
2008-ban végleg elszálltak azok
a szocialista remények, hogy a
választási gyõzelmet követõen,
a 2006-os kormányzati prog-
ramban megfogalmazott alap-
vetõ célok teljesülhessenek. A
tavaszi népszavazási eredmé-
nyek nyomán a reformok végleg
lekerültek a napirendrõl, az õszi
– világméretû – gazdasági válság
pedig az új növekedési pálya be-
indulásához fûzött álmoknak
vetett véget. A lényeg utólag
mindig könnyebben ragadható
meg, ezúttal azonban a részle-
tekbe tekintés is az imént sum-
mázott véleményünk igazságát
erõsíti meg. Az év kezdetén a
fõbb politikai erõket a március-

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Január 8.
A kormány bejelenti, hogy 
a nagy hírveréssel beharango-
zott, s még néhány héttel 
korábban is naponta emlegetett 
új kormányzati negyed 
felépítésétõl – bizonytalan 
ideig – eltekintenének

Február 13.
Évértékelõ beszédek. Orbán 
Viktor a Syma csarnokban 
a közelgõ népszavazásra 
mozgósítja táborát. Öt nappal 
késõbb Gyurcsány Ferenc 
parlamenti évadnyitójában 
alig említi a referendumot, 
viszont megint új programmal 
rukkol ki – ezúttal a „Munka, 
tudás, tulajdon” elnevezésû 
vízióval.
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2008 A NEM VÁRT VÁLSÁG ÉVE

A józan ész nevében. A józan ész nevében….De… merre is? A miniszterelnök március elsején a Millenárison tartotta 
a szocialista kampány nyitányát

Orbán Viktor a szoká-
sos évértékelõjét 
ezúttal a SYMA-

csarnokban tartja, 
s ezúttal a hatalmas, 

lelkes közönsége
korántsem évértékelést 

hallat tõle, hanem 
a márciusban esedékes 

népszavazáson való 
részvételre buzdító, 

kampánynyitó be-
szédet, amelyben nem 
gyõzi elég nyomaték-

kal kiemelni a közelgõ 
fordulat történelmi

jelentõségét
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Március 29.
Bomlik a kormánykoalíció. 
Gyurcsány Ferenc ezen 
a napon, az MSZP pártérte-
kezletén nyíltan hadat üzen 
az SZDSZ „makacs reformer-
ségének”, s a válasz sem sokat 
késik. Két nappal késõbb 
a liberális párt ügyvivõ testü-
lete jelenti be a koalíció 
felmondását, amit a különbözõ 
pártszinteken meg is szavaz-
nak, végül április 27-én 
a rendkívüli küldöttértekezlet is 
jóváhagyja a kilépést.

Június 7.
Nem kis küzdelmek után 
Fodor Gábor lesz az SZDSZ 
új elnöke, akitõl sokan új 
politikát is vártak. Két héttel 
késõbb találkozik is az ellenzék 
vezérével, Orbán Viktorral, 
akivel egy lehetséges szakértõi 
kormányzás szükségességében 
elvileg egyet is értenek.

Augusztus 27.
Gyurcsány Ferenc újabb 
– nagy terjedelmû – reform-
elképzeléssel lepi meg a köz-
véleményt, s a Népszabadság 
olvasótáborát. Megegyezés
címmel a hazai vállalkozói 
réteg számára ajánlana olyan 
adóreformot, amelynek kivi-
telezhetõségérõl az érintettek 
véleménye roppantul meg-
oszlik. Az MSZP – és maga 
a kormányfõ is – a késõbbiek-
ben szeretné ezt a fogalmaz-
ványt új kormányprogramként 
is elfogadtatni, ám e törekvés 
nagyon is vegyes reakciókat 
vált ki. Október 11-én 
az MSZP kongresszust tart, 
amelyen az elõzetes bejelentés 
szerint a fönti kormányfõi 
vitairatot tárgyalnák meg. 
Ám a közben drámai 
gyorsasággal válságossá 
fordult világgazdasági szituáció 
miatt a legutolsó pillanatban 
mégsem ezt teszik, hanem 
a kormányfõ 12 pontos válság-
kezelõ tervezetét hallgatják 
meg. Így ér véget minden 
idõk legrövidebb, mindössze 
három órán keresztül tartó 
párkongresszusa.
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Lelkes egyetemista csapatok az utcákon és köztereken agitálnak a tandíj ellen, s nem mondható, hogy hatás 
nélkül tették

Vigyázunk az igazságszolgáltatásra… A Magyar Gárda perének idején a Gárda tagjai informális blokád alá vonták 
a Fõvárosi Bíróság épületét
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ra kiírt népszavazásra való felké-
szülés kötötte le. A Fidesz leg-
feljebb aktualizálta, megerõsí-
tette mindazt, amit már másfél
éve hangoztatott: tudni illik,
hogy ez a referendum lesz a leg-
kézenfekvõbb alkalom a kor-
mányzati munkáról történõ íté-
lethirdetésre. Az MSZP termé-
szetesen nem így gondolta, de
arra meg nem volt képes, hogy
olyan kampányt folytasson,
amelynek nyomán megmaradt
(és egykori) híveit aktív részvé-
telre csábítsa. Következéskép-
pen az eredmény az õ szem-
pontjukból katasztrofális lett,
mert a választók olyan egyértel-
mûen mondtak nemet a nagy el-
osztórendszerekben korábbról
megszerzett elõjogaik csorbítá-
sára, amilyen méretû ellenállás
elviselésére a kormányzó koalí-
ció nem volt felkészülve. A kö-
vetkezmény nem is maradt el,
mert Gyurcsány Ferenc három
héttel késõbb olyan gyorsan és
látványosan szeretett volna egy-
szerre megszabadulni a reform-
politika terheitõl, valamint az
örökös bajkeverõnek beállított
SZDSZ-tõl, hogy a kisebbik
partner számára valóban nem
maradt más kiút, mint a min-
dennél egyértelmûbb kivonulás
nagyhangú lebonyolítása.

A meglepõen kevés politikai
bölcsességgel, s aránytalanul
sok fölösleges, teátrális jelenettel
tarkított szétválási hónap után a
belpolitikai alternatívák leegy-
szerûsödtek az elõrehozott vá-
lasztás, a szakértõi kormányzás,
valamint a kisebbségi kabinettel
történõ vergõdés lehetõségeire.
Mindhárom változat mellett ko-
moly érveket lehetett felsora-
koztatni, ám a kollektív túlélési
ösztönök végül a kisebbségi kor-
mányzást tették leginkább elfo-
gadható alternatívává.

Május tájékán a kedélyek las-
san megnyugodtak, s valameny-
nyi politikai fõszereplõ meg-
kezdte berendezkedését a ki-
sebbségi kormányzás keretei kö-
zött eltöltendõ utolsó két év mi-
nél sikeresebb elviseléséhez.

Gyurcsány például úgy alakítot-
ta át kormányát, hogy a pártelit
valamennyi lényeges csoportjá-
nak erõs embereit igyekezett va-
lamiféle kormányzati felelõsség-
gel és lehetõséggel felruházni, s
ezek után õ pedig a nyár végén
zavartalanul hódolhatott ked-
venc foglalatosságának: meg-
kezdhette egy újabb, nagy ívû
program megfogalmazását.

Augusztusra el is készült az új
mû, s a szocialista PR-gépezet
meglehetõs sikerrel tartotta hat
hétig napirenden a Megegyezés
címû politikai röpiratot. Sõt
még azzal is kacérkodtak, hogy

e gondolatfutam a kisebbségi
kormány programjának rangjá-
ra emeltessék. Talán így is lett
volna, ha a szeptember végén
Amerikából elindult pénzügyi
válság nem söpör olyan erõvel
végig a világon és Európán,
hogy október 10-e körül ha-
zánkban már nem az volt a dön-
tõ kérdés, hogy milyen prog-
ramja, elfogadottsága, háttere
van a kisebbségi kormányzás-
nak, hanem az: marad-e még
egyáltalán annyi az országból,
amit érdemes kormányozni?

E válsághelyzetben a Gyur-
csány-kabinet meglepõen haté-

NÉPSZAVAZÁS 
MÁRCIUS 9-ÉN

Másfél éves huzavona után,
március 9-én megtartották
az ellenzék által a vizitdíjról,
kórházi napidíjról és a tan-
díjról kiírott népszavazást. 
A részvétel nagyságrendje
mindenkit meglepett, mert
hazánkban ez a vélemény-
nyilvánítási lehetõség ko-
rábban nem tartozott a mil-
liókat megmozgató alkal-
mak közé, ám ezúttal mint-
egy négymillió polgár ment
el szavazni, ami több mint
50 százalékos részvételt je-
lentett. S ami szintén meg-
lepetést keltett: a falusi rész-
vételi adatok ezúttal nem
maradtak el a városi, fõvá-
rosi szinttõl. A referendum
a kormány szemszögébõl
igen kedvezõtlen ered-
ménnyel végzõdött, mert
mind a három reformlépést
több mint 80 százalékos el-
utasítással fogadta az elsöp-
rõ többség. Elõzetesen so-
kan azzal számoltak, hogy
az egyes kérdésekben meg-
oszlik majd a lakosság ítéle-
te, ám március 9-én a sza-
vazók elutasítási vágya min-
den más megfontolásnál
erõsebbnek bizonyult. A
népszavazás eredményei
számos lényeges politikai
következménnyel jártak.
Egyrészt demonstrálta,
hogy a magyar társadalom
önként semmi szín alatt
nem enged a korábban
megszerzett kedvezmé-
nyekbõl, fõleg ha e tiltako-
zásban kellõ erejû támogató
partnere is akad. Másrészt
az is kiderült, hogy a lakos-
ság döntõ többsége az
egészségügyet és az oktatási
rendszert a rendszerváltás
20. évében is alapvetõen ál-
lami feladatnak tartja. Har-
madrészt, nem fogadja el
azt a fajta reformpolitikát,
amit egyértelmûen felülrõl

148

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Az afganisztáni magyar katonai részvétel hõsi halottjának, Nemes Krisztiánnak 
tisztelegnek

Gyurcsány Ferenc utat mutat a koalíciós partnernek… Az MSZP március 29-ei 
rendezvényén az SZDSZ-t hibáztatta a népszavazási kudarcért

kikényszerített, kormányza-
ti megvonásként értelmez.
Ezek után már nem lehetett

a kezdeményezés kivételes
politikai jelentõségét figyel-
men kívül hagyni.

KERETSZÖVEG HOSSZÚ!!!
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KISEBBSÉGI KORMÁNYZÁS

Április 30-án a szabadde-
mokrata miniszterek és ál-
lamtitkárok visszaadják meg-
bízóleveleiket, ezzel a lépéssel
hivatalosan is megszûnik a
koalíció. Gyurcsány Ferenc
kisebbségi kormányzásra ké-
szül, két nappal korábban
már be is mutatta alaposan
átalakított kormánya hét új
tagját, akik kinevezési okmá-
nyaikat május 15-én meg-
kapják a köztársasági elnök-
tõl. Az új kormány összetéte-
le szembetûnõen képezi le a
szocialista párt legbefolyáso-
sabb érdekcsoportjainak ve-
zetõ köreit, igazi pártkor-
mányként is értelmezhetõ.
Ami abból a szempontból
érthetõ, hogy ezután vala-
mennyi szocialista képviselõ
fegyelmezett és egyhangú
szavazatára is szükség lesz. A
kabinetnek ugyanis a parla-
mentben ötfõs kisebbsége

van, de az elõzetes megnyil-
vánulások alapján arra lehet
számítani, hogy a stratégiai
jellegû döntésekben mindig
számíthat elegendõ szabad-
demokrata támogatóra.
(Többségüknek egyébként
sem érdeke az elõrehozott vá-
lasztás, ezért a két rossz kö-
zött inkább fogják támogatni
a kormányzati túlélést – és a
sajátjukét.) Továbbá a parla-
ment egészében mindig is
akad még néhány tisztázatlan
hovatartozású képviselõ,
akiknek alkalmi megnyerésé-
vel a legszorosabb szavazási
szituációk szintén megúszha-
tónak tûnnek. S így is alakult
a kisebbségi kormányzati jö-
võ, mert õsszel hol ilyen, hol
olyan támogatással, de az
adótörvényeket éppen úgy el
lehetett fogadtatni, mint a
költségvetési javaslatokat is.
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Szobatársak, ha találkoznak…
A két párt elnöke szeptemberben 
megtárgyalja a kisebbségi 
kormányzás nyomán kialakult 
belpolitikai helyzetet

És azt hallottad, amikor Ferenc
elküldött minket? Horn Gábor 

és Kóka János az SZDSZ OT ülésén 
– április 5-én – megszavazták 

párjuknak a koalícióból 
történõ kilépését
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kony és kivételesen gyors reak-
ciókészségrõl tanúskodó idõsza-
kot produkált. Kifelé is, befelé is.
A válság méreteit, mélységeit
idõben felismerve, aránylag rövid
idõn belül olyan nagyságrendû
nemzetközi pénzügyi háttértá-
mogatást tudtak elõteremteni,
amelyhez fogható pénzügyi segít-
séget addig el sem lehetett volna
képzelni. Mindeközben, párhu-
zamosan a belsõ politikai feltéte-
leken is jelentõs mértékben sike-
rült módosítani: a meghirdetett,
majd sebtében lebonyolított
nemzeti csúcs talán nagyon is
PR-ízû produkció lett, viszont
feltétlenül javította az ország kül-
sõ megítélését, s a közvélemény
mérvadó soraiban való válság-
kommunikációnak is páratlanul
erõs hátteret szolgáltatott. Ösz-
szességében azt mondhatjuk,
hogy Gyurcsány Ferenc akkor
nyújtotta a legmeggyõzõbb kor-
mányfõi teljesítményét, amikorra
már a politikai viszonyok változá-
sai a számára mindkét sorsdöntõ-
en fontos szõnyeget kihúzták a lá-
bai alól. Amikor már sem refor-
merként, sem pedig a jövendõ
gazdasági növekedést megalapo-
zó miniszterelnökként nem mû-
ködhetett eredményesen.

Az év végén a Fidesz jeges
nyugalommal szemlélhette a fo-
lyamatokat, számára ebbõl a
helyzetbõl ugyanis csak kedvezõ
fejlemények jöhettek: a kisebbsé-
gi kormány azt akarta megoldani,
amit többségi felhatalmazással
sem volt képes megtenni. Az
SZDSZ tragikomikuma abból
adódott, hogy hétrõl hétre el kel-
let játszaniuk a mérleg nyelvének
valamiféle mozgást imitáló szere-
pét, miközben nagyon is tanácsos
volt mozdulatlanul maradniuk.
Az MDF lélegzetelállító mutat-
ványokkal volt kénytelen elemi
létezését felmutatni. A szocialis-
ták pedig nem tudták, hogy mi
lenne az igazi teendõjük: arany-
szájú reformminiszterelnökük
alól a történelem elhordta a meg-
fogalmazott, deklarált lehetõsé-
geket, az új, példátlan méretû
gazdasági világválsággal pedig

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Október 18.
A kormányfõ Nemzeti csúcsot 
hív össze, ahol megjelenik, 
és rövid beszédet mond a hazai 
gazdasági, tudományos 
és politikai közélet félszáz 
kulcsfigurája. A példátlan 
esemény legfontosabb média-
visszhangját Gyurcsány Ferenc 
és Orbán Viktor nyilvános 
kézfogása aratja. Feltehetõen 
ez volt az a gesztus, amibõl 
az ország lakóinak jelentõs 
része megértette, hogy tényleg 
nagy lehet a baj…

Október 29.
Nyilvánosságra hozzák, 
hogy hazánk a Nemzetközi 
Valutaalaptól, a Világbanktól, 
valamint az Európai Banktól 
példátlanul nagy, összesen 
25 milliárd dolláros segítséget 
kap, amely összeggel felte-
hetõen megmenekültünk 
a belátható idõn belüli 
országcsõd rémétõl.

November 13.
Újabb nemzeti csúcsot, 
ezúttal gazdasági/gazdaság-
politikai találkozót szervez 
a kormány, az egy hónappal 
korábbinál talán kisebb 
visszhanggal. Viszont a gaz-
dasági élet fõszereplõiben ez 
a találkozó is tudatosítja 
a változásokért elvárható 
közéleti felelõsségük jelentõ-
ségét. S nem meglepõ, ha két 
héttel késõbb, november 28-án 
a gazdasági fõszereplõk 
a tudományos élet reprezen-
tánsaival összefogva megala-
kítják a Reformszövetséget.

!!14 sort hozzá lehetne írni!!
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Nyugi, mindjárt a csúcson leszünk… A Fidesz delegációja megérkezik 
az októberi Nemzeti Csúcsra

Mindenkit meghívtak, aki csak számított. Október 18-án a politikai, gazdasági 
és tudományos élet legkiemelkedõbb vezetõi a válságról tanácskoztak
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ugyanúgy nem tudtak mit kezde-
ni, mint ahogyan mások sem.
Csakhogy õk éppen kormányon
voltak, és mindenki tõlük várta
volna azt a megoldást is, amirõl
egyébként senkinek sem volt el-
képzelése. És ezen a helyzeten
már az sem segített volna, ha Fe-
renc megint ír egy új pamfletet.

Be kellett volna ismerni a
2006-os program teljes érvény-
telenségét, ugyanakkor elõ kellett
volna állni valami olyan elképze-
léssel, ami az új, több mint tragi-
kus helyzetben is elfogadható, tá-
mogatható irány lehetett volna.
Ehhez azonban olyan bizalmi tõ-
kére lett volna szükség, aminek
elherdálásában éppen a regnáló
kormányfõ mutatott fel rendkí-
vüli teljesítményt. A 2009-es év-
nek úgykezdtünk neki, hogy a
mind mélyebb válság következ-
ményeinek kormányzati intézé-
sében sem személyi, sem pedig a
többség számára megnyugtató-
an elfogadható politikai kombi-
nációt nem sikerült felmutatni.
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Ez még csak fõpróba…
A kormányfõ-pártelnök gyerekeknek 
szánt karácsonyi ajándékokat visz 
pártja választmányi ülésére

A részleteket majd már velem kell 
megbeszélnie… Végre egy igazi 
siker: páratlan értékû – kecskeméti – 
beruházásról egyezett meg 
a Mercedes Gyár vezére a magyar 
kormányzati képviselõkkel
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