
Amíg a megelõzõ évben a több-
ség nem gyõzött álmélkodnia a
fideszes térfoglalás erején, a szé-
les körû konfliktusvállalási haj-
landóság határtalanságán, addig
2001-ben szinte minden a meg-
békítés, a béketeremtés, a köz-
pontilag szervezett jóakarat, a
konszolidálási szándékok körül
forgott. Háborúskodás után a
megbékülés lett az irányadó vo-
nás, legalábbis mindazoknak,
akik beérték a kormányzati in-
díttatású konszolidáció örömei-
vel. Az év középponti szereplõ-
je, kizárólagos kezdeményezõ
ereje, elsõszámú és megkerülhe-
tetlen tényezõje a kormány lett.
A lépésrõl lépésre kisgazdátlaní-
tott és konstruktív kormány,
élén a szünet nélküli aktivitást
mutató kormányfõvel. Aki, ha
kellett, akkor elsõként termett a
gáton, s állta útját az évszázad
árhullámainak, aki védte a ma-
gyarok érdekeit, történelmi érté-
keit határokon belül s kívül. Aki
nem aprózta el magát a végtelen
és kisszerû parlamenti vitákban,
hanem mindig megtalálta a
módját annak, hogy népét és
hallgatóságát elkülönített mé-
diaszereplésekben értesítse a
legújabb elgondolásairól.

Csaknem egy évtized távlatá-
ból is lenyûgözõ az a lista, ami a
2001-es kormányzati kezdemé-
nyezések konstruktivitását mu-
tatja. Rögtön az év elején meg-
indul a Széchenyi-terv propa-
gandája, s még semmi pénzt
nem osztottak ki, máris teli az
ország a kormányzati kezdemé-
nyezést ünneplõ gigaplakátok
erdejével. Még csak felvetjük a
nálunk megrendezendõ 2012-es
olimpia ötletét, ám a kormány-
zati optimizmus – széles körû
népi kezdeményezéssel, sok
százezer aláírással megtámogat-
va – elsöprõ gyõzelmet arat a
kishitûség, a gazdaságossági

szempontokat emlegetõ szûk-
keblûség felett. A Fidesz-kor-
mány bátran megmutatja, ho-
gyan kell eredményesen harcol-
ni a hatalmi-politikai intézmé-
nyek elnépszerûtlenedése, gyö-
kértelenné válása ellen. Kihelye-
zett kormányüléseket tartanak
olyan kicsinyke településeken is,
ahová megyei vezetõk is legfel-
jebb évtizedenként egyszer té-
vedtek el. S végre, megkaphat-

ják a határon túli magyarok a
státustörvényt, meg a magyar-
igazolványt, persze az akadé-
koskodóknak ezúttal is a kiszá-
míthatatlan nemzetközi vissz-
hang, meg az esetleges túlfûtött
várakozások miatti csalódás a
legfõbb gondjuk. Végre egy kor-
mány, amelyik felszámolná a
köztisztviselõi-kormányzati
szakember-garnitúra hullámzá-
sából adódó súlyos szakmai
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Január. 15.
Elindul a Széchenyi-terv. 
Ezen a napon a Gazdasági 
Minisztérium 55 olyan 
pályázatot hirdetett meg, 
amely – meghatározott 
programok keretei között – 
százmilliárdos nagyságrendben 
tesznek forrásokat hozzá-
férhetõvé a hazai vállalkozói 
szféra számára. Az év során 
mind az összegek, mind pedig 
a pályázati témakörök 
folyamatosan változnak, 
bõvülnek, s így e terv jelentõs 
mértékben járul hozzá a hazai 
vállalkozásokat minden 
eszközzel segíteni kívánó 
kormányzati imázs 
megerõsödéséhez.

Május 6.
Pokorni Zoltán lett a Fidesz 
elnöke. A párt szegedi 
kongresszusán – némi 
meglepetésre – a békülé-
kenyebb politikai irányvonalat 
képviselõ oktatási minisztert 
választották elnökké. 
Megfigyelõk e váltást már 
a közelgõ választásokra való 
elõkészület jegyében értel-
mezték, s hamar kiderült, 
hogy e vélekedés nem volt 
alaptalan. Az új elnök 
negyedév múlva megoldotta 
a jobboldal – akkori – leg-
nagyobb gondját: augusztus 
végén megkötötték meg-
állapodását az MDF–Fidesz 
együttmûködésérõl és a közös 
listaállításról.

Május 21.
Orbán Viktor Lausanne-ban 
hivatalosan is bejelenti 
a NOB elnökének, 
hogy hazánk szeretné 
megrendezni a 2012-es 
nyári olimpiát.
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2001 AZ UTOLSÓ BÉKEÉV

Matolcsy György ismertette azokat a pályázatokat, amelyeknek 
meghirdetésével útjára indul a Széchenyi Terv
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Június 9.
A szocialista párt budapesti 
kongresszusán Medgyessy 
Pétert – 99 százalékos 
támogatottsággal – miniszter-
elnök-jelöltnek választják. 
A jelölt továbbra is párton-
kívüli marad, de az egy év óta 
tartó vezetési fejetlenkedés 
e döntéssel befejezõdik, mivel 
a megválasztott jelölt vezeti 
ezután a párt választási 
bizottságát is. E naptól kezdve 
a jobboldal is tisztán látta, 
hogy a negatív kampány élét 
mindenekelõtt Medgyessy 
Péterre kell irányítaniuk.

Június 19.
Az országgyûlés elsöprõ 
többséggel, 93 százalékos 
támogatottsággal fogadta el 
az státustörvényt, amely 
a határon túli magyarok 
különleges jogállását, valamint 
a magyarigazolvánnyal járó 
kedvezmények körét rendezi. 
Némely szomszéd állammal 
komoly vitáink kezdõdnek, 
s egy-két rendelkezés értelme-
zése további bel- és külpolitikai 
bonyodalmak forrásává válik. 
Ám az is tény, hogy e tör-
vénnyel a jobboldali 
választóközönség régi álma 
látszik valóra válni.

Augusztus 20.
Esztergomban – páratlanul 
ünnepélyes külsõségek 
mellett – véget ér az 597 napos 
millenniumi év. Többnapos 
ünnepségsorozatok, nagy-
városi utcabálok, tûzijátékok, 
négynapos munkaszünet, 
avatások tömege, rendkívüli 
beruházások és felsorolhatatlan 
mennyiségû állami, önkor-
mányzati megemlékezés 
igyekezett feledhetetlenné 
tenni e hosszúra nyúlt kettõs 
nemzeti ünnepi alkalomzáró 
mozzanatait. Az önkor-
mányzatok és a központi 
költségvetés összesen mintegy 
80 milliárd forintot fordítottak 
az évfordulóhoz közvetlenül 
kapcsolódó beruházások, 
rendezvények, alkotások 
támogatására.
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Több mint tízezer beregi lakos kénytelen egy-két napon belül elhagyni a lakóhelyét, mert a Tisza árszintje korábban 
soha nem mért magasságúra emelkedve katasztrófával fenyegette a térséget

A mentési munkálatokban és a gátak további megerõsítésében a kritikus napokban néha tízezreknek kellett 
részt venniük
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problémákat, s megteremtené a
fõtisztviselõi kar biztonságát,
ám az ellenzék ebben sem lát
mást, mint a kormány hosszabb
távon bevethetõ pretoriánus
csapatának kinevelési kísérletét.
Végre egy kormány, amely
igyekszik egyenlõ feltételeket te-
remteni a felsõoktatásba igyek-
võk anyagi hátteréhez, ám az
õsztõl elindított diákhitel-rend-
szert többször is kénytelen mó-
dosítani, mert azt újabb és újabb
– szakmainak álcázott – kifogá-
sokkal bombázzák.

Sorolhatnák a további példá-
kat, hiszen 2001-ben valóban se
szeri, se száma a legkülönfélébb
kormányzati kezdeményezések-
nek, de talán az iménti lista is jól
illusztrálja az alapvetõ szerkeze-
ti problémát: hogy az elsöprõ
erejû kormányzati jóakarat-ro-
hamokban szinte semmi helyet

nem hagynak a kételyeknek, a
szakmai aggálynak, külsõ szem-
pontok figyelembe vételének.
Nem hagyhatnak, mert minden,
amit a kormány akar, az tüstént
nemzeti üggyé, s ez által hûség-
próbává avanzsálódik. Olyan
sorskérdésekké, amelyeknek
alakulásában nincs helye dest-
ruktív okoskodásnak, s még azt
a kérdést sem lehetséges felten-
ni, hogy e kezdeményezéseket
feltétlenül a végrehajtó hatalom-
nak kell-e kitalálnia és megszer-
veznie?

A kormányzati térfoglalás-
nak, mindent beborító és ellepõ
jellegének egyébként sincs való-
ságos politikai ellensúlya. Ellen-
zéki oldalon 2001-ben legfel-
jebb személyzeti kérdésekkel
foglalatoskodnak, átfogó és ver-
senyképes közpolitikai elképze-
lések bemutatására ezért sem jut

idõ. Az MSZP az év derekán
nagy nehezen megoldja a már
egy éve húzódó belsõ válságát.
Elõbb Németh Miklós mond
búcsút a kormányfõ-jelöltté
válás túlzottan rögösnek bizo-
nyult útjának, majd a pártelnök,
Kovács László is visszalép a je-
löltségtõl, s egyedüliként Med-
gyessy Péter marad a porondon.
Júniusra végre béke honol itt is,
s megkezdõdhet az újonnan ala-
kuló struktúrába való bújócska-
játék; lehet találgatni, hogy a
pártonkívüli miniszterelnök kö-
rül, vagy inkább a pártban lát-e
valaki magának több esélyt a to-
vábbi karrierépítésre.

Néhány nappal késõbb a má-
sik ellenzéki pártban is fontos
változások történnek. Demszky
Gábor visszamenekül fõpolgár-
mesteri teendõi közé, mert be-
látja, hogy a két nagy tábortól
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Szeptember 10.
A kormány nemzetbiztonsági 
kabinetje a svéd–angol 
fejlesztésû Gripen vadászre-
pülõgépek ajánlata mellett 
döntött, ami azért is meglepõ, 
mert elõtte biztosnak látszott 
az amerikai F–16-osok elfo-
gadása. E döntésnek késõbb 
még évekig vissza-visszatérõ 
következményei lettek, bár 
a körülményeket csaknem 
egy évtized múltán sem lehet 
világosabban látni.

November 23.
Centrum névvel új párt alakul 
négy olyan kisebb párttöre-
dékbõl, amelynek külön-külön 
szinte semmiféle parlamentbe 
jutási esélye nem lett volna. 
Korábban is népszerû új 
elnökük, Kupa Mihály nem 
gyõzte hangsúlyozni, hogy 
elsõdleges céljuk az egészség-
telen polarizáció megállítása 
lesz. A közéletben tüstént 
széles körû találgatás kezdõdött 
a felõl, hogy az új párt vajon 
melyik nagy tábor esélyeit 
segíti vagy rongálja.

December 22.
A kedvezménytörvény 
ideiglenes munkavállalást 
könnyítõ rendelkezései 
minden román állampolgárra 
vonatkoznak – így állapodott 
meg Orbán Viktor a román 
miniszterelnökkel. A kormány-
fõi óvatlanság következtében 
„húszmillió román munka-
vállaló” rohamával kell nem is 
oly soká szembesülnünk – 
állítják néhány nappal késõbb 
a szocialisták, nem kis 
médiafelhajtással kísérve 
ezt az akciót. A leendõ 
választásokat megelõzõ 
kampány ezzel a lehetséges 
legnagyobb sebességbe 
kapcsolt. Néhány nappal 
korábban kezdtük el az új évet.
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Az MSZP júniusi kongresszusán a pártonkívüli Medgyessy Pétert választották miniszterelnök-jelöltté, így õ lett 
a kampányt irányító OVB vezetõje is
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TORGYÁN JÓZSEF ÉS A TORGYÁNIZMUS

Február 8-án, Orbán Viktor-
ral történt találkozása után
Torgyán József lemond mi-
niszterségérõl. Az elõzmények
ismeretében nem meglepõ ez
a lépés, mert a Kisgazdapárt
soraiban már hetek óta egy-
mást követték a különféle bot-
rányok, és mind a frakció,
mind a párt eljutott a végsõ
szétesés határáig. Márpedig e
pártban Torgyán József veze-
tõ szerepe hosszú évek óta
megkérdõjelezhetetlen volt, s
így a politikai felelõssége is a
történtekért. Megmaradt
ugyan továbbra is a párt elnö-
kének, de trónfosztott helyze-
tébe nemigen tudott beletö-
rõdni, s folyamatos intrikákkal
próbálta pártját a koalícióból

való távozásra bírni. Végül az
FKGP képviselõcsoportja
májusban kizárta õt saját frak-
ciójából is, ám a függetlenek
padsorába nem volt hajlandó
beülni. Az év végén már teljes
a kisgazdakáosz, az eredeti
frakció helyén legalább há-
romféle párt, pártszövetség,
hevenyészett politikai alakzat
tagjai ücsörögnek. Mindennek
logikus betetõzéseként a
2002-es választásokon az
FKGP összesen 0,75 százalé-
kot kap, ami köeülbelül 42
000 szavazót takar. Így ért vé-
get az egyik legjelentõsebb ha-
zai politikai képzõdmény sok-
sok évtizedes pályafutása, s
ebben a dicstelen végben
kulcsszerepe volt annak a

Torgyán Józsefnek, aki a
rendszerváltás egyik legellent-
mondásosabb politikusa volt.
A hazai közéletben elsõként is-
merte fel a média bulvároso-
dásából adódó kivételes sze-
replési lehetõségeket, s hosszú
ideig õ volt az, aki nagyon tu-
datosan élt vissza ezzel a lehe-
tõséggel. Az archaikus magyar
politikai nyelvet nagyszerûen
kombinálta a néhány másod-
perces médiablöffökkel, s évti-
zedes könnyû sikereivel jelen-
tékenyen járult hozzá ahhoz
is, hogy hazánkban a politiku-
si tevékenység, a közéleti sze-
repvállalás példátlan tekintély-
vesztésen ment keresztül.
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Pártjának sorozatos botrányai 
nyomán tarthatatlanná vált 
Torgyán József kormányzati 
pozíciója, e kivételes média-
érdeklõdés a lemondásának 

köszönhetõ
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egyenlõ távolságot tartó pártel-
nöki kísérletének korántsem lett
meg a remélt támogatottsága. A
személyes viszonya a szocialis-
tákkal viszont éppen eléggé ki-
élezõdött ahhoz, hogy gyümöl-

csözõbbnek ígérkezzen az elnö-
ki székbe visszacsábítani a sokat
próbált Kuncze Gábort.

E – röviden vázolt – fejlemé-
nyek némileg magyarázhatják,
hogy az év végére miért is
egyenlítõdtek ki a két nagy tábor
közötti támogatottsági viszo-
nyok. 2001 elején még minden
kutatóintézet a szocialisták je-
lentõs elõnyét mutathatta ki, ám
az év végén azt lehetett látni,

hogy a Fidesznek is körülbelül
4o százalék körülire nõtt a stabil
támogatottsága. A változások
miértjére adandó megfelelõ vá-
laszt nemcsak a már bemutatott
„pozitív kormányzati aktivitás”

adja, hanem még egy másik, na-
gyon fontos tényezõ is. Ennek
az évnek a leglátványosabb, a
legtöbb szórakozató elemet pro-
dukáló politikai folyamata a
Torgyán József vezette Kisgaz-
dapárt elemeire hullása volt.
Kétségtelen, hogy a kisgazdave-
zetés és frakció a közéletet min-
den területén, hétrõl hétre pro-
dukált elképzelhetetlenül kissze-
rû és megszégyenítõ ügyeket.

Ám a megoldások során a Nagy
Testvér, a vezetõ koalíciós part-
ner rendszeresen igyekezett
olyan „segítséget” nyújtani,
amelynek folyományaként a ko-
alíció nemhogy gyengült, ha-

nem mind erõsebbé vált – igaz,
maga Kisgazda párt közben
szétporladt.

S ezt a tettet a jobboldali kö-
zönség leplezetlen hálával is-
merte el. 2001. szeptember 11.
után pedig egyébként is a stabi-
litás mindent megelõzõen fon-
tos értékké vált, külföldön is,
belföldön is – egy idõre.
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Boldogság és aggodalom… 
Kihelyezett kormányülés júliusban 
a zalai Kálócfán, amit a 200 lakosú 
falu egyik helyi magánvállalkozójának 
a gépszínjében tartottak meg
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A júniusban elfogadott státustörvény 
nyomán igényelhetõ 

az a magyarságigazolvány, amellyel 
a határon túli magyarok 

meghatározott kedvezményeket 
vehetnek igénybe

Ekkora botrányra számítok…
A magyar és a román kormányfõ 
december végén aláírta azt a két 
ország közötti megállapodást, 
amit az ellenzék azonnal támadni 
kezdett
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