
A harmadik választási évben ja-
nuártól decemberig kapkodhat-
ta a fejét az átlagos állampolgár,
az egyik meglepetés jött a másik
után. Az év elsõ két hónapjában
a közvélemény-kutatók még fö-
lényes (mintegy 15–18 százalé-
kos) szocialista vezetést mértek,
és ennek nyomán az elemzõk
többsége a választások után
egypárti, tisztán MSZP-s kor-
mánnyal számolt. Aztán mégis
a Fidesz alakított kormányt,
mert – újabb meglepetés – ezút-
tal nem az elsõ forduló nyertese
maximalizálta elõnyét, hanem
ellenfeleinek összefogásából ke-
rekedett ki az új – polgári –
többség.

Horn Gyula addig ijesztgetett
a jobboldali egység rémével,
amíg a többség ennek a realitá-
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Február 11.
Meggyilkolják Fenyõ Jánost. 
A Margit-híd budai hídfõjének 
közelében fényes nappal 
szitává lövik az egyik legismer-
tebb hazai nagyvállalkozót, 
s ez az eset – amely azóta is 
felderítetlenül maradt – a po-
litikai viták középpontjába 
emeli a legelemibb közbizton-
ság hiányának kérdését. 
A következõ hónapokban 
még számos leszámolás, 
robbantás, terrorcselekedet 
tölti el félelemmel a közvéle-
ményt. A terrorhullám tetõ-
pontját a július 2-ai Aranykéz 
utcai robbantás jelenti, ahol 
kéttucatnyi vétlen sérült 
és négy halott sorsa tudatosítja 
a lakosokban védtelenségük 
– korábban elképzelhetetlen – 
mértékét. Egyébként e terror-
sorozat esteleges politikai 
kapcsolódásairól tizenkét év 
elmúltával sincsenek világo-
sabb ismereteink – pedig 
a maga idejében számtalan 
hihetetlen kombináció 
látott napvilágot lehetséges 
magyarázatként.

Február 17.
Magyarország visszafizette 
az IMF-nek tartozásának 
legutolsó részletét is. 1982 óta 
elõször fordult elõ, hogy 
a nemzetközi pénzügyi élet 
e kulcsintézményével szemben 
nem állt fenn adósságunk. 
E lépés szemléletesen 
illusztrálta a megelõzõ három 
év gazdaságpolitikájának 
– nemzetközileg is – sikeres 
mivoltát.

Február 25.
Parlamenti vitanapot tartottak 
a bõs–nagymarosi kérdésrõl 
a Fidesz kezdeményezésérése. 
Még a hónap elején a kormány 
– a szabaddemokrata minisz-
terek ellenszavazata ellenére – 
úgy döntött, hogy megpróbál 
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1998 A MEGLEPETÉSEK ÉVE

Fölöslegesen felpiszkált indulatok; februári tüntetések a nagymarosi vízlépcsõ megépítésének újratárgyalása ellen, 
avagy a koalíció belsõ bomlasztása

Egy végsõ leszámolás, Fenyõ Jánost bérgyilkossal lelövetik a Margit híd 
budai hídfõjénél . „Ami itt van, az nem közbiztonság…”
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Szlovákiával egyezségre jutni 
a vízlépcsõ ügyében. Horn 
Gyula e döntéssel a kampány-
idõszakra olyan nyílt konflik-
tust vállalt fel koalíciós part-
nerével szemben, amelynek 
politikai következményeit 
leginkább az ellenzék tudta 
eredményesen kihasználni.

Március 31.
Megkezdõdtek Brüsszelben 
az Európai Unió és Magyar-
ország között a csatlakozási 
tárgyalások. Hazánk az elsõ 
körben a 31 fejezetre osztott 
átvilágítási eljárásból 18-at 
sikerrel teljesített az év végéig, 
s a november végi ország-
értékelés során – unió-érettségi 
szempontból – a tíz jelölt 
közül a legjobb bizonyítványt 
kaptuk.

Július 8.
Megalakul az Orbán-kormány. 
A kabinet felének addig 
a politikai élethez nem sok 
köze volt, nem voltak se kép-
viselõk, se párttagok, sokkal 
inkább a szûkebb szakmájuk-
ból idõleges közéleti kirándu-
lásra vállalkozó szimpatizánsok. 
A kormány nem sokat tétová-
zott, s már a nyáron meglepõ 
döntések sorozatát produkálva 
adta ország-világ tudtára, 
hogy komolyan gondolja 
az egykori kampányjelszót, 
és a kormányváltásnál többet, 
sokkal többet szeretne 
megvalósítani.

Július 21.
Megszûnik a tb-önkormány-
zatok önállósága, állami 
felügyelet alá kerülnek. 
A következõ hónapokban 
egészen a megyei szintekig 
hatoló szervezeti átalakításokra 
és személycserék tömegére 
kerül sor, ezáltal tömegeknek 
lesz alkalmuk megtanulni, 
hogy az új kormány néhány 
kulcsterületen sokkal erõ-
teljesebbnek képzeli az állami 
felelõsségvállalást annál, 
mint ahogyan azt korábban 
sejteni lehetett.
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Kampány minden elképzelhetõ 
felületen, a Fidesz nem bízott 
semmit sem a véletlenre

Kampány, hozott anyagból; 
Torgyán József nemzeti gyökérzetû 

modernitása, hagyomány 
és marketing érdekes 

párosításban
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Augusztus 14.
Simicska Lajost, a kormányfõ 
egykori kollégiumi szobatársát 
kinevezik az APEH élére, 
s az új vezetõ egy percig sem 
habozik cáfolni a személyével 
kapcsolatos politikai aggodal-
makat. Az ellenzék megpróbál 
az új elnök korábbi – megle-
hetõsen zavaros – cégvezetõi 
múltjának ügyleteibe bele-
kapaszkodni, ezáltal a két oldal 
között olyan új konfliktusmezõ 
formálódik, amelyet a média is 
szívesen tart folyamatosan 
napirenden. Megjegyzendõ 
még, hogy minderre a Posta-
bank-vezetõinek egy héttel 
korábban történt látványos 
lecserélése után került sor.

Augusztus 25.
Orbán Viktor pártja választ-
mányi ülésén bejelenti, hogy 
az elõzõ kormány idején 
törvénysértõ módon, titkos-
szolgálati eszközökkel, 
közpénzeken megrendelt titkos 
megfigyeléseket folytattak 
a Fidesz vezetõ személyiségei 
ellen. Olyan erejû belpolitikai 
botrány tör ki, amelynek 
a végén parlamenti vizsgáló-
bizottság alakul az ügy kivizs-
gálására. A titkosszolgálatok 
minden szintjén felmentések 
történnek, csak éppen 
az eredeti vádról nem derül ki 
semmi. Se pro, se kontra.

November 4.
Szokatlan idõben, az õsz végén 
éri el Magyarországot az év-
század legnagyobb, legpusz-
títóbb tiszai árhulláma. 
A kormány vészhelyzetet 
hirdetve azonnal élére állt 
a mentõmunkálatoknak, 
amelyekben a következõ két 
hét során több tízezren vesznek 
részt. A média rendre ott 
találhatja a helyszínen serény-
kedõ miniszterelnököt is. 
A válság megoldásával pár-
huzamosan új szerep is 
formálódik, olyan politikusi 
imázs, amely késõbb 
a ciklusidõ egészében is 
mértékadóvá válik.
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Hagyomány és modernség – baloldali változatban. 1. Horn Gyula pártja áprilisi kampánynyitó nagygyûlésén 
ismerkedik az újfajta látványkellékek hatásmechanizmusaival

Hagyomány és modernség – baloldali változat. 2. Horn Gyula a szokásos városligeti május elsején, lelkesült 
dolgozók – pártmunkások – között
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Te akarsz legyõzni…? Orbán Viktor és Horn Gyula a közgazdasági egyetemen megtartott nyilvános televíziós vita 
megkezdésének pillanataiban

A köroszlopos hirdetési felület 
nem bizonyult a legjobb 
kampányötletnek, rengeteg 
élcelõdésre teremtett lehetõséget
!!Kéne még egy kis szöveg!!
!!Kéne még egy kis szöveg!! Egy védhetetlen jobbegyenes. Gyõzelmi koccintó a Lendvay utcai Fidesz-székházban, a második forduló éjszakáján
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sát is elfogadta tõl. A miniszter-
elnöki kampánynak volt még
egy bizarr vonása. E tavaszon a
legtöbb politikai erõfeszítésével
éppen koalíciós szövetségesét
gyöngítette, s e törekvése sike-
resnek bizonyult. Az SZDSZ
ezúttal elvesztette a korábbi sza-
vazóbázisa kétharmadát, ám a
hûtlen százezrek nem a szocia-
listák bázisát gyarapították, ha-
nem a Fideszét.

Az igazi meglepetés azonban
a második fordulóra maradt. A
végsõ csata elõtt négy nappal
sokakat meglepett, hogy a ruti-
nos kormányfõ szemmel látha-
tóan alulmaradt abban a két-
órás, nyilvános szócsatában,
amelynek tévéközvetítését több
mint kétmillió választó izgulta
végig. Elõzetesen kevesen gon-
dolták, hogy e vita során a har-
minc évvel fiatalabb Orbán Vik-
tor inkább lesz képes meggyõz-
ni többszázer bizonytalankodót
a maga kormányfõi alkalmassá-
ga felõl, mint tapasztaltabb el-
lenfele. A slusszpoén május 24-
e vasárnapjára maradt. Kiderült

az, amit elõtte minden érintett
letagadott, s aminek realitását
csak nagyon kevesen merték el-
képzelni: a fideszes szavazótá-
bor összevonható a kisgazda tá-
mogatókéval. Az egykori radi-
kális, városi fiatal szavazó na-
gyon is jól megérteti magát az
idõs, falusi, vallásos konzervatív
választóval – akkor, ha találnak
egy közös ellenfelet; a bármilyen
áron legyõzendõ kommuniz-
must. S ha akad olyan politikai
erõ, aki képes elhitetni velük,
hogy tényleg ez lenne a tét.
1998 májusában volt ilyen erõ.

Maradt elegendõ meglepetés
a választások utáni idõkre is. A
nyár közepén megalakult Or-
bán-kormány összetétele igen-
csak zavarba ejtõ képet muta-
tott. Tagjai közt egyfelõl megje-
lentek olyan, korábban már ko-
moly szakmai tekintélyt felhal-
mozó szakértelmiségiek, akik-
nek tevékenységétõl akár nem-
zetközileg is értékelhetõ kor-
mányzást lehetett várni. Másfe-
lõl meg – fõként a kisgazda tár-
cák vezetésében – olyan szemé-

AZ 1998. ÉVI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK 
EREDMÉNYEI

Május 10-én a választások el-
sõ fordulóját – 56,26 százalé-
kos, igen alacsonynak mond-
ható részvétel mellett – 32,92
százalékos eredménnyel az
MSZP nyerte meg. A Fidesz
29,48 százalékot, az FKGP
13,15, az SZDSZ pedig 7,57
százalékot ért el. Így a máso-
dik fordulóban a legtöbb he-
lyen a két jobboldali ellenzéki
párt mérkõzhetett meg a szo-
cialistákkal, akiknek jelöltjei
113 egyéni választókörzetben
álltak az elsõ helyen. A Fidesz
viszont alaposan felkészült a
két forduló közötti kampány-
ra – nem úgy, mint magabiz-
tos ellenfele. A jelentõs köz-
v é l e m é n y - n y o m á s s a l
kikényszerített Horn–Orbán
televíziós vitát május 20-án, a
Közgazdasági Egyetemen
példátlan médiaérdeklõdés
mellett tartották meg Ez volt
itthon az elsõ amerikai típu-
sú, nyilvános elnökjelöltvita,
s ez az esemény a hazai kam-
pányok történetében új feje-

zetet nyitott. Ezt a vitát egy-
értelmûen az ellenzék fiatal
vezére nyerte meg. Ezek után
a kisgazdák a legutolsó pilla-
natban, 82 körzetben vissza-
léptették jelöltjeiket a Fidesz
javára, ezért a második for-
dulóban az új jobboldali
blokk több mint kétszer annyi
körzetben gyõzött, mint a
szocialista jelöltek. A végsõ
mandátummegoszlás szerint
a Fidesz 113, a kisgazdák 48,
a közös Fidesz–MDF-jelöltek
50, valamint az MDF még 2
egyéni körzetben elnyert
mandátummal rendelkeztek.
A jobboldali blokknak össze-
sen – 213 fõvel – 55 százalé-
kos parlamenti többsége lett,
míg az MSZP-nek 134, a li-
berálisoknak, 24, a MIÉP-
nek pedig 14 parlamenti hely
jutott. Göncz Árpád június
18-ána parlamentben hivata-
losan is Orbán Viktornak
adott megbízást a kormány
megalakítására.
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Göncz Árpád a választások után kilenc nappal megbízza Orbán Viktort 
a leendõ kormány megalakításával
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A hazai utcai terror „csúcspontja”; ismeretlenek felrobbantják 
az Aranykéz utcai parkolóházban az autójával azt a Boross Tamást, 
aki a rendõrök elõtt sem volt ismeretlen

Ez a merénylet azért válthatott ki minden korábbinál nagyobb 
visszhangot, mert az erõszakos leszámolásoknak most már ártatlan életek is 
áldozatául eshettek

Ez a koalíciós együttmûködés sem ígérkezik egyszerû feladatnak… A két gyõztes pártvezér az új országgyûlés alakuló ülésén
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lyek, akikre az amatõr jelzõt is
csak nagy megszorításokkal le-
hetett alkalmazni. A kezdetek-
kor sejteni sem lehetett, hogy e
végletesség vajon mely pólus fe-
lé fog kilengeni? A megfejtésre
nem kellett sokat várni. Az Or-
bán Viktor vezette kormány elsõ
néhány hónapjának cselekedetei
nem sok kételynek hagytak te-
ret, s egyáltalán nem az ellenfe-
leiktõl kapták meg az „egészpá-
lyás letámadás” minõsítést. Õk
maguk tettek nagyon sokat
azért, hogy a kampány során
emlegetett „kormányváltásnál
többet, rendszerváltásnál keve-
sebbet” jelmondat utólag se ma-
radjon üres szólam. A nézõkö-
zönség meg csak kapkodta a fe-
jét. Az elõzõ választások tapasz-
talatai nyomán ugyanis azt

szokta meg, hogy az ilyen jelle-
gû ígéreteket nem kell komolyan
venni. A Fidesz-kormány egé-
szen látványos lendülettel kezd-
te átformálni a gazdasági érdek-
viszonyok alapszerkezetét, a
kulturális élet prioritásait, a he-
lyi hatalmi játszmák megszokott
rendjét, a bevett nemzetközi
érintkezési normákat, és minde-
nekelõtt a kormányzati politikai
kommunikáció eladdig megle-
hetõsen élettelen világát.

Az év végére kellõ világosság-
gal rajzolódott ki az, hogy a mi-
niszterelnök körül kiépült kom-
munikációs nagyüzem korábban
soha nem tapasztalt hatékony-
sággal szervezi a látványolitizálás
újdonságait. A felkészületlen mé-
dia pedig nem volt alkalmas an-
nak szétválasztására, mi az, ami
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Tíz évvel ezelõtt nem hittük volna! 
Kövér László elsõk között gratulál 
az új kormányfõnek
!!Kéne még egy kis szöveg!!

Tíz évvel ezelõtt nem hittem volna… 
Orbán Viktor miniszterelnöki 

programbeszéde elmondására 
indul július 6-án
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igazán történik, s mi az, amit
csak a profi sikergyárosok napi
használatra találtak ki.

Sikerekrõl egyébként joggal
lehetett beszélni. A magyar gaz-
daság növekedési üteme több
mint kétszerese volt az uniós át-
lagnak, az export ebben az év-
ben mintegy 20 százalékkal
nõtt, a lakossági fogyasztás is
sok év után elõször 1998-ban
mutatott számottevõ gyarapo-
dást. Volt tehát mivel dicseked-
ni, csak az elvesztett választás
után semmiféle lehetõség sem
nyílott arra, hogy bárki is fölves-
se az elõdök, s különösképpen a
már rég közellenséggé avatott
Bokros-csomag szerepét e ked-
vezõ folyamatokban. Kellõ el-
lensúly helyett jószerével aka-
dálytalanul juthatott érvényre a

mindent átrendezni akaró kor-
mányzati törekvés. Igaz, a gör-
csösséget, a gyakorta egyoldalú
és mindent erõbõl megoldani kí-
vánó gyakorlatot jó néhány
elemzõ nagyon hamar észrevet-
te, és szóvá is tette. Bozóki And-
rás például a Fidesz-kormány-
zás évvégi mérlegét – a HVG év
végi dupla számában – imígyen
vonta meg: „Gyökereket akar-
nak ereszteni a társadalomban,
de csak a körmeiket eresztik ki.
Az érv nélküli üzenetek nem pó-
tolják a párbeszédet.”

S ez még csak az elsõ év volt…
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Munkakezdés elõtti utolsó pillanatok. 
Egy ciklusindító osztálykép 
az újonnan felesküdött koalíciós 
kormányról a parlament 
fõlépcsõházában

Szintén munkába állás elõtt. 
Simicska Lajos, újonnan kinevezett 

APEH-elnök elõször érkezik 
meg új hivatalába
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