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K arácsony Sándor a következőket írja 1942-ben, az ország háborúba lépésének máso-
dik évében megjelent könyve, az Ocsúdó magyarság Az egyetemes magyar modern em-
ber c. fejezetében :

Társadalmi téren legyen szabad csak arra szorítkoznom, ami a mi bűnünk, felébredt lelkű, modern 
gondolkozású embereké. Az -izmusok harcában a kommunizmusok pusztításai láttára megretten-
tünk, de a tekintély és rend jelszavai kissé egyoldalú magyarázgatásának a hatására is, valljuk meg 
őszintén, nagyon gyáván viselkedtünk és megtagadtuk elveinket, akárcsak Péter a Mestert a tűz kö-
rül ülők közt. A liberalizmusról és a demokráciáról van szó, amelynek a gyanújába vett evangé-
liumi gondolkozású emberek ma kézzel-lábbal tiltakoznak ilyetén vádak ellen s jobb ügyhöz méltó 
buzgalommal igyekeznek bebizonyítani alibijüket.

Az igazság pedig az, hogy az evangéliumi gondolkozás igenis liberális és demokrata, kötelessége te-
hát viselni a liberálizmus és demokrácia minden kockázatát. Mert tagadhatatlanul vannak kocká-
zatai mindkettőnek. Éppen úgy, mint ahogy a reakciónak is vannak. A konzervatív világkormány-
zásnak is vannak. A diktatúráknak is.

Talán elég egy példa. A sajtószabadság veszedelme igen nagy. Védekezhetek ellene cenzúrával, corpus 
librorum prohibitorummal és védekezhetek ellene olvasásra neveléssel. Mind a két eljárásnak van-
nak érvei pro és contra. Én szívesebben vállalom annak a kockázatát, hogy védencem akár néhány 
rossz könyv árán kapjon védőoltást a romlás ellen, mint azét, hogy egyénisége erejevesztetten váljék 
az esetlegességek prédájává abban a pillanatban, ahogyan az én ráoktrojált egyéniségem szuggesztív 
ereje megszűnt hatékony elem lenni számára. Nem bizonyos, hogy meg tud állani, hiszen a kísér-
tés óriási De nem bizonyos a másik módszer okvetlen sikere sem s én a kétféle felelősség közül emezt 
vállalom (435-436.l.).

Ezt a passzust kommentálnám tekintettel arra, hogy mind a „liberális”, mind a „demokrata” 
jelző sokat szerepel az utóbbi évtizedekben a hazai közélet fórumain. Nem tagadom, hogy cé-
lom elsősorban a „liberális” jelző rehabilitálása, amit az elmúlt évtizedekben sikerült újra szi-
tokszóvá degradálni a közbeszédben, újabban pedig a „demokrata” jelző is hasonló veszélybe 
került. Amikor Karácsony Sándor e sorokat közzétette, éppenséggel „keresztény kurzusnak” 
mondott korszakát élte az ország, és már túl volt három zsidótörvényen is (1938, 1941, 1942), 
aminek szellemisége az evangélium szellemétől nem hogy távol, hanem éppenséggel szemben 
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is állott. 1942-ben már két éve háborúban állt az ország mint az illiberális és antidemokrata 
Harmadik Birodalom szövetségese, ellenfeleként a liberális és demokrata alapon álló nyugati 
hatalmak koalíciójának. Történelmi paradoxon, hogy az illiberális és antidemokrata Magyar-
ország a nyugati szövetségesek egyetlen illiberális és antidemokrata tagjával, a Szovjetunióval 
állt közvetlenül háborúban, noha ez az államalakulat, ha liberálisnak nem is, de demokratá-
nak hazudta magát. Karácsony „hitvalló” és „bűnbánó” kijelentése tehát két illiberális és an-
tidemokrata ellenfél közötti „senki földjén” hangzik el.

Kancsal párhuzam a mával : országunk több mint 10 éve a liberális és demokrata elveken ala-
puló Európai Unió tagja, kormányának vezetője viszont ország-világ előtt deklarálja, hogy ő 
(és akiket képvisel, „mi magyarok”) az „illiberális demokrácia” híve. E jelzős szerkezet rámu-
tat arra a fogalmi zavarra, amiben kormányzatunk szenved. A francia forradalom óta Európá-
ban és Amerikában, sőt sehol a világon nem számít politikailag „szalonképesnek” az a rend-
szer, amelyik nem vallja magát „demokratának”. Volt ugyan rendszer, amely nyíltan vallotta, 
hogy nem demokrata, pl. Hitler Harmadik Birodalma, de nem is volt szalonképes. Viszont 
a Szovjetunió pl. nem ilyen volt, ő demokráciának hazudta magát, amelyben a „nép” uralko-
dik. A Harmadik Birodalom bukása óta a világ összes állama, köztük Magyarország demok-
ratának vallja vagy hazudja magát. Miért is ?

A „demokrácia” szó sokszor hangzik el ma, ami jele annak, hogy a rendelkezésünkre álló tár-
sadalomformák között vitathatatlan a primátusa a fölszínen, mert a társadalmak ún. elitjei 
sehol nem mernek nyíltan szembeszállni civilizációs Felettes Énjük e történelmi távlatban vi-
szonylag új szerzeményével : a „demokrácia” érinthetetlen társadalmi érték, tabu lett. De tu-
dat alá száműzött, barbár énjük föllázad ez ellen, és összeütközve civilizációs Felettes Énjükkel 
frusztrálódik. E frusztráció jelei a fedő jelzők, amilyen pl. a kelet-ukrajnai szakadárok nyelvén 
új életre kelt „népi demokrácia”, ami magyarra fordítva „népi népuralom” (amelyben nem oly 
régen volt szerencsénk nekünk is még élnünk, s amit ráadásul hol „szocialista demokráciának”, 
hol „demokratikus szocializmusnak” neveztek a „tudományos szocializmus” propagandistái 
attól függően, mit tartottak éppen fontosnak álcázni, a demokráciát vagy a szocializmust). Ez 
a rejtett tautológia demonstrálja a nyelvpszichológus Thienemann Tivadar tételének igazát : 
hogy ti. a varázserővel bíró fogalmak tabu alá esnek, ami elfedésükhöz vezet. Esetünkben az 
eredeti fogalomnak, a „demokráciának” is mágikus ereje van, s ekként neve tilalom alá esik, 
innen a különböző jelzők, a rejtett tautológia használata. Most éppen az „illiberális” demok-
rácia van soron, amiről nem tudhatjuk még, hogy ígéret-e vagy fenyegetés, mindenesetre jele 
annak, hogy hirdetője babonásan retteg az elfedett, az elfojtott fogalomtól, a „demokráciától”.

Hadd kezdem a szokott névmagyarázattal : a demokrácia szó szerint „népuralmat” jelent, és kü-
lönbözik például az arisztokráciától, ami a „jók uralmát”, jelenti, de különbözik az ochlokráciától 
is, ami a „csőcselék uralmát” jelenti, és természetesen különbözik az oligarchiától, a „kevesek 
uralmától”, pontosabban a  „kevesek rendjétől”, amit szokás a  türannisszal, a  „zsarnokság-
gal” azonosítani. A görög neveknek, s az általuk képviselt társadalmi berendezéseknek ebből 
a sokaságából az eszmetörténészek valamiféle ideális fejlődési rendet „olvastak ki”, amelynek 
csúcsán a demokrácia áll, mint amely magasabb rendű az ochlokráciánál, az oligarchiánál , 
a türannisznál, sőt még az arisztokráciánál is. Ez utóbbi „rend”, noha jelen volt a görög tár-
sadalmakban, soha nem lett államalakulat, megmaradt osztálynak, ami a görög társadalom-
fejlődés legjobb korszakaiban sikeresen működött együtt a demokráciával, pl. az arisztokrata 
származású Periklész a demokrata tábor, még inkább a demokrata elvek prominens képvise-
lőjévé „küzdötte föl (vagy le ?)” magát az athéni közéletben. A politikai újságíró Jókai, az Esti 
Lapok szerkesztőjeként lapja Politikai horoszkóp rovatában 1849. április 4-én Arisztokraták és 
demokraták cím alatt e két fogalom komplementer voltáról értekezik, s teszi helyére e két fo-
galom egymáshoz való viszonyát :

„Lesznek végre emberek, kiknek becsületessége, jelleme előtt kalapot emel az elismerő világ, míg azokat, ki-
ket lelki rongyaikban, bűneik ruházatában megismert, eltaszítandja magától, és ezek a megvetettek ma-
gukat és söpredék kiséretüket demokratáknak fogják árulni, míg azokra, kiknek jelleméhez föl nem tud-
nak emelkedni, az arisztokrata cím sarát dobálandják.
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Ne értsetek félre. Nem az arisztokrácia eszméit mentem én, hanem azokat, akiket ezzel a névvel meg-
hajigálnak, s nem vádlom a demokrácia eszméit, hanem azon embereket, kik meghentergetőznek az ut-
cai szenvedélyek sarában, előállnak s azt mondják : én vagyok a nép ! Ezek a nagypénteki komédiások, kik 
Krisztus szenvedéseiből csinálnak színpadot.

Az fáj nekik, hogy oly magasra nem mehetnek, mint mehet az igazi érdem, s ezért kiáltják rá, le vele !
Legyen az is olyan alacsony, mint ők.
Ily emberek mindig lesznek a világon.
De olyanok is lesznek, kik a felismerő nép kacaja közt az ő fejeikre fognak gázolni.”

A „demokrácia” érinthetetlenségének irónikus megközelítésére idézem a „cinikus” Churchill 
bon-mot-ját, hogy a  „demokrácia a  legrosszabb kormányzati forma, kivéve az összes töb-
bit, amit ezidáig az idők folyamán kipróbáltak”1. A demokrácia „primátusa” első megköze-
lítésre mennyiségi vonatkozásban mutatkozik meg, amennyiben a demokrácia a többi ural-
mi formával szemben, melyek mindegyike valamely kisebbség (a csőcselék, néhány oligarcha, 
egy zsarnok) uralmát jelenti, a népesség nem többségének, hanem egészének uralmáról szól. 
E felfogás tudatosan meghamisított változata, „a demokrácia a többség diktatúrája”, amit an-
nak idején a „tudományos szocializmus” szemináriumain is hallhattunk, s ami nemrég ép-
pen egy parlamenti képviselő szájából hangzott el, még csak nem is panaszként, hanem szin-
te dicsekvésképpen, a maga parlamenti széke igazolásául, és éppen egy olyan párt képviselő-
jétől, amely az utóbbi két választáson önálló listát nem állított, s ekképpen mindenféle meg-
mérettetés nélkül működik – egy parlamenti többséget szerzett párt árnyékában és kegyéből.

Érdemes egy pillanatra megállni ennél a „demokrácia = többségi uralom” felfogásnál. A mo-
dern demokrácia-felfogás fő forrását a francia forradalom hármas jelszavában szokták megje-
lölni : szabadság – egyenlőség – testvériség. S ez mindenkire vonatkozik : minden ember szabad-
nak születik, a törvény előtt mindenki egyenlő, minden ember testvér. Ezt a mindent szokták 
összetéveszteni a többséggel azok a politikai szereplők, akik parlamenti többségük tudatában 
az egész nemzettel azonosítják magukat, holott ők „csak egy klub”, ahogy erre Esterházy Pé-
ter figyelmeztet velük együtt bennünket is.

A demokrácia eredeti változatából, az athéni demokráciából is hiányzott ez a mindenkire ki-
terjedő felfogás, és nemcsak a rabszolgákat nem illették meg a polisz polgárainak jogai, köz-
tük a közügyekben való részvétel, a választás és választhatóság joga, hanem más polisz Athén-
ben élő szabad polgárait sem. Ilyen „demokrácia” volt a közelmúltban a dél-afrikai apartheid, 

„a rasszok szétválasztásának” a rendszere : az uralkodó fehér rassz tagjaira vonatkozott a demok-
rácia, a feketékre, színesekre nem.

Az evangéliumi gondolkodás demokratikus voltát abban láthatjuk, hogy nem kizáró, hanem 
befogadó jellegű, más szóval a szabadság (= a megváltás) ígérete mindenkinek szól. „Nincs 
zsidó, sem görög ; nincs szolga, sem szabad ; nincs férfi, sem nő ; mert ti mind egyek vagytok 
a Krisztus Jézusban” (Pál levele a Galátziabeliekhez 3:28). A szabadság evangéliumi felfogásá-
ról továbbá : „Az Úr pedig Lélek [πνευμα] ; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság” (Pál II. 
levele a Korinthusbeliekhez 3:17).

Karácsony Sándor imént idézett szövegében az evangéliumi gondolkodás liberális és demokra-
ta voltának emlegetése egy történeti mértékkel mérve akkor még friss eseményhez, az 1918-as 
októberi forradalom és az 1919-es Kommün utáni „restaurációhoz” (rendteremtéshez) kapcso-
lódik, amikor a forradalmak bukása után a felvilágosult gondolkodók közül sokan hátat for-
dítottak korábbi liberális és demokrata elveiknek. Ezt a viselkedést Karácsony Sándor a Mes-
ter tanítványának, Péternek Getsemáné kertbéli hírhedt árulásával vonja párhuzamba. Hogy 
ez bűnbánó gesztus és nem vád, annak jele a többes szám első személye : „gyáván viselked-
tünk és megtagadtuk elveinket”. Amikor az evangéliumi eszmény követését a mondott törté-

1 Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time” part of his speech 
in the Lower House in November 11, 1947.
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nelmi kontextusban kéri önmagától is számon, akkor a liberalizmus és demokrácia aktuális 
érvényességét hirdeti – minden időben, háborúban és békében, győztes és bukott forradal-
mak után is. A liberalizmus és demokrácia követelményének követése nem kockázatnélküli – 
még a Karácsony Sándor említette példát, a sajtószabadságot illetően sem, mert mint mond-
ja, minden rendszernek vannak e vonatkozásban is kockázatai, a „reakciónak”, a „konzervatív 
világkormányzásnak”, sőt a „diktatúráknak” is. Karácsony Sándor e kockázatok közül a tiltás, 
a cenzúra helyett az olvasásra nevelést ajánlja, s vállalja a maga részéről.

Kérdezhetnénk : vajon az evangéliumi gondolkodás liberális és demokrata volta csupán az evan-
gélium ígéretét egzisztenciális fontosságúnak tartó szabadulásra vágyókra, azaz a hívő keresz-
tyénekre (keresztényekre) jellemző-e, vajon csak tőlük várható-e el a liberális és demokrata 
gondolkodás, másoktól, más vallás híveitől vagy ateistáktól nem ? A választ erre a francia for-
radalom hármas jelszaván túl éppen a forradalom bizarr „csinálmánya”, a Voltaire mondását 
(„ha nem lenne Isten, föl kellene találni”) megvalósító Legfőbb Lény kérészéletű kultusza ad-
ja meg. Nyelvészként azt mondanám, hogy a Legfőbb Lény a transzcendencia zéró fokú rea-
lizációja és torz jelképe annak, hogy az emberi társadalom, azaz emberlét csak valami önma-
gán túli tényezővel együtt válik jelentésessé2. A keresztyénségtől (kereszténységtől) és a töb-
bi vallástól is eltávolodva, a liberális demokrácia ígéretét, kívánatos voltát úgy fogalmazhat-
juk meg, hogy minden embert megilleti a szabadság, hogy az emberiség méltó a szabadságra.

Térjünk vissza Karácsony Sándorhoz. „Hírhedtté” vált tételéről, a mellérendelés elvéről, ame-
lyet én inkább a nemzet elé állított követelménynek tartok semmint nyelvtipológiai jellemző-
nek, így nyilatkozik a Magyar észjárásban : „A mellérendelés elve s annak különösen a ’másik 
fél’-rekompenzáló ereje kifejlesztett például a magyar lélekben egy társadalmi életformát, mely 
szintén egyedülálló sajátosság euroamerikai vonatkozásban. Mindenütt másutt a többségi elv 
alapján folyik a társas együttélés, egyedül a magyar lélek ismeri a kisebbségi elvet. […]. Falusi 
piacokon felháborodott kiabálásokból is tételszerűen hangzik ki a vád az eladó felé : A maga 
fajtájától irigyli, bezzeg kupecnek, szenzálnak, kofának, boltosnak olcsóbban is odaadja. A fe-
lelet rá stereotyp módon szinte mindig és mindenütt ugyanaz : Az abból él, annak is élni kell” 
(Karácsony 1939:193). Ha a mostani nemzedék talán nem értené az akkori kódolt beszédet : 
„a kupec és a szenzál” a zsidó szinonimája volt abban az időben, a második zsidótörvény évé-
ben. (A szenzál szót én is csak az idegen szavak szótárából tudtam meg, s hogy jelentése ’ke-
reskedő, közvetítő, ügynök’ és arab eredetű vándorszó, amit mi a németből vettünk át.) Ezzel 
a kitétellel Karácsony a magyar néplélek toleranciájára utal. És hogy a falusi népnek ez a to-
leranciája nem egy naiv lélek jámbor óhaja, arra hadd hozom elő egy másik – „alvégi” – fa-
lusi származék (tudnivaló, hogy Karácsony Sándor is falusi származék volt, bár éppenséggel 
a „felvégről”, mint egy bihari birtokos nemes család sarja) tanúságát, egy mecséri cselédlány 

„törvénytelennek” született fiának, a költő Kormos Istvánnak (1923-1977) emlékezését az őt 
fölnevelő uradalmi cseléd nagyanyjáról : „Tíz gyereket szült, én lettem a tizenegyedik gyere-
ke. Sok gyerekéből nyolcat eltemetett, utoljára hadifogságból hazavánszorgó Ferenc fiát, két 
legkisebb lánya, Terus és Bözsi élték csak túl. Hogy mi volt az előbb emlegetett morális mér-
céje ? Semmi mérce nem volt, öreg parasztasszonyoknak nincs írott szabályuk a tisztességre 
s hasonlókra – a paraszti erkölcs íratlanságával ható erő, úgy él általa az ember, ahogy a léleg-
zetével. […] látszólag nem rá tartozó ügyekben is tévedhetetlen volt az ítélete, mert ösztönei-
ben természetes érvénnyel élt az igazságtudata. […] Gyermekkoromból ő varázsolt egész évig 
tartó karácsonyt, éneklésre mindig szer volt, s akkor is mesélt, amikor 50 kilós körtéskosár 
volt a fején, s ugrándoztam mellette a porban, vásár felé menet. A siflistől (azaz a mézeskalá-
csostól) mindig nekem sütött mézeskaláccsal jött meg, fürtben hozta a győri piacról a korai 
cseresznyét. A szomszéd gyerekeknek is hozott, s először azok kaptak, én csak az utolsó für-
töt. ’Azért adom az elsőt nekik, idegeneknek – magyarázta, neheztelésem láttán –, nehogy 
a gyerekeim éhen maradjanak a túlvilágon.’ 15 évvel ezelőtt – írja Kormos István 1976-ban – 
a bolgár tengerparton, Neszebarban egy trák halász házában laktam. Majdnem ingyenbe volt 

2 Egy még torzabb jelképe ugyanennek Lenin múmiája a Vörös-téri mauzóleumban.
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a szoba, amit elfoglaltam, s minden halsütésből – pedig egész nap halat sütöttek – a bolgár-
trák nagymama egy cseréptányéron behozta a szobámba az első sült halat. Szabadkozásomra, 
hogy csak a szobáért fizetek, ismerős szavakat mondott : ’Tavaly meghalt a fiam, az első falatot 
idegennek kell adni, nehogy éhen maradjon a túlvilágon.’ Milyen messzi időkbe megy visz-
sza ez az egyezés ?” (Kormos 1987: 15-16). Válaszolhatunk rá : kétezer évvel ezelőttre. És köz-
ben elboronghatunk azon, hogy mi is történt nálunk az „idegenszívűekkel” („másfajúakkal”) 
csak hetvenegynéhány évvel ezelőtt is, s mi folyik ma itthon a kormányzati kommunikáció-
ban (és az általa megfertőzött lelkekben), ha idegenekről (menekültekről) esik szó. A törvény-
hozás épületéről, az Országházról nem is beszélek, mert fönnállásának több mint száz éve alatt 
már sokadjára mocskolják be falait a gyűlölet szavaival, de a „néplélek” üdvössége azért meg-
érdemel néhány szót. Ha valóban a „kisebbségi elv” volt a társas együttélés törvénye 1939-
ben Magyarországon, amint Karácsony Sándor mondja, hogyan volt lehetséges mindaz, ami 
1944 nyarán, s aztán késő őszén, telén, majd megint 1945-46-ban történt ? A helyzet az, hogy 
az írott törvények és a társas együttélés törvénye („a paraszti erkölcs íratlanságával ható erő, 
úgy él általa az ember mint a lélegzetével”) éppenséggel nem estek egybe akkor sem nálunk. 
Csak annyi bizonyos, hogy az íratlan erkölcsben jelen volt az evangélium liberális és demok-
rata szelleme, az írott törvényekben viszont, amelyek csak azért jöttek létre, hogy leplezzék 
az erőszakot, nem. És ez ma újra így kezd lenni. A „néplélekben” ma is jelen van az evangé-
lium szelleme, ellentétben a parlamenti többség birtokában egyre inkább „ochlokrata”, cső-
cselékpárti jelleget öltő kormányzattal. Kérdezem, Jézus története mikor igazolta a „többségi 
elvet” ? A Getsemáné kertben ? Vagy Poncius Pilátus előtt, amikor a helytartó a csőcselék sza-
vára Barabbást engedte szabadon ? Ott vagyunk ismét az Evangéliumnál. A demokrácia ígé-
retének éppen az a lényege, hogy az írásban rögzített törvénynek arra kell törekednie, hogy 
megközelítse az íratlan erkölcsöt.

A parlamenti közvetítések és más grémiumokról szóló híradások a TV-ben azt sugallják, 
hogy a demokrácia lényege a szavazás. Pedig a szavazás mint döntéshozó eljárás nem kötő-
dik semmilyen kormányzati formához, mert szavaztak az athéni demokráciában, szavaztak 
a római szenátusban, szavaztak a középkori magyar állam királyi tanácsában, sőt az ország-
gyűlésben is. Hogy a többségi szavazat dönt, ha sokszor nem kvadrál is az igazsággal, az lé-
nyegében a kormányzás technikai kérdése. A demokrácia általános és titkos szavazati joga 
minden állampolgárt megillet, s a szavazás mint egy fölmerülő kérdés eldöntésére adandó 
válasz többé-kevésbé korlátozott érvényű. A demokrácia tehát nem csak szavazás, és vég-
képp nem a többségi szavazás kérdése, mert ismétlem, nem a többségről, hanem minden-
kiről (mindenkinek) szól. Karácsony Sándor szerint a modern demokráciában a szabadság-
testvériség-egyenlőség hármas jelszava mellé oda kell tenni negyediknek az illetékesség el-
vét, hogy mindenki csak azt tegye, és nem mást, amire illetékes, amiben mester. 1945-ben 
kiadott A magyar demokrácia c. könyvének Előszavában a demokrácia fogalmát a jog szem-
pontjából vizsgálja : „Most, hogy a háború következményei folytán egész exisztenciánk meg-
rendült s a kérdés úgyszólván napi problémává érlelődött, eljutott a társaslélek alsó határának, 
a jogi viszonyulásnak, s egyben a jogi nevelés lehetőségének a vizsgálatáig, amely ilyenfor-
mán kettősen is időszerűvé vált. Pedagógus és kortárs egyformán kíváncsi rá : mi az egészsé-
ges jogi viszonyulás emberek között és hogy nevelhető az utánunk következő generáció erre 
az egészséges jogi viszonyulásra. […] A demokrácia ott kezdődik és abban áll, hogy az egyik 
ember autonómiáját csak abban az esetben vagyunk hajlandók kétségtelenül biztosítottnak 
elismerni, ha az egyik ember előbb a másik ember autonómiáját magához képest kétségte-
lenül biztosította. Az én autonómiám záloga hozzád képest a te énáltalam biztosított auto-
nómiád hozzám képest. Nem ehetem meg nyugodtan a magam darab kenyerét addig, míg 
nem biztosítottalak, hogy nyugodtan megehesd a magad darab kenyerét. […] A demokrácia 
szabadságában egymás mellé vannak rendelve a szabad emberek, nincs alá- és fölérendeltség, 
ezért féltik sokan a demokráciát az anarchiától s ezért tartják benne szükségesnek a dikta-
túrát. Alá- és fölérendeltségben azonban nincs szabadság, tehát nincs demokrácia sem. El-
lenben az illetékességben megvan az alá- és fölérendeltség minden előnye, annak rabtartó, 
börtönszagú és rabszolga-termelésű hátrányai nélkül. Az illetékesség elve alapján szabad ne-
kem parancsolnom és szabad neked engedelmeskedned, vagy megfordítva : kinek-kinek ilyen 
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vagy olyan illetékessége szerint. Ki féltette már a múltban is anarchiától az orvosnak és be-
tegének viszonyulását ? Az orvos illetékes megtiltani a betegnek a dohányzást, a szeszes italt 
vagy a húsételt, a beteg illetékessége a feltétlen engedelmesség és a normális esetekben nincs 
is ez egyébképpen. Lehet-e nagyobb fegyelem, mint aminőt a jó tréner, a jó úszómester és jó 
havasi vezető tart, mindenütt és mindig szabad társulás és illetékesség alapján. Őrültek, bű-
nözők és betegek az illetékesség szempontjából is karanténba valók s oda is kerülnek, termé-
szetesen” (Karácsony 1945:5-6). Ez utóbbi követelmény a háború után, de az ún. rendszer-
váltás után sem történt meg egészen, de még félig sem, mert mint tapasztalhatjuk, az őrül-
tek és bűnözők nem kerültek karanténba (sőt a köz- és önveszélyes betegek ellátását szolgáló 
országos intézetet is bezárták), továbbá az illetékességnek sem sikerült gyökeret vernie a tár-
sadalom életében, véleményem szerint a nem-megfelelő fölkészítés, és még inkább nevelés 
hiánya miatt. „Demokráciában csak azok félnek a rend felborulásától és a fegyelem felbom-
lásától, akik illetékességüket még a régi rendszertől kapták, vagy valódi és belső illetékesség 
nélkül csak úgy uzurpálták s nincs elég potenciájuk azt a valóságban érvényesíteni is. Vagy 
azok, akiknek nem szabad a demokráciában illetékesség szerint birtokolniuk, hanem muszáj, 
tehát nincs hozzá elég kedvük s a szükséges humorérzék híján hamar elcsüggednek. (A bujta-
tott vagy bujkáló fasisztát száz demokrata közül meg lehet ismerni arról, hogy komor az arca, 
vészjóslóak a gesztusai, ellenmondás nem tűrő a magatartása, „nem ismeri a tréfát”.)” (Kará-
csony 1945:7) E félelmetes diagnózis ugyanúgy érvényes a mostani helyzetre, mint a háború 
utánira. Kétségtelen, hogy az ún. rendszerváltás utáni „intermezzo” – két diktatórikus kor-
mányzati rendszer között egy demokratikus – jóval tovább tartott, kisebb megszakítások-
kal két évtizedig, mint a háború utáni két koalíciós év periódusa, annál nagyobb a felelőssé-
ge mindannyiunknak, akik tehettük volna, de elmulasztottuk a demokráciára való nevelést. 
Pedig illetékes szakemberek nagy csinnadratta nélkül közben kiépítették a demokrácia infra-
struktúráját, a fékek és ellensúlyok rendszerét (Alkotmánybíróságot, többszintű bíráskodást, 
ombudsmani hivatalt stb.), de a politika nagyszínpadán, a parlamentben az idő pitiáner hu-
zakodással, sárdagasztással telt el – látszólag demokratikus formák, mint „tisztelt képviselő-
társam, tanult kollégám” és ehhez hasonló fordulatok között, de anélkül, hogy az új nemze-
dék a demokrácia számára is fontos lényegéről értesült volna. A zűrzavarban a kiépített de-
mokratikus infrastruktúra védtelenné lett, mert aki megvédhette volna, elsősorban az ifjú-
ság, magára maradt és rossz útra tévedt, vagy magába zárkózott és elfordult a demokráciától, 
azaz a saját jövőjétől. De ezért ne őket hibáztassuk, és a magyar „népet” se, ahogy ma halla-
ni csalódott demokratáktól, hogy a magyarok még éretlenek a demokráciára. Ti. ahogy az 
ifjúsággal nem, úgy általában a „magyarokkal” sem folytatott az ún. politikai elitből senki 
sem valódi párbeszédet, viszont minden párt csak a szavazataira utazott. Voltak ugyan fi-
gyelmeztető hangok a médiában, de a társadalom igazi drámáját Hankiss Elemér 1992-es 
bizottsági meghallgatása hozta. Hankiss magányos küzdelme és érvelése Szókratészhoz mél-
tó tanítás volt a demokráciáról – ha majd unokáink száz év múlva visszahallgatják, látni fog-
ják a történelmi bűnt, amellyel az ún. elit ledöfte tanítómesterét és ezzel elárulta a „népet”, 
és hátat fordított a demokráciának. Természetes, hogy a tudatlanságában magára hagyott 

„nép” ilyenkor úgy viselkedik mint az elhanyagolt gyerek, zsarol, ahogy tud, a szavazataival, 
mert csak az maradt, az „esett le” neki a „demokráciából”.

Néhány példát sorolok föl Karácsony Sándor gazdag pedagógiai tapasztalatából, s hozzáte-
szek még egyet-kettőt a magam választékából is, hogy megmutassam, mit kellett volna, s ho-
gyan tennünk a demokráciára nevelésért.

Karácsony Sándor a sport, a futball világából veszi a fair play példáját és adja közre az Ocsú-
dó magyarságban : „A futballjátéknak nem az a célja, hogy mi győzzünk, mert valahányszor ez 
a cél, mindig eldurvul a játék, hanem az, hogy ti győzzetek. Reánk azért van szükség, hogy a ti 
győzelmetek mentül szebb legyen. Ezért kell nekünk a ti gólotokat a lehetőségig megnehezí-
tenünk. A mi nagyfokú lovagiasságunk és udvariasságunk segíthet titeket klasszikusan szép 
harci problémákhoz és elsőrangú minőségű gólhoz. Aki nálunk kapus, az nem azért okvetet-
lenkedik a kapuban, hogy semmi szín alatt ne rúgjatok gólt, hanem azért, hogy ne tehessétek 
ezt meg könnyen és olcsón, mert a potyagól nem válnék dicsőségetekre. Nagyon jó csapat is 
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azért akarunk lenni, hogy becsületetekre szolgáljon, ha legyőztök bennünket, mert rossz össz-
játékú, gyönge játékosokból álló csapatot legyőzni nem volna nagy vicc.

Befejezésül hadd iktassam ide az egyik hatodik gimnazista magánvéleményét :

– Ha igazán így játszanánk, sohasem lehetne bennünket legyőzni.

Ez a megjegyzés kissé aforizmaszerűen hangzik. De epigrammatikus rövidséggel foglalja magá-
ban és fejezi ki a társadalomalkotó cselekedetek mélyén rejlő titkot. Hiába. Ezen innen nincs 
társadalom : szolgálnunk a másik szabadságát. A nevelő a növendékét. A növendék a nevelő-
ét és a növendéktársakét. Futballozás, tanulás, osztályfőnöki óra közben és minden munka-
közösségi alkalommal egyaránt.

Az a legérdekesebb a dologban, amire a hatodikos észrevétele különben utal is, hogy a másik 
ember szolgálata, tehát a szenvedő fél szabaddá tétele, egyúttal annak is egyetlen lehetősége, 
hogy az Én, az egyik ember, a cselekvő fél a saját szabadságát megóvhassa, szolgálhassa, ér-
vényben tarthassa, szóval : megvalósíthassa” (Karácsony 1942: 45-46).

Idevonatkozóan említek egy példát a fair play hazájából, Angliából is. A híres angol színész 
és író Peter Ustinov, orosz emigránsok Etonban, az angol arisztokrácia híres intézetében ne-
velkedett fia így nyilatkozott egy művészeti díj elnyerése után adott interjújában, amikor ar-
ról érdeklődtek tőle, hogy érzi most magát : „Nem is tudom, mert minket Etonban csak arra 
tanítottak meg, hogy viselkedjünk, ha vesztünk a heti rugby-fordulón. Arra nem, hogy ho-
gyan viselkedjünk, ha nyerünk”.

A fönt említett „kisebbségi elv” és a többségi szavazás kapcsán azt írja A magyar világnézet Elő-
szavában Karácsony Sándor : „A kisebbségi elv egyik ragyogó példáját élmény gyanánt őrzöm 
személy szerint magam is. A cserkészszövetség egykori elnöke (különben német származású, 
r.k. lelkész) egy alkalommal hiába próbálta egyeztetni az intézőbizottság többségének és egy 
kis töredékének az akaratát egy bizonyos konkrét ügyben. Sokan szavazást sürgettek. ’Nem 
bocsáthatom szavazásra a kérdést – mondta az elnök – mert gépiesen leszavaztatja a többség 
a kisebbséget s ezzel az ügy a lelkekben nem nyerne megnyugtató megoldást.’ Ebben a szép 
gesztusban mondatlan bennefoglaltatik a magyar jogi alaptétel : a többség feladata a kisebb-
ség autonómiáját megőrizni – saját autonómiája érdekében és mert a kisebbségnek erre sem 
módja, sem ereje nincsen” (Karácsony 1941: XXVI-XXVII).

A demokrácia mindenkire kiterjedő kormányzati rendszer voltának nemcsak udvariassági, de 
lényegi gesztusa a Barack Obamát kihívó, majd vele szemben az amerikai elnökválasztást el-
vesztő John McCain megnyilatkozása : „Mostantól Obama az én elnököm is !”

És végül előadom a magam történetét az „illetékességről”. Gyakorló iskolába jártam Szege-
den 1952 és 1960 között. Az iskola a városi elit iskolája volt, osztálytársaim nagyobbik fele 
egyetemi, főiskolai tanárok, orvosok, ügyvédek, bírák, magas állású hivatalnokok, kisebbik 
része a közeli Alsóváros paraszt-, munkás- és vasutas családok gyereke volt. Utóbbiak nem 
csak szám szerint voltak hátrányban, hanem otthonról kapott „műveltségbeli” útravalójukat 
illetően is. Rettegett, de nagytudású történelemtanárunk, akit 56-os „hőbörgése” miatt idő-
ről időre begyűjtött ugyan a rendőrség, de állásában meghagyták, olyan értékelési rendszert 
vezetett be, hogy a felelőt nekünk, társainak kellett először értékelnünk. Mi, értelmiségi gye-
rekek otthonról hozott tudásunk birtokában hihetetlen vérengzést vittünk végbe – a paraszt-, 
munkás- és vasutas gyerekek kárára. Egy tanárjelölt, akinek a szakvezető tanár rendeléséből 
ugyanezt a rendszert kellett a maga óráin is folytatnia, összehívott bennünket a szünetben, 
s azt mondta : „Meg vagytok ti őrülve, egymást teszitek tönkre ? Ne essetek neki a felelőnek, 
egyáltalán ne jelentkezzetek a bírálatára. Hallgassatok ! Hagyjátok, hogy én értékeljem és osz-
tályozzam a feleletét, mert az én feladatom az értékelés és az osztályozás ! Nektek az a dolgo-
tok, hogy megtanuljátok a  leckét”. Történelmi mércével mérve különösen értékes e fiatal-
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ember megnyilatkozása, mert mindez 1958-ban történt, az állami terror csúcsán, amikor 
a hatalom minden törekvése a társadalom szolidaritásának megtörésére irányult. És hall-
gattunk rá, mert megértettük, hogy a szolidaritás nagyobb érték mint az öröklött státusz 
(az otthonról hozott tudás), és a szolidaritással jobban segíthetünk társainknak tudásbeli 
hátrányuk ledolgozásában is. És passzív rezisztenciánk nyomán rettegett tanárunk is be-
lenyugodott, hogy pedagógiai rendszere csődöt mondott.

Karácsony Sándor demokráciáról szólván nem ilyen-olyan oldali pártok, vagy e pártok 
politikája mellett vagy ellen agitál, és ha szavazást említ, sohasem a többség, hanem min-
dig a kisebbség jogaira figyel. A társadalom miniatürizált teljességében, az „én és te” vi-
szonyában a demokráciát ő úgy mutatja meg, hogy „az én autonómiám záloga hozzád ké-
pest a te énáltalam biztosított autonómiád hozzám képest”, mert „a demokrácia szabadsá-
gában egymás mellé vannak rendelve az emberek”. Mindezt háborús körülmények között, 
olykor rendőri felügyelet alatti fenyegetettségben tette. Mi, ennél sokkal jobb körülmé-
nyek között, történelmi perspektívában fél évezred óta először szabadon, kedvező külpo-
litikai széljárásban elmulasztottuk az alkalmat, hogy példát mutassunk gyerekeinknek de-
mokráciából, hagytuk, hogy a demokrácia ígéretes kezdeményeit ostoba és vak erők elta-
possák. Mulasztásunkkal valószínűleg eltemettük gyerekeink jövőjét is !   
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