Kukorelli István laudációja
Schmidt Péter tiszteletére 90. születésnapja alkalmából
E jeles évfordulón, 90. születésnapodon sok szeretettel és jó barátsággal köszöntelek. Nemcsak
magam, hanem leginkább a tanítványok a magyar alkotmányjogászok közössége, egyesülete
nevében.
80. születésnapodon, 10 évvel ezelőtt Schmidt Péter a tanárt, a tudóst, a közszereplőt, az
alkotmánybírót és mindenekelőtt az Embert köszöntöttem. 10 év távlatából az utóbbinak egyre
nagyobb jelentősége van, kedves költőd, Nagy László régen megjósolta ezt. Példaértéke van a
megőrzött emberarcnak.
Ma köszönthetnélek úgy is, mint népi kollégistát, a független kollégiumok elkötelezett hívét, a
Bibó Szakkollégium alapítóját. Köszönthetnélek, mint Bibó díjas alkotmányjogászt, a Magyar
Politikatudományi Társaság és a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének alapító tagját,
elnökét.
Köszönthetnélek közszereplőként, mint a Magyar Rádió Nívósdíjasát (1981).
Köszönthetnélek, mint egykori dékánunk, tanszékvezetőnk és számtalan más minőségedben is.
Nem teszem, illetve egy tevékenységedet nagyítanám ki, a rendszerváltó, az alkotmányos
rendszerváltásra nagy hatást gyakorló Schmidt Péter!
Mostanában újra sokat foglalkoztat az alkotmányos rendszerváltozás, kik csinálták, magától
omlott össze, kimúlt, megbukott? Alanyiságát tekintve több tényezős volt, aki kisajátítja, nem
mond igazat!
Negyedszázad távlatából három dologra mindenképp érdemes utalni: elég nagy volt a rendszer
belső reformkapacitása, reformértelmisége; fontos volt a hat hónapig egységes EKA létrejötte,
mint nyomásgyakorló csoport; kedvező volt a nemzetközi csillagjárás.
Schmidt Péter mint nagyhatású reformértelmiségi gondolkodó szóban és írásban éppen azokkal
a kérdésekkel foglalkozott, amelyek a rendszerváltozás lényegét jelentették, nevezetesen a
választási rendszerrel, az alapjogokkal, a jogforrásokkal. Közvetlen kapcsolat mutatható ki a
gondolatai és az alapjogi törvények vagy például a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései
között.
Visszatérve az emberarcra, Schmidt Péter 1997-ben 70 éves korában tudatosan és
példaértékszerűen visszavonult. „Új világ jött el, amelyik túllépet rajtunk” mondta. Akkor sokan
nem értettük miért. Hiányzott. Mert minden műhelyteremtő professzor űrt hagy maga után.
Pontosabban nyomot.
Most már jobban értem a példát. Kevéssé az új világot, amely valóban sok mindenben túllépett.
De az emberarcokon nem! Schmidt Péteren sem. A nyomok, az arc itt maradt. Mindig öröm, ha itt
vagy körünkben és körbevehetünk köszönve mindent, amit adtál.
80. születésnapodon egy tanulmánykötettel tisztelegtünk előtted, amelybe 33 szerző írt. Most
úgy gondoltuk, hogy egy kézírással elkövetett személyes laudációkat tartalmazó albummal,
lepünk meg, bízva abban, hogy olvasata örömet ad. Fogadd szeretettel Tőlünk.
A Jóisten éltessen, s ne korlátozzuk őt akaratában! A 100-on is szeretnénk köszönteni!

