Domány András

Semjén? Ugyan már!
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A teljes magyar sajtót követve Váncsa István is beugrott egy adminisztrációs trükknek, amikor azt írja „a
legnagyobb magyar rénszarvasvadászról”, hogy „hideglelős éji órán a szó legszorosabb értelmében
törvényt hoz, mármint be a Házba.” (Áll, ül, fekszik, ÉS, 2020/28., július 10.) Egy idő óta tényleg mindenki
azt hiszi, hogy Semjén Zsolt írja a törvényeket, pedig egy frászt.
Régebben az Országgyűléshez benyújtott, nem képviselőktől vagy bizottságtól származó
törvényjavaslatokra az volt ráírva, hogy benyújtójuk a kormány, előadójuk ez vagy az a miniszter.
Valamikor 2018 táján ezt úgy változtatták meg, hogy benyújtóként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
szerepel – aki a kísérőlevelek szerint „a kormány nevében” teszi ezt –, és alatta jön az, hogy ki az előadó.
Ez utóbbi az a kormánytag, aki a törvényjavaslat tartalmáért felelős, mert az ő szakterületéhez tartozik. Ő
vagy az államtitkára terjeszti elő az Országgyűlésben és üli végig a vitát. Ő hagyja jóvá a hivatalnokai által
készített indoklást. A „benyújtónak” mindehhez semmi köze, legfeljebb annyi, hogy ő is ott van a
kormányülésen, ahol eldöntik, hogy az illető javaslatot a parlament elé viszik. Az egy teljesen
jelentéktelen, tisztán adminisztratív feladat, hogy ki írja alá a kísérőlevelet.
Hogy ennek a változtatásnak mi értelme volt, nem tudom. Talán az egyébként elhanyagolható politikai
szerepű KDNP-elnök látszólagos jelentőségét akarták növelni, ami a jelek szerint sikerült, hiszen már
mindenki Semjén törvényjavaslatairól beszél. Azt pedig végképp nem értem, hogy mi az értelmük az
éjszakai benyújtásoknak, ami praktikusan azt jelenti, hogy Semjén valamelyik beosztottja akkor nyom meg
egy „elküld” gombot, nyilván otthonról.
Értem én, hogy Semjén vonzza a rosszmájú feltételezéseket, de sem a múzeumi dolgozók közalkalmazotti
státuszának elvételét, sem a Színművészeti szétverését, sem a Városliget beépítését nem ő találta ki.
Ezekért az illetékes Kásler Miklós, Palkovics László, Gulyás Gergely stb. miniszterek a fő felelősök
politikailag és morálisan, Semjén csak küldönc volt, és az marad ezentúl is. Ne fújjuk fel a szerepét, mert
ezzel önkéntelenül jelentősebb ﬁgurának láttatjuk, mint amilyen.

