
Schmitt Pál megtört: tegnap az Or-
szággyűlésben napirend előtt beje-
lentette, hogy lemond a köztársasági 
elnöki tisztségről. E lépését a szem-
mel láthatóan megviselt elnök így in-
dokolta: „Magyarország alaptörvé-
nye szerint, amelyet magam láttam 
el kézjegyemmel, az államfő kifejezi 
a nemzet egységét. Ezen rendelkezés 
számomra azt jelenti, hogy ebben a 
helyzetben, amikor személyes ügyem 
nemzetemet inkább megosztja, mint 
egységesíti, kötelességemnek érzem, 
hogy szolgálatomat befejezzem, el-
nöki mandátumomról lemondjak.” 
A lemondás sokakat meglepett, első-
sorban azért, mert Schmitt Pál az el-
múlt héten többször is világossá tet-
te: ő ugyan le nem mond. Először ak-
kor üzente ezt haza Szöulból, ami-
kor a Semmelweis Egyetem vizsgá-
lóbizottsága kimondta, hogy dokto-
ri disszertációja plágiumon alapul, 
majd megismételte ugyanezt pénte-
ken a köztévében, miután visszavon-
ták doktori fokozatát, végül vasárnap 
a Kossuth  Rádióban – mindannyi-
szor ugyanúgy érvelt, mint tegnap az 
Ország gyűlésben: ő szabályszerűen 
járt el. Szerinte elvtelenül támadták, 
mert „az ártatlanság védelme (vélel-
me – A szerk.) mindenkit megillet”, 
de ő ezt nem kapta meg. Bejelentet-
te azt is, hogy – bár eddig ezt nem 
tervezte – bíróságon támadja meg az 
egyetem döntését.

Nem lehet tudni, mi váltotta ki 
Schmitt Pál lépését. Talán a túlzott 
stressz, vélik egyesek, emlékeztet-
ve arra, hogy Orbán Viktor a múlt 
pénteken azzal adott időt neki, hogy 
védje magát, amíg tudja. Csakhogy 
az elmúlt napokban tényleg össz-
tűz zúdult arra az emberre, aki ed-
dig abban a hiszemben élte az éle-
tét, hogy köztiszteletnek és általános 
szeretetnek örvend. Mások úgy vé-
lik: a miniszterelnök elunta a hely-
zetet, amely nemcsak a jobbolda-
li értelmiségi holdudvart rázta meg, 
hanem a Fidesz parlamenti frakció
ját is. Utóbbi tegnap reggel rend-
kívüli ülésen hallgatta meg Orbán 
Viktort. A kormányfő ezután beszélt 
az államfővel. Nem tudni, ekkor mi 
hangzott el, mindenesetre Schmitt 
hamarosan bejelentette lemondá-
sát. Most Kövér László házelnök lát-
ja el ideiglenesen az államfői teen-
dőket. Ő egyébként azzal fordult teg-
nap az államfői lemondást zajongva 
fogadó MSZPfrakcióhoz: „Önma-
gában méltatlan, hogy a tőlem bal-
ra ülő képviselők itt lehetnek a par-
lamentben.” Az ügy e4–5–6
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Sérthetetlent!
Schmitt Pál lemondott. Ez volt  
az egyetlen helyes lépése. Már 
korábban meg kellett volna ten-
nie. Az előtt, hogy a jelenlétével 
végképp szétzilálta a Köztársa
sági Elnöki Hivatal tekintélyét. 
Már ha tekintélynek lehet nevez-
ni azt az érzést, ami az embert 
óhatatlanul eluralja, ha a követ-
kező nevekre gondol: Göncz 
Árpád, Mádl Ferenc, Sólyom 
László. Volt közülük, akit szeretni 
és tisztelni lehetett. Volt közülük, 
akinek az életműve parancsolt 
tiszteletet. És volt, akit nagyon 
nehezen lehetett szeretni, arra 
igényt sem tartott, viszont rigo
rózus elkötelezettséggel védte  
a jogrendet. Személyükben tes
tesítettek meg valamiféle ideált, 
amit igenis lehetett azonosítani  
a köztársasági elnöki tisztséggel, 
a legfőbb közjogi méltóságéval. 
Nagyon nem mindegy, hogy  
ki Magyarország államfője.

Orbán Viktor azzal, hogy 
 Schmitt Pált ültette a Sándor 
palotába, mégis megpróbálta 
mindeggyé tenni. Mintha ennek 
a tisztségnek nem lenne tétje 
azon kívül, hogy szajkózni lehes-
sen az elnök sérthetetlenségét. 
Csakhogy a sérthetetlenség tisz-
teletből fakad, és nem tisztségből 
– ki kell vívni. A miniszterelnök 
hatalmasat hibázott azzal, hogy 
Schmitt Pált választatta elnökké. 
Most Magyarországon szánako-
zik a fél világ, ami még annál is 
rosszabb, mintha röhögnének 
rajtunk.

A kormányfő azonban hely
rehozhatja korábbi hibáját, főleg, 
ha gyorsan elfelejti azokat a párt-
politikusokat, akiknek a nevei 
elsőként bukkantak föl a lemon-
dás után. Számos olyan ember 
van a jobboldon, aki megkérdője-
lezhetetlenül alkalmas jelölt len-
ne. A napokban kiderül, hogy 
Orbán Viktor számára valóban 
sérthetetlene az államfői tisztség, 
vagy tényleg csak azt a célt szol-
gálja, hogy ő még jobban érezze 
magát a világban. (A szerk.)

Egyedül nem ment
Hargitai Miklós azt keresi, 
kinek a kudarca, hogy nem 
lett meg a kellő számú alá-
írás a népszavazáshoz. e11

Összeborulás nélkül
Bitó László elgondolkodott 
a választások előtti helyes 
ellenzéki stratégiáról. e12
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9 7 7 0 1 3 3 1 7 5 0 2 9 1 2 0 7 9

A Muzulmán 
Testvériség  
mégis a kairói  
hatalomra tör
Az egyiptomi iszlamisták  
elnökjelöltje, Khairat al-Shatir 
jelentős tapasztalattal bíró 
mérsékelt politikus hírében áll, 
aki már a Mubarak-korszak 
előtt is az igazáért harcolt. e8

A gazdasági  
diplomáciában 
nehezen múlik 
rossz hírünk
Az ország élén keletkezett űr  
a piacokat nem rázta meg 
egyáltalán, de a kormány  
nemzetközi megítélése  
a „problémás” kategóriába  
került az elmúlt időben. e9

Nem szűNik meg, 
csak átalakul?
Több, Budapestet vidé-
ki városokkal összekötő 
Volán-járat szűnik meg 
a közeljövőben. Ezzel 
párhuzamosan egy új 
törvénytervezet szerint 
a piacra szolgáltatási 
díjért vállalkozások is 
beléphetnek. A Volá-
noknak eddig épp 
a megszűnő járatok 
hoztak nyereséget. e9

FoTó: Móricz SiMon

Lehajtott fejjel: a kormánypárti képviselők felállva tapsolták meg a lelépő Schmitt Pált FoTó: Kurucz árpád

Orbán Viktor tőle jobbra álló államfőt 
szeretne, aki aktívan politizál
O Kövér László egy hónapra kipróbálhatja a posztot, de egyelőre nem lelkes.
O áder János is megfelelne a leírásnak, de Tőkés nevét is hallani. Az ügy e4
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FinTA CsAbA 
MEgTAláljA 
A HAngHoz  
A ForMáT  
Rivalda e20

Plágiumbotrány Az Országgyűlés rögtön meg is szavazta az elnök távozását

schmitt Pál lemondott


