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társadalom

Interjú

Nemrég megszületett a szabad-
elvű kör programja. A 16 oldalas 
dokumentum egyedülálló a ma-
gyar nyelvterületen – állítja az 
egyik kidolgozója, Egyed Péter fi-
lozófiaprofesszor. A liberális teo-
retikust a nemrég Csíkszépvízen 
tartott filozófiatáborban kérdez
tük a programról, a hatalom kér
déséről és az erdélyi magyar köz
életről. 

– Miért kell a szabadelvű körnek 
az RMDSZ általános programjától 
eltérő, külön program? 

– Kezdjük azzal, hogy a prog-
ramkészítésben nem vagyok noví-
cius. Az RMDSZ egykori 1990-es 
programjának jelentős fejezeteit 
én írtam kollégáimmal, barátaim-
mal. Ezeket a programrészleteket 
viszontláttam hosszú évekig az 
RMDSZ-programokban. Később 
is az RMDSZ programkészítői 
profi módon dolgoztak. Például 
Kötő Józsefnek hallhatatlan érde-
me az, hogy mindenre odafigyelt 
az RMDSZ-programokban. Én azt 
hiszem, hogy a váradi kongresszu-
son elfogadott, mostani RMDSZ-
program egy kidolgozott, jó prog-
ram, aminek megvalósítását foly-
tatni kell. 

Na most, a szabadelvű kör – 
én mindig azt képviseltem, hogy 
RMDSZ-platform legyen – vala-
milyen módon kell hogy illeszked-
jen, mint liberális opció kell hogy 
korrigálja azokat a lépéseket, ter-
vezeteket, konkrét tematikus össze-
függéseket, amelyek a szövetségben 
felmerülnek. Az RMDSZ-nek a 
mostani szabadelvi köri programja 
két év munkája. Ezelőtt két évvel 
májusban Bonchidán fogadtunk el 
egy munkaprogramot, amelyet az-
tán két év során tökéletesítettünk. 
Én azt hiszem, jelen pillanatban 
ez egy reális liberális opció, és ezt 
azért szeretném hangsúlyozni mint 
teoretikus ember, mert a magyar 
nyelvterületen, a magyar politiká-
ban ezenkívül nincs ilyen opció. Az 
RMDSZ-en kívül nincs reálisan 
működő szabadelvű kör vagy sza-
badelvű párt. Tehát nagy kihívás 
volt számunkra, hogy készítsünk 
egy olyan programot, amely a kö-
vetkező időkben is áll, és az erdélyi 
szabadelvűek beállását képviseli. 

– Mi képezi ennek a programnak 
az alapját?

– Én mindig azt hangsúlyoz-
tam – és ezt el is ismerik a kollégák, 
Eckstein Kovács Pétertől kezdődő-
en –, hogy egy romániai vagy egy 
erdélyi, magyar nyelven megalko-
tott szabadelvű program az erdélyi 
magyar társadalom szükségleteiből, 
elvárásaiból, kérdéseiből kell kiin-
duljon, arra kell hogy reflektáljon. 

– Hogyan fog hatni a szabadelvű 
program kidolgozása, megléte majd 
a platform politizálására? A kohe-
rens programmal próbálják meg el-
lensúlyozni a szavazatok számát az 
RMDSZ különböző fórumain?

– Azt hiszem, hogy mint prog-
rambeszélgetés ezt a kérdést el 
kell választani a konkrét szabad-
elvű politikától. Természetesen a 
programban megvannak azok a 
pontok, irányelvek, amelyek egy 
konkrét politikai taktika és stra-
tégia felé mutatnak. Ugyanakkor 
a program sok mindenre felhív-
ja a figyelmet. Például az egyik 
legfontosabb dolog a személyes 
szabadságjogok kérdése – erre vo-
natkozó részt én is készítettem a 
programban. Érthetővé kell tenni, 
hogy a személyi szabadságjogok 
területén rengeteg probléma van 
Romániában, mint a személyes 
információk védelme, a személy-
lyel kapcsolatos eljárások kérdése 
a jogban, a méltóság és a méltá-
nyosság képviselete különböző 
eljárásrendekben, szabályzatrend-
szerekben. Ezek mentén nagyon 
sok kérdés fogalmazható meg a 
mai romániai társadalom erre vo-
natkozó problémáit tekintve. 

– Milyen az elméleti dialógus 
a szabadelvi kör teoretikusai és az 
RMDSZ többi teoretikusa között? 

– Az RMDSZ-nek – vagy az 
RMDSZ körül mozgó – igen sok 
és igen jelentős teoretikusa van. 
Említhetem Bakk Miklóst, Salat 
Leventét, Székely Istvánt –  aki 
mindig kritikával illeti a szabad-
elvű programokat –, olyan em-
berek, akik aktívan beleszólnak a 
politikák kidolgozásába.  Tehát én 
nem hiszem, hogy ez a program az 
RMDSZ körül politikusként vagy 
függetlenként működő gondolko-
dók szemhatárán kívül van, tekin-
tettel arra, hogy nagyon sokan egy 
adott pillanatban szabadelvűek vol-
tak. Beleértve az RMDSZ jelenlegi 
vezetőjét, az egykori kedves diáko-
mat, Kelemen Hunort. 

– Egy programban látni kell 
bizonyos megvalósulási finalitást is. 
Hogyan viszik be majd az RMDSZ 
intézményes köztudatába ezt a prog-
ramot? Milyen eszközök állnak ren-
delkezésre ehhez? 

– A szabadelvű platformban 
vannak aktív politikusok, aktívan 
kritizáló emberek, például Bognár 
Zoltán, az újabb elnök. Mégis azt 
hiszem, hogy ez teoretikusan is egy 
nagyon fontos dolog. Azt tudom 
mondani, hogy ilyen az utóbbi tíz 
évben magyar nyelvterületen, ma-
gyar ajkú közegben nem született 
meg. Tehát meglesz ennek – meg 
vagyok győződve – a teoretikus fo-
gadása, és úgy alkottuk meg, hogy 
konzisztens, de kemény, korrekten 
megalkotott szöveg legyen. Ami a 
konkrét politikai kivitelezését illeti, 
vissza kell menjük oda, hogy meny-
nyire képviselhet politikai formáci-
ójú programokat az RMDSZ. Meg-
látjuk, hogy az RMDSZ általában 
mit vesz át belőle, és ezeket majd 
mennyire sikerül alkalmazni is. 

– Mondta, hogy magyar nyelvte-
rületen nincs ilyen szabadelvű prog-
ram. Hogyan jelenik meg majd ez a 
program Magyarországon, hogyan 
fognak rá tekinteni most, hogy a 
magukat liberálisnak valló politi-
kusok pártja nem is került be a tör-
vényhozásba?

– A magyar gondolkodói és po-
litikai hagyományban mindig kell 
legyen egy liberális vonal. Ez nem-
csak a teóriában és a politikában van 
így, ez pontosan megvan az egyhá-
zi, vallási gondolkodásban is. És ez 
függetlenül attól, hogy mondjuk a 
magyarországi szabadelvű párt, az 
SZDSZ megszűnt. Például a libe-
ralizmusról való gondolkodás na-
gyon nagy problémájának tartom 

azt, hogy az SZDSZ megszünteté-
sével kapcsolatban soha nem jött 
létre egy konkrét, reális, teoretikus 
értékelés vagy vita. Mi ezt példá-
ul, erdélyi szabadelvűek, soha nem 
tudjuk és nem is akarjuk bevállalni. 
Ezt valahol máshol kell megcsi-
nálni. De meg kell csinálni, mert 
kétségtelen, hogy egy doktrinális 
és politikai rendszer, amelyik azt 
mondta magáról, hogy szabadelvű, 
megbukott. Fontos hangsúlyozni, 
hogy nem az erdélyi liberálisok 
buktak meg. 

– Milyen szerepe van, illetve le-
het a liberalizmusnak Romániában. 
Itt van egy párt, amelyik nemzeti li-
berálisnak vallja magát. Egyébként 
is, mi a helyzet a nemzeti liberaliz-
mussal a 21. században?

– Nagyon sok ember úgy ha-
tározza meg magát mint nemzeti 
liberális, vagy egyéb különböző 
jelzővel meghatározott liberális. 
Mindeközben én mindig azt kell 
mondjam, hogy van egy ember, aki 
„liberális-liberális”. Aki fenntartja 
azt a gondolkodói rendszert, azt a 
gondolkodói habitust, amelyben 
ezek a dolgok el lesznek gondolva, 
helyezve. Természetesen, a libera-
lizmus rettenetesen nagy kihívása 
vagy tehertétele a nacionalizmus. 
Meggondolva azt, hogy az utóbbi 
néhány hónapban Románia közé-
letében létrejött két olyan naciona-
lista hullám, amelyet szinte el sem 
lehetett viselni. Nyilvánvaló, hogy 
ez ellen fel kell lépni. Tehát olyan 
fajta nacionalizmusok ellen kell fel-
lépni, amelyek egyáltalán nem tud-
ják megérteni, nem tudnak odafi-
gyelni a kisebbségekre, a kisebbségi 
csoportok kérdésére. Nagyon sok 
tanulmányt írtam erről, hogy a ki-
sebbségi jogok mint emberi jogok 
hogyan jöhetnek létre. A romániai 
nacionalizmus talán egy nagyon 
nagy probléma. Ezt a fajta naciona-
lizmust kezelni kell minden módon, 
minden szinten terápiával, politi-
kai fellépéssel. Még azt is szeretném 
mondani, hogy a liberalizmus vagy 
a liberálisok hiteles személyiségek, 
azok kell legyenek. Olyan emberek, 
akiket a társadalom, a helyi társa-
dalmak elfogadnak. 

– Mit gondol, miért van az, 
hogy nagyon sokan a politikában li-
berális-liberálisként indultak, aztán 
amint hatalmat szereztek, már nem 
volt olyan jelentős számukra a libe-
rális elvek vallása, alkalmazása? 

– Lehet, nagyon sokan azt a 
képzetet vagy tévképzetet örö-
költék, hogy a hatalom mindent 
megold. A hatalom nem old meg 
így semmit. Olyanfajta szakpoli-
tika kellene, amelyet akár liberális 
módon is lehet csinálni. Itt van egy 
nagyon nagy probléma, és a libe-
ralizmusnak a válasza erre mindig 
az, hogy a hatalmat egyféle módon 
lehet kezelni, ezek nagyon régi libe-
rális instrukciók. A hatalmak elvá-
lasztása, egymás körüli kizárása és 
egy bizonyos strukturális rendszer a 

hatalommal kapcsolatban. Nem le-
het azt mondani, hogy Kelet-Euró-
pának ebben a térségében a hatalmi 
kérdés meg lenne oldva. Jóllehet azt 
mondják, hogy a liberalizmus egy 
bizonyos parlamentáris politikát 
jelent, vagy egy bizonyos parlamen-
táris politikát kér, nem biztos vagy 
egyáltalán nem látszik az, hogy a 
parlament vagy a parlamentek ma-
napság milyen hatalmat képvisel-
nek. Abban a pillanatban, amikor 
úgy néz ki, hogy bizonyos végre-
hajtó intézmények vagy végrehajtó 
elitek, pártok bizonyos összhatalmi 
politikai hatalomként lépnek fel, 
akkor természetesen megjelenik 
a liberális reflex, amely azt mond-
ja, hogy ez nem jó, a problémákat 
ilyen módon nem lehet megoldani. 
A dolgokat továbbra is azon a mó-
don lehet megoldani, hogy van par-
lamenti diskurzus, van végrehajtói 
hatalom, van pártpolitika valahol, 
tehát egyáltalán nem tudom azt 
mondani, hogy a liberális politiká-
nak ezek a régi 19. századi nagy cél-
kitűzései megoldást nyertek volna a 
térségben. Nem nyertek megoldást 
sem Romániában, sem Magyaror-
szágon.

– A hatalom kérdésével párhu-
zamosan, milyennek látja az erdélyi 
magyar közéletet?

– Nagyon hiányolom például 
a nagy beszélgetéseket, interjúkat, 
sajtóvitákat a bennünket érintő 
kérdésekről, ami a közéletnek egy 
jelentős funkciója. De egyáltalán 
nem gondolom azt, hogy nem 
jöhet létre. Merthogy a bennün-
ket érintő nagyon nagy közéleti 
kérdéseket meg tudjuk nevezni, 
ez az autonómia-politika, az au-
tonómia-politikákkal kapcsolatos 
szakpolitikák, amire hallatlanul 
kíváncsi lenne mindenki. Például 
azt gondolom, sőt az a meggyőző-
désem, hogy nincs biztosítva  az 
emberek számára az a keret, az a fó-
rum, amely keretén belül elmond-
hatják, hogy amikor autonómiáról 
beszélnek, mit gondolnak ők ma-
guk. Megkérdeztem az egyik ala-
kuló párt egyik vezető politikusát, 
egyik kollégámat a teóriában: ho-
gyan vélekedik, a székely emberek 
mit gondolnak az autonómiáról? 
Mire azt válaszolta, hogy az auto-
nómia a székely emberek vérében 
van, azzal születtek. Ez a válasz  
engem nem elégít ki, tekintettel 
arra, hogy az autonómia azt jelen-
ti, hogy van autonóm vélemény. 
Minden ember a saját szintjén, a 
saját gondolatrendszerében meg 
tudja fogalmazni, hogy ő mit vár, 
mit kíván és mit tesz abban az au-
tonómiában. Tehát én azt gondo-
lom, hogy az autonómia-kérdésről 
szóló helyi diskurzusok, gondo-
latok, felvetések, akár érzelmi re-
akciók nincsenek meg, vagy nem 
láthatók a sajtóban, holott arra 
hatalmas igény lenne, mert hát 
egymástól tanulunk, egymás véle-
ményét korrigálva lehet egy közös 
álláspontunk.

Isán István Csongor
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„A liberalizmus rettenetesen nagy kihívása a nacionalizmus”

Egyed Péter: a magyar politikai hagyományban mindig kell legyen egy liberális vonal


