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Az Országgyűlés érzékeli és belátja, hagy a rendszerváltoztatással szemben támasztott elvárások
ellenére, az állampárti diktatúra viszonyrendszereinek továbbélésével a folyamatosan elmélyülő, az
egész társadalmat átható erkölcsi talajvesztés mára egy állandósult és általános morális, politikai és
gazdasági válságot időzett elő. Ezért az Országgyűlés e folyamatban egyetemleges felelősségét
felismerve, és Erkölcsi mércét állítva a következő Országgyűlés és a politika elé az Alkotmány 28 . §
(2) bekezdése alapján 2005, június 4 . napjával kimondja feloszlását .

Indoklás

Az önfeloszlatás lehet az egyetlen hatékony eszköz a mai magyar közállapotokból való kilépésre, a
megújulás morális alapjainak megteremtésére_ E véleményünket fejtettük ki az ügynökügyek
nyilvánosságával foglalkozó, jelenleg is folyó országgyűlési vitában március 1-én és március 8-án .
Azonban az őnfeloszl atági kezdeményezésünkhöz az alapot egy 2004 . szeptember 29-i beszédben
kifejtett gondolatok biztosítják, melyek a rendszerváltoztatásnak., mint társadalmi szerződésnek a
semmiségét vetik fel. Az a beszéd nem véletlenút hangzott el akkor és ott, a Tisztelt Házban .

A politika akarva akaratlanul csendestársként nézte az elmúlt 15 évet, nézte, hogy az ügynök ügyek
hogyan nem oldódnak meg, mennyi sarat hordanak össze. Soha nem fogjuk már megtudni, hogy egy-
egy döntésnek van-e köze az elvarratlan ügynökügyekhez vagy nincs . Soha nem fogjuk már megtudni,
hogy a magyar családok életszínvonal-alakulása mennyiben fiíggött össze a morális alapok nélkül
megvalósíthatatlan rendszerváltoztatás sikertelenségével . Hiszen mára világos, hogy a
rendszerváltoztatás nem segítette a morális alapok megkeresését, újjáépítését, és azokra a politika a
mai napig sem talált rá .

Vajon a háromoldalú tárgyalások révén, a múlt hibái és bűnei ajelenbe átmentve mennyiben
befolyásolták a rendszerváltoztatás mindennapjainkra kiható stratégiai kérdéseit, amelyeket az
információktól elzárt ember nem is köt össze a rendszerváltoztatás feltáratlanságával .

Vajon milyen összeflfggés áll fenn a rendszerváltoztatás körülményei, a nyilvánosság által nem ismert,
a rendszerváltoztató folyamat háttérben zajló események, a mai magyar közállapotokat elí5idéző
egyezségek, illetve alkuk és

- a pártstruktúra kialakulása, és kósóbbi változásai;
az állampárti diktatúrát működtetőkkel szembeni igazságtétel elu a*~+_ _ Áwa;
az állampárti diktatúra áldozatait megílletó méltó jóvátétel elmaradása ;
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a határon túli magyar nemzetiségű személyek visszahonosításának elmaradása ;
a népesedés és egészségpolitika azonnali homloktérbe állításának elmaradása;
legalább a földtulajdon eredeti tulajdonosok részére tőrtárú visszaadásának, azaz a fbld
reprivatizációjának elmaradása ;

- az állampárti diktatura által legkésőbb 19$2-t81 felhalmozott adósságállomány felmondásának,
illetve átütemezése kérésének elmaradása ;

- a társadalombiztosítási pénztár kiűresftése, és a küiresftés vizsgálatának elmaradása ;
a bank-kons2olidáei4 lefolytatásának módja ;
az élelmiszer-feldolgozó ipar és más stratégiai ágazatok nemzeti érdekekkel szeribe
helyezkedő privatizációjának lebonyolítása, és ezen privatizációk kivizsgálásának elmaradása ;
a bíráság, az ügyészség és a rendőrség átvilágításának elmaradása ;
a társadalom erkölcsi, lelki és anyagi tartalékait mára teljesen felemésztő, folyamatosan
jelenlévő és terjeszkedő korrupciö megfékezhetetlensége ;
a magyar külpolitika euro-atlanti irányultságának a magyar nemzetpolitika rovására tőrtérő
eluralkodása;
a multinacionális társaságok terjeszkedése, és annak módjai kőzött?

Mennyiben függnek ősze azok az elvarratlan szálak azzal, hogy végre megtudhassuk, mihez, köthető,
mi az alap] a aa rendszerváltoztatásnak? Ugyanis egyre főbb jel mutat arra, hogy rali a ' 88-'SS-es
erjedés, hanem 1982-ben, i+viagyarország és a Világbank szerződéskötése indította utjára, ezt az
alapvétően igazságtalanná vélő, igazságtalanságba vezérelt folyamatot .

Mindannyian látjuk, hogy a magyar társadalom szellemileg és lelkileg egyaránt elfáradt, általános
egészségi állapota ön-, és közveszélyes szintre süllyedt . Látjuk, hogy a politikai és értelmiségi vezetők
képtelenek arra, hogy valósos, értékelvit kiutat mutassanak a megélhetési gondokkal küzdő családok
számára. A társadalmat a pártok nem túbbnek, mint csupán a saját harcaik díszletének tekintik .

Az ügynevezett ügynöklistákhoz már az intem~s bolhapiacokon bárki hozzájuthat . A politikai élet
szereplQi pedig öncélúarc ártelnezík azokat . A teljes tisztázás helyett egyszerre folyik a mosdatás és a
befeketítés .
A közelnült eseményi rávilágítottak a gazdák, a magyar mezőgazdaság teljes kilátástalanságára. A
falu, és a mezőgazdaság ellehetetlenítése már a hagyományos magyar társadalomszerkezetet támadja,
életképtelenné teszi .
A földtulajdonon alapuló mezőgazdasági termelés, a falu, valamint az egészségügy válsága, az oktatás
és a kultúra küiresitése, elidégenftése a magyar hagyományoktól a legsúlyosabb terei a társadalom
egészének. Számos hasonlóan mély probléma megoldatlansága a hamis rendszerváltoztatásban
gyökerezik .

Beszélni kell a jelenlegi kormány értékelhetetlen munkájáról, de bármennyire is fájó, ki kell jelenteni,
hogy a koréletben uralkodó kiterjedt káoszért a politika teljes spektrumát terheli a felelősség. Ebben
tehető különbség a pártok között, de az általános társadalmi, erkölcsi, gazdasági és politikai válság
kialakulásában ennek egyre kisebb a jelentősége .

Az elcsalt rendszerváltoztatás és annak következményei, valamint az ország uniós csatlakozásra
törtéié teljes felkészítetlensége vezetett el a társadalom mai helyzetéig . Az Országgyíítlés tekintélye
veszélyes mélypontra süllyedt, a közállapotok és a közérzet kialakulásában az Országgyűlés politikai
felelőssége megkerülhetetlen tény .

Az OrszággyitMés hitele elveszett, ezért fel kell oszlatnia önmag . Nem példa nélküli az indftványwxlc,
hiszen a lengyel parlament éppen a minap forte napirendre az önfeloszlatfl5 kérdését. Az
önfeloszlatással a demokrácia maradék morális tőkéje még átmenthető a következő parlament
szántárs, és ezzel az országgyűlés és a politikai pártok önmaguk helyezhetnék új alapokra a társadalmi
ellenőrzés kultúráját, növelnék erejét, jelentőségét .
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Az Országgyűlés már nem képes megfelelni a társadalom elvárásainak, nem képes irányt mutatni,
ezért önfeloszlatása a mai magyar közáBapotokböl fakadó erkölcsi parancs . Aieggyő désunk, hogy ez
az egyetlen mödja a tiszta lap megnyitásának, annak érdekében, hogy a fent emlftett kérdések végre
napirendre vehetők legyenek .

Budapest, 2005 . március 21 .

Körömi Attila
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