ci viszonyokkal szemben, és nem pártolta az állami 
támogatás teljes megszüntetését szorgalmazó javasla
tokat, de határozottan képviselte azt is, hogy az állami 
támogatás ne jogosíthassa fel a kormányt a művészi 
szabadságot megsértő beleavatkozásra a művészi al
kotó folyamatba, vagy a létrehozott müvek értéke
lésébe.54

Állam  és egyház viszonyáról

Antall József politikai filozófiájának központi elemét 
képezte az állam és az egyházak egymással összekap
csolódó és egymást feltételező történelmi megújulása. 
A rendszerváltás egyik legnagyobb vívmányának te
kintett vallásszabadságot alapvető emberi jogként ér
telmezve felismerte és megértette, hogy az állam és 
az egyházak viszonyának meghatározása a demokrá
cia egyik alapelemét, s egyben annak próbáját jelenti. 
Ennek szem előtt tartásával támogatta az állam és az 
egyházak közötti kapcsolat modem kereszténydemok
rata elveknek megfelelő újraszabályozását, „a lelkiis
mereti és szólásszabadságról, valamint az egyházak
ról” intézkedő, 1990. január 24-én elfogadott IV. te. 
elfogadását.55 Az 1894 1895-ben kihirdetett liberális 
egyházpolitikai törvények56 szellemiségét követő sza
bályozás kimondta, hogy a világnézeti szempontból 
semleges állam a lelkiismereti szabadság jegyében 
biztosítja a felekezetek közötti teljes jogegyenlőséget, 
majd ezt követően, február 9-én, Budapesten Németh 
Miklós miniszterelnök és Agostino Casaroli bíboros 
államtitkár aláírta a magyar-vatikáni diplomáciai kap
csolatok űrfelvételéről szóló egyezményt, azaz meg
történt a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása a Vati
kánnal.57
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Az egyházpolitikai rendszerváltás sikeres lebonyolí
tását jelentősen megkönnyítette az a rendszerváltó pár
tok programjában -  a részletek megítélésében helyen
ként mutatkozó eltérő hangsúlyok és eltérő nézetek 
mellett az alapvető kérdésekben az európai normá
kat magas színvonalon érvényesítő konszenzus, amely 
sokban támaszkodhatott a Németh-kormány által 1989 
nyarán elvégzett, s „a nemzeti megújhodás” program
jában pozitív fogadtatásban részesülő „egyházpolitikai 
fordulatra.”58 Kormányprogramjában Antall félreérthe
tetlenné tette, hogy kormánya elkötelezett az egyházak 
autonómiája mellett, s „az állam és az egyház teljes és 
valóságos szétválasztásának elve alapján áll. Ehhez 
szükségesnek tartja az egyházak működőképessége 
feltételeinek teljes körű helyreállítását, gazdasági auto
nómiájuk biztosítását, és a magyar egyházaknak vissza 
kívánja adni azt a történelmi szerepet, amit az elmúlt 
magyar évezred során játszottak megalakulásuktól 
kezdve.”50

A Vigília 1990. évi 3. számában közölt interjújában 
kifejtette, mily nagyra értékeli az egyházak küldetését 
„a történelemben és a jövőben egyaránt”, s tapasztala
taira hivatkozva hangsúlyozta, miszerint a történelem 
igazolni fogja fontosságukat mindenekelőtt az oktatás 
és a szociális szféra terén. Elárulta, hogy „a cselekvés 
óráiban” mennyire érezte aktualitását annak a katoli
kus autonómiamodellnek, amelyet Eötvös József és az 
egyház sok kiemelkedő tagja a korábbiakban megfo
galmazott.'’0 Ahhoz azonban, hogy az egyház a nemzeti 
újraépítkezés feladatában reá háruló történelmi misz- 
szióját sikeresen betölthesse, és küldetésének eleget 
tehessen, megszeghetetlen követelménynek tekintette

szigorú távolságtartását a politikai küzdelmektől. „Az 
egyházaknak nem a parlamenti harcok, a pártok cse
tepatéi állhatnak az érdeklődésük középpontjában, ha
nem azok felett állva a társadalom egészét érintő nagy 
kérdések megoldására kell törekedniük, a modem kor 
gépezetével szemben álló egyes embernek a támasza
ként”61 -  szögezte le.

Az őszintén elkötelezett katolikus vallású, a magyar- 
országi keresztény/keresztyén egyházak közötti sok év
százados, hullámzó intenzitású konfliktusok örökségét 
elutasító, s azt a 19. századi liberális katolikus tradíci
ókra62 támaszkodva következetesen meghaladó Antall 
József az ökumenizmus, a vallási felekezetek közötti 
gyümölcsöző együttműködés rendíthetetlen híve volt. 
A vallásközi párbeszéd történelmi jelentőségét hang
súlyozó meggyőződését meghatározó mértékben ala
kította a magyar protestáns felekezeteknek a nemzeti 
örökséget gazdagító működése. A rendszerváltoztatás 
közös munkájában különleges küldetést és felelősséget 
tulajdonítva nekik, nélkülözhetetlen egyetemes értékei
ket elismerő visszatekintésének középpontjába állította 
sok évszázados hozzájárulásukat a katolicizmus meg
újításához, „közös európaiságunk” megszilárdításához, 
a magyar nemzeti kultúra és nemzeti identitás megőr
zéséhez és fejlesztéséhez, „a szétforgácsolt magyarság 
összetartozásához”, az európai és a keresztény értékek 
gazdagításához. A magyar katolicizmus és a protes
tantizmus „egyedülálló szimbiózisát” a fejlődés nap
jainkig aktuális kulcseffektusaként ábrázolta, melynek 
köszönhetően a magyar keresztény mentalitás Antall 
meggyőződése szerint -  „speciális puritán-ökumenisz- 
tikus arculatot” kapott.63

Eriíödy, Gábor

József Antall iiber demokratisehe Rechtstaatlichkeit und parlamcntarische Demokratie
(Zusammen fassung)

Dér Aufsatz analysien dic Auffassung über Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit von József Antall, dem ersten gewahl- 
ten Ministerprásidenten Ungams nach dem Systemwech- 
sel und derén Verwirklichung in dér Rcgierungstatigkeit. 
lm Mittelpunkt dér politischen Philosophie von Antall 
stand die Durchsctzung und maximaler Schutz derbürger- 
lichen Freiheitsrechte. F.r hielt fúr unabdingbar, dass die 
ungarische Rcchtsordnung und die Rechtspraxis die trans- 
atlantische Nonnen. die Verwirklichung des demokrati- 
schen Rechtstaates, das Funktionieren einer unabhángigen 
und modemen Justiz. die Aufstellung eines Verfassungs- 
geriehts. die über die Einhaltung dér Rechtsstaatlichkeit 
und dér Verfassung wacht, entspricht. Sein Absicht war, 
die Funktionieren des Rechtssatzes auf das Prinzip dér 
Volksouveranitiit zu basieren. die sieh in dér Parlamcnta- 
rismus verkörpert. er schlug vor, die Legitimitat dér Re- 
gierung abgeleitet von dér Unterstützung dér Mehrheit

des die Volksouvcránitat verkörpemden Parlaments, das 
Erfordemis dér stabilén Regierbarkeit des Landes mit 
dem konstruktiven Misstrauensvotum zu erreichcn. Er 
lehnte die Bestrebungen zűr Schaffung einer prásidenti- 
ellen Rcpublik ab und erreichte, dass ein Staatsoberhaupt 
„mit begrenzten Zustandigkeiten” ins Gesetz gefassl wur- 
de. Er betrachtete die Freiheit dér Presse, dér Kultur und 
des Unterrichts als strategische Spháren, die die Qualitat 
dér Rechtsstaatlichkeit ausmachen, lehnte jedoch ab, dass 
die die Freiheit und Rechte von anderen verletzen oder 
beschránken dürfen. Er gab seine Stimme fúr eine Kul
tur- und Bildungspolitik dér Reformgedanken, betontc 
dabei die Wertestabilitat. Er bekannte sieh zu einer mit- 
einander verflochtenen, historisch emeuemde Bezichung 
zwischen Staat und Kirche, unlerstützte die vollstandige 
Rechtsgleichheit der Rcligionsgemeinschaften, den welt- 
anschaulich neutrale Staat und dic Gewissensfreiheit.
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