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FOLYTATÁS A 15. OLDALON

Cikkem első részében (Mit is 
mond a Sergentini-jelentés?, 
Krónika, szeptember 11.) a 

magyarországi  alkotmányozá-
si folyamatra (2010–2013), az igaz-
ságszolgáltatásra és különösen a 
bírákkal kapcsolatos, valamint a vá-
lasztási törvényre, illetve a választói 
kerületekre vonatkozó, a Sargentini-
jelentésben szereplő bírálatokat 
tekintettem át. Azt hiszem, egyér-
telműen kiviláglott, hogy – jó eset-
ben – egy felületesen vizsgált, vagy 
még inkább kákán is csomót kereső, 
hazugságoktól, csúsztatásoktól sem 
visszariadó állításokkal van dolgunk.

A folytatásban a jelentés többi ré-
szét vizsgáltam, a kép pedig nem lett 
rózsásabb, sőt a manipulációs szán-
dék, a konkrét hazugság és az al-
jas csúsztatások tömegével jöttek 
szembe velem. Azt gondolom, nem 
túlzás, ha megállapítjuk: a politikai 
korrektség fogalma után megszüle-
tett a politikai kétszínűség terminus 
technicusa.

Adatvédelem és a magánélet védelme

A magánélet védelme és az adatvé-
delem fejezetcím alatt két pontban 
fogalmazódik meg a vád Magyaror-
szág ellen, miszerint az ehhez a te-
rülethez kapcsolódó törvénykezési 
gyakorlat olyan súlyos antidemok-
ratikus normákat tartalmaz, hogy 
szívszélhűdést lehet kapni tőle. A 
Sargentini-jelentés 21. pontjában ke-
rül szóba a Szabó és Vissy kontra 
Magyarország per. Amint az közis-
mert, Szabó Máté Dániel (jelenleg a 
Társaság a Szabadságjogokért jogá-
sza) és Vissy Beatrix ügyvédek azért 
panaszolták be a magyar államot 
Strasbourgban, mert a különböző 
terrorelhárító szervek, kiemelt hang-
súlyt tulajdonítva a Terrorelhárítási 
Központnak (TEK), engedély nélkül 
titokban átvizsgálhatnak lakásokat, 
elolvashatnak e-maileket, és lehall-
gathatnak telefonokat. Sem Szabó, 
sem Vissy nem tudott konkrét pél-
dákat említeni, hogy ez megtörtént 
volna, ugyanakkor arra hivatkoz-
tak, hogy a 2012-es rendőri törvény-
ből következik, hogy bírói kontroll 
nélkül gyakorlatilag bárki megfigye-
lés alá kerülhet Magyarországon. A 
bíróság végül megítélt ugyan 1000 
(ezer) eurós kártérítést a két ügyvéd-
nek, ám a hosszú és alapos indok-
lásból kiderül, hogy korántsem olyan 
egyszerű a helyzet a terrorellenes 
megfigyelésnek jogi hátteret biztosí-
tó törvénykezések terén, és nemcsak 
Magyarországon akadnak ebből kü-
lönböző jogi természetű problémák, 
elég, ha csak az amerikai gyakorlat-
ra hivatkozunk.

A Szabó és Vissy kontra Magyar-
ország per tárgya viszont alig illeszt-
hető bele a magánélethez fűződő 
alapvető jog megsértésének kategó-
riájába (lévén nem is történt ilyen 
jellegű cselekmény), inkább egy 
olyan eset, amikor a szakszolgála-
tok mindennapi gyakorlata és a jog-
államiságból adódó kötelezettségek 
ütközésbe kerülnek. A jogalkotó (a 
magyar kormány) ezt próbálta fel-
oldani, ahogy azt a strasbourgi bí-
róság is megállapította: sem Szabó, 
sem Vissy esetében nem mondható 
ki, hogy áldozatai ennek a törvény-
nek – ugyanakkor az elvi lehetősége 
fennáll annak, hogy azzá váljanak. 
Kicsit fura, de akár elfogadható ál-
láspont egy jogi megközelítésről szó-
ló vitában, ám messze, de messze 
nem a jogállamiságot bénító, azt aka-
dályozó törvényről beszélünk. A tit-
kosszolgálati megfigyelések és egyéb 
tevékenységek több európai ország-
ban is jogi természetű viták tárgya, 

akárcsak az Egyesült Államokban. 
Példaként említhetjük Németorszá-
got, ahol a titkosszolgálat mintegy 
50 német, külföldön dolgozó újság-
írót figyelt meg törvénytelenül, majd 
a kirobbanó botrányt olyan jogállami 
eszközökkel oldották meg, hogy tör-
vényt alkottak arra nézve, hogy ezt 
most már legálisan is megtehessék, 
a német alkotmányvédelmi hivatal 
pedig már gyerekeket is törvényesen 
megfigyelhet, lehallgathat és – figye-
lem! – kihallgathat.

A romániai lehallgatások
nem aggasztják Brüsszelt

Amennyiben ön, kedves olvasó, azon 
töprengene, hogy az EP, az emberjogi 
bíróság, esetleg Sargentini asszony 
megpróbált volna Németország el-
len fegyelmi eljárást indítani, akkor 
ne tegye, ugyanis a válasz roppant 
egyszerű: nem. Ahogy az adatvéde-
lemhez és a magánélethez fűződő jog 
akkor sem érdekelte különösebben 
az európai demokratákat, amikor ki-
derült, hogy Romániában a titkos-
szolgálatok majd minden politikust 
lehallgatnak, köztük az államfő te-
lefonbeszélgetéseit is. Románia ese-
tében pedig nem arról beszélünk, 
hogy terrorizmussal gyanúsítható 
egyéneket, korrupcióval gyanúsítha-
tó politikusokat hallgatnak le különö-
sebb jogi háttér nélkül, hanem arról, 
hogy az utóbbi 12 évben mintegy hat-
millió román állampolgárt figyeltek 
meg, hallgattak le stb. A hatmillió 
román állampolgár a 20 milliós Ro-
mánia lakosságának 30 százaléka, 
ha a csecsemőket és aggastyánokat 
nem számoljuk, akkor kijelenthetjük, 
hogy legalább az ország felét lehall-
gatták – kíváncsian várom az ez-
zel kapcsolatos európai aggódást, ha 
már a Sargentini-jelentés következő 
pontja (26) épp arról szól, hogy Ma-
gyarország lehetővé teszi a tömeges 
lehallgatást.

A Szabó–Vissy vs. Magyarország 
perének van azonban egy érdekes-
sége: az a Majtényi László ügyvéd 
látja el a felperesek védelmét, aki a 
Soros Alapítvány által 2003-ban lét-
rehozott Eötvös Károly Közpolitikai 
Intézet alapító elnöke, akit Sólyom 
László – őt már a cikk első részéből 
is alaposan ismerhetjük – és Gyur-
csány Ferenc közös jelöltje az Orszá-
gos Rádió és Televízió Testület élére, 
valamint 2017-ben a baloldal (olyan 
népszerű értelmiségiekkel és politi-
kusokkal, mint Gyurcsány Ferenc, 
Heller Ágnes stb.) őt jelölte az állam-
fői székbe.

Az egyenlő bánásmódhoz való 
jog fejezet alatt olyan vádakkal kell 
szembesülnünk, amit elsőre nem is 
igazán tudunk hova tenni: a család 
intézményét túl erősen védi a ma-
gyar jog – állapítja meg az ENSZ nők 
elleni diszkriminációval foglalko-
zó munkacsoportja (39. pont) Egész 
pontosan: a munkacsoport jelenté-
sében kiemelte, hogy a konzervatív 
családformát, amelynek védelmét 
a nemzet fennmaradása érdekében 
kifejtett létfontosságú hatása miatt 
garantálták, nem szabad ellentét-
be állítani a nők politikai, gazdasági 
és szociális jogaival, valamint társa-
dalmi szerepvállalásának növelésé-
vel”. Csakhogy: a magyar jog sehol és 
semmiben sem korlátozza a nők jo-
gait, viszont „az új tankönyvek még 
mindig tartalmaznak nemi sztereotí-
piákat, a nőket elsősorban anyaként 
és feleségként (...) ábrázolják” – ami 
nem tudom, hogy uniós követelmény 
lenne vagy nemzeti hatáskör, de azt 
hiszem, hogy a magyar lakosság 99 
százalékát egyáltalán nem zavarja 
mindez. Ugyanakkor a kérdés meg-

fordítható: a magyar kormánynak elő 
kellne írnia, hogy a tankönyvek a – 
nőket, khm, miként is – ábrázolják? 
Esetleg az Unió akarja ezen nyomás-
gyakorlás által kötelezővé tenni, hogy 
melegek, transzneműek stb. szere-
peljenek a tankönyvekben, amikor a 
magyar lakosság erre nem vevő. Az 
ilyen attitűdöt, amikor erőszakkal, 
csellel akarnak kötelezővé tenni vé-
leményeket, nem szokták diktatúrá-
nak hívni Nyugaton?

Az EBESZ demokratikus intéz-
mények és emberi jogok hivatalá-
nak részleges választási megfigyelő 
missziója pedig azt rótta fel a magyar 
kormánynak, hogy a „nők továbbra is 
alulreprezentáltak a politikai élet-
ben, és nincsenek jogi követelmények 
a nemek közötti egyenlőség előmoz-
dítására a választási környezetben”. 
Amit elég fura lenne számonkérni 
azon a kormányon, amelyet minden 
egyes esetben diktatúraépítéssel vá-
dolnak meg, ha megpróbál valami-
féle olyan jogi környezetet teremteni, 
amely a választásokat befolyásolja. 
Az ENSZ emberi jogi bizottsága pe-
dig amiatt aggódik egy sort, hogy a 
„patriarchális sztereotípiákon ala-
puló attitűdök a nők társadalmi sze-
repét illetően” továbbra is fennállnak 
– mintha a kormány attitűdöket gyár-
tana és osztana a lakosságnak – és 
„erőszakos cselekmények, negatív 
sztereotípiák és előítéletek sújtják 
a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyeket, különö-
sen a foglalkoztatásban és az okta-
tásban”. Igazán jó lenne tudni, hogy 
honnan tájékozódott Sargentini asz-
szony és az ENSZ vonatkozó bi-
zottsága, elképzelhető, hogy – mint 
annyiszor a nyugatiak esetében – 
összetévesztették Budapestet Bu-
karesttel. Romániában ugyanis mai 
napig nem házasodhatnak a mele-
gek, az élettársi viszony jogi fogalma 
nem ismert, és a kormány épp most 
készül arra, hogy a hagyományos 
családmodellt népszavazáson védje 
meg, a melegellenes hangulatkeltés-
be nálunk nemcsak a kormány (a ma-
gyar kormány nem vádolható ilyen 
téren hangulatkeltéssel, egyezzünk 
meg ebben!), hanem az államappa-
rátus minden szintjét átfonó ortodox 
egyház is lelkesen beszállt, a mele-
gek ellen valóban történnek erősza-
kos cselekmények, atrocitások, de ez 
ugye nem szúrja senkinek sem a sze-
mét a demokraták közül.

Hazugságözön a magyarországi 
kisebbségekről

Hét pontban (a 43-tól az 50-ig) foglal-
kozik a Sargentini-jelentés a magyar-
országi kisebbségek helyzetével, már 
a fejezetcímben is kiemelve, hogy leg-
inkább a cigány és zsidó kisebbség 
helyzete az, amire kiemelt figyelmet 
fordít. Nem akarok túl cinikus lenni, 
de azért kibújik belőlem az a kérdés, 
hogy a vendek (magyarországi szlo-
vének – szerk. megj.) már figyelmet 
sem érdemelnek? Esetleg a Békés 
megyei románok?

A Sargentini-jelentés kisebbségek-
kel foglalkozó fejezete a legdurvább 
hazugságözön, amivel az uniós po-
litika szintjén az utóbbi húsz eszten-
dőben találkozhattunk. Már a nyitás 

sem egyszerű, ugyanis azt veti a kor-
mány szemére, hogy „aggasztónak 
tartja a rasszizmussal és az intole-
ranciával kapcsolatos magyarorszá-
gi helyzet romlását, amelyen belül a 
cigányellenesség az intolerancia leg-
kirívóbb formája, amiről a romák-
kal szembeni különösen durva, akár 
erőszakos cselekmények, félkatonai 
szervezetek felvonulásai, valamint a 
romák lakta falvakban tartott őrjára-
tai is tanúskodnak.” Mikori is az Eu-
rópa Tanács emberi jogi biztosának 
ezen jelentése, amelyre Sargentini 
hivatkozik? 2014. december 16-án te-
szik közzé, amikor Magyarország 
már rég túl van a gárdisták őrjára-
tain, amelyek a Gyurcsány-rezsim 
alatt indultak el, váltak megszokottá, 
és nőtték ki magukat paramilitáris 
jellegű mozgalommá. Az Orbán-kor-
mány vezette be végül az „egyenru-
hás bűnözés” fogalmát, amely 3 év 
börtönbüntetést helyezett kilátás-
ba a gárdisták számára, így végül si-
került megfékezni, sőt gyakorlatilag 
teljesen felszámolni a gárdisták őr-
járatait.

Nem tér ki arra a jelentés, hogy Ro-
mániában (Nagybányán) a polgár-
mester falat épített a cigánygettó elé, 
hogy azok ne szúrják a szomszéd-
ban lakók szemét, nem említi Pataré-
tet, viszont megemlíti Gyöngyöspatát 
(még az Orbán-kormány első éveiben 
történt eseményt, amikor magyar–
cigány konfliktus robbant ki egy fa-
luban), mint olyan esetet, ahol csak 

cigányokat ítéltek el (ami tényszerű-
en nem igaz). A Gyöngyöspatát, mint 
extrém kisebbségellenes példát meg-
említő jelentés azonban nem tér ki a 
legfontosabb részletekre: a konflik-
tus azért robbant ki, mert egy helyi, 
idős nem roma falusi házát a szom-
szédos és – állítólag – többször bün-
tetett cigány család akarta megvenni 
potom pénzért, amire az öreg nem 
volt hajlandó ráállni, ezért különböző 
módon zsarolták, fenyegették – míg-
nem az idős úr öngyilkos lett. A konf-
liktusba aztán beszállt az akkoriban 
a balhét még lámpással kereső Job-
bik és a Magyar Gárda, valamint a 
Betyársereg – ez utóbbi szervezetek 
tagjai pedig gyakran igazoltatták is 
a cigányokat. (Mivel egyenruhát vi-
seltek, nehéz volt őket megkülön-

böztetni a hatóságoktól, a cigányok 
készségesen adták át irataikat – erre 
hivatkozva fogadta el később az Or-
szággyűlés az „egyenruhás bűnözés-
re” vonatkozó jogszabályt.)

Ebbe a minden irányból barázdált 
és mély feszültségekkel és komoly 
sérelmekkel teli közösségbe csöp-
pent be az a Richard Field amerikai 
üzletember, aki korábban az LMP 
támogatójaként is feltűnt, manap-
ság pedig ellenzéki sajtótermékek 
finanszírozásával foglalkozik, mert 
a diktatúrákban általában ezt szok-
ták tenni az elnyomottak. Richard 
Fielddel kapcsolatban már akkori-
ban is szárnyra keltek olyan hírek, 
miszerint titkosszolgálati háttérrel 
kívánja lejáratni Magyarországot, 
a gyanú nem is alaptalan, hisz volt 
már rá példa – lásd Meciar Szlová-
kiája –, hogyan próbálta meggátolni 
Magyarország NATO-csatlakozását. 
Akárhogy is, Field úr milliókat köl-
tött arra, hogy az elnyomott sajtó kép-
viselőinek jelenlétében Budapestre 
vigye Gyöngyöspata cigány asszo-
nyait és gyermekeit, hogy így óvja 
őket a „náci veszélytől”. S íme így ke-
rült be Gyöngyöspata a világ híreibe 
mint azon Magyarország kis közsé-
ge, ahol a „nácikok” bakancscsatto-
gása alig tudja elnyomni a kivégzett 
cigányok halálhörgését. Hogy ebből 
semmi sem igaz, és ami igaz, az sem 
úgy? Nos Sargentinit ez nem érdekel-
te, ahogy a roma probléma kapcsán 
meg sem említette, hogy a cigánygyil-
kosságok elkövetőit az Orbán-kor-
mány idején ítélték el, valamint azt 
sem, hogy a Gyurcsány-rezsim ál-
tal irányított titkosszolgálat alaposan 
vádolható azzal, hogy tudott a cigány-
gyilkosságok elkövetőiről, valamint 
hagyta megtörténni a bűncselekmé-
nyeket – politikai megrendelésre – 
ami szintén nem lenne példa nélküli, 
hisz a titkosszolgálat korábbi vezető-
je a körözés alatt álló Portik Tamás 
bűnözővel randizgatott, hogy az ak-
kor még ellenzékben levő Fidesz kép-
viselőnek lejáratási módszertanáról 
egyeztessenek. Viszont a Sargentini-
jelentés alapján azt kell mondanunk, 
hogy azok voltak a boldogságos pa-
radicsomi állapotok, amikor Ma-
gyarországon a demokrácia nem volt 
veszélyben, és szorgos proletárok za-
vartalanul építhették a jogállamot.

Amit a Sargentini-jelentés elfelejt 
megemlíteni, az az, hogy Magyar-
országon a törvények mindenféle 
diszkriminációt tiltanak, a zsidók és 
a cigányok ellenit is, a magyarországi 
szélsőjobb pedig pont emiatt támad-
ja Orbán Viktort és kormányát, elég 
csak a Kuruc.info kommentvilágába 
belepillantani! 

Sargentini-jelentés, politikai kétszínűség

Nem tér ki arra a jelentés, hogy Romániában (Nagybányán) 
a polgármester falat épített a cigánygettó elé, hogy azok ne 
szúrják a szomszédban lakók szemét, nem említi Patarétet, 
viszont megemlíti Gyöngyöspatát mint olyan esetet, ahol 
csak cigányokat ítéltek el –, ami tényszerűen nem igaz.
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