
Két teljesen eltérõ arculatú,
gyökeresen különbözõ jellegû
évet hozott 2009: négy hónapig
a páratlan zûrzavar idejét, majd
a további nyolc hónapban a
konszolidációt teremtõ, nyu-
godt, következetes kormányzás
idõszakát. S mindezt kettémet-
szette az év közepén az uniós
választás, amelynek váratlan
eredményei sok szempontból új
helyzetet teremtettek a hatalmi
szféra fõszereplõi számára.

Januártól fokozatosan uralko-
dott el a kapkodás, a PR-

trükkökkel történõ varázslás, a
ráolvasásos válságkezelés gya-
korlata. Csakhogy a válság kez-
dett olyan méreteket ölteni,
amelynek fenyegetõ árnyékában
a korábbi bûvészkedés már
nemcsak nevetségessé, de élet-
veszélyessé is vált. Szerte Euró-
pában – korábban példaként
csodált országokban is – hetente
voltak kénytelenek egyre mé-
lyebb recesszióval számolni, s ez
borzalmas perspektívát vetített
elõre egy olyan országnak,
amelynek gazdasági teljesítmé-

nye döntõen függ az európai
centrum gazdaságaitól.

A kormányfõ januárban nem
gyõzte megnyugtatni a közvéle-
ményt afelõl, hogy tisztában van
a válság természetével, miköz-
ben nekünk is egyre gyakrabban
kellett szembesülni a prognosz-
tizált visszaesés újabb és újabb
mélypontjaival. Gyurcsány Fe-
renc párhuzamosan próbálko-
zott hazai és nemzetközi kiutak
megtalálásával, ám egyik téren
sem bizonyult szerencsésnek.
Vagy az elképzelések jöttek túl

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Február 16.
A tavaszi parlamenti szezon 
nyitónapján Gyurcsány Ferenc 
elõáll azzal a – hetek óta 
nagy médiakörítéssel beharan-
gozott – válságkezelõ cso-
magtervvel, amelynek a fogad-
tatása meglehetõsen vegyesre 
sikeredett. A gazdasági élet 
fõszereplõi, valamint az elem-
zõk, külföldi kritikusok több-
sége is amiatt elégedetlenkedik, 
mert kevésnek, kidolgozatlan-
nak tartják a kiadási oldalon 
bemutatott megtakarításokra 
vonatkozó elképzeléseket.
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2009 JANUS-ARCÚ ÉV

Miniszterelnöki nem, pártelnöki igen. Gyurcsány Ferenc a szocialista pártkongresszuson, március 21-én bejelentette, 
hogy kormányfõként távozik – de pártelnökként nagy többséggel újraválasztották
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késõn, vagy a felvetett ötletek-
nek nem volt semmiféle komoly
politikai háttere. A kudarcok
március végére meggyõzhették
arról, hogy a felgyorsult és
mindinkább halmozódó válság-

gal nem képes kormányfõként
megbirkózni. Bukása ugyan-
olyan látványos és követhetetle-
nül eseménydús politikai show
lett, mint öt évvel korábbi meg-
érkezése. A miniszterelnöki po-

zíciótól történt megválását kö-
vetõ három hét folyamatait még
évtizedekig fogják különféle po-
litikai továbbképzõkben tantör-
ténetként felemlegetni. Magyar-
országon talán még soha nem

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Február 21.
Megjelenik a Reformszövetség 
csomagterve, s ettõl kezdve 
szinte senki sem beszél 
a néhány nappal korábbi 
kormányfõi ötlethalomról. 
E javaslatoknak már sokkal 
szélesebb körû az elfogadása, 
s a szakmai körök is inkább 
tekintik egy leendõ szakértõi 
kormányzás alapvetésének.

Március 21.
A szocialisták pártkongresszu-
sán Gyurcsány Ferenc beje-
lenti a kormányfõi pozícióról 
való lemondását, ugyanez 
a fórum szinte maximális 
többséggel választja újjá párt-
elnökként. (Igaz, más jelölt 
ezúttal nem is volt.) A követ-
kezõ napokban Magyaror-
szágon korábban sohasem 
tapasztalt politikai fejetlenség 
uralkodik el, egész héten 
miniszterelnököt keresnek, 
a hétvégén már szinte óránként 
röppennek fel újabb és újabb 
jelöltek nevei. A zûrzavarban 
végül is csak sikerül kitermelni 
Bajnai Gordont, mint last 
minute jelöltet. Ám a fejetlen-
kedés Gyurcsány pártelnöki 
székébe kerül, a korábban 
még elsöprõ többséggel 
megválasztott pártelnök egy 
héttel késõbb kénytelen 
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Mekkora legyen a meglepetés? A januári rendkívüli parlamenti ülésen 
elmondandó beszédére készül a kormányfõ

Két árnyék között… Április 5-én az újabb MSZP-kongresszus Lendvai Ildikót 
választotta meg elnökének

Február végén a legszûkebb kormányzati vezérkar tagjai a Reformszövetség képviselõivel találkoztak 
az MTA épületében
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FONTOSABB ESEMÉNYEK

megválni elnöki székétõl is. 
A kormányválság egy hét után 
átgyûrûzik pártvezetési válság-
gá, s csak a legutolsó pillanat-
ban sikerül – áthidaló megol-
dásként – Lendvai Ildikót 
április elején rábeszélni az el-
nökség ideiglenes elvállalására.

Június 29.
A meghosszabbított parlamenti 
ülésszak legutolsó napján ki-
vételes hosszúságú eljárásban, 
összesen kilenc végszavazást 
tartanak. Nem egyszerûen tör-
vényeket, hanem egész jogsza-
bály-csomagokat fogadnak el. 
Így a következõ évi adójogsza-
bályok nagy részét, s számos 
olyan egyéb intézkedést, amely 
a válságkezelõ gazdaságpolitika 
fontos pillérét jelenti, fõként 
a hosszabb távú nyugdíjreform-
mal kapcsolatos döntéseket.

Szeptember 15.
Még a nyáron széleskörû 
felháborodást vált ki a BKV jó 
néhány vezetõjének megdöb-
bentõen magas fizetése, jutal-
mazása, s végkielégítési összege.
A napvilágra került ügyek 
mögött szabálytalanságok, tör-
vénysértõ gyakorlat és rend-
kívül hiányos szabályozás 
egyaránt található. A kormány 
ezen a napon rendeletben köte-
lezi a köztulajdonú társaságokat
arra, hogy nyilvánosan tegyék 
közzé valamennyi vezetõ tételes 
javadalmazását. A megismert 
fizetések túlzottan magas 
összegei nyomán újabb dön-
tésekkel – novemberben – igye-
keztek a vezetõi fizetések 
számára kötelezõ felsõ plafont 
jogszabályban megállapítani.

Október 15.
A magyar labdarúgás csaknem 
negyedszázada tartó nemzet-
közi sikertelenségei, nagy-
szabású kudarcai után az egész 
országot váratlan és kellemes 
meglepetésként érte az a fan-
tasztikus küzdelem, amit 
az U 20-as válogatott heteken 
keresztül folytatott az afrikai 
világbajnokságon, s ami 
a bronzérem megszerzésével 
ért véget.
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Árnyjátékban még jók vagyunk! Az áprilisi kongresszus Bajnai Gordont jelölte kormányfõnek: 
gratulálnak a javasoltnak

Mögöttem az utódom? Mögöttem az elõdöm. Elõttem az elõdöm. Elõttem az utódom? Kérjük a közönség segítségét?
Magyar közéleti kvíz, 2010. április 14-én: Bajnai Gordont a parlament kormányfõvé választotta
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vetkõzött a hatalmi-politikai
szféra ennyire meztelenre, mint
ebben a húsz napban. Az érdek-
lõdõ közönség nap mint nap né-
mi szégyenérzettel és csalódott-
sággal érzékelhette, hogy a leg-
szûkebb hatalmi boszorkány-
konyhákat, döntési folyamato-
kat is esendõ és tétova emberek
népesítik be. (Ez rendben is len-
ne, ám nem kellett volna elõtte
évekig a csalhatatlanság és min-
denre alkalmasság pózaiban tet-
szelegni.)

Mindezen elõzményekhez
képest április közepétõl Bajnai
Gordon kormánya meglepõen
gyorsan feltalálta magát, és min-
denféle kedvezõtlen körülmény
ellenére két és fél hónap alatt
meghozta mindazokat a dönté-
seket, amelyek nagy részére ko-
rábban a koalíció évekig nem
volt képes. A nyár végére mind
belföldön, mind pedig külhon-
ban lényegbevágóan változott
meg a kormány körüli hangulat.
Az õszi költségvetési vitának
már úgy vághattak neki, hogy a
válság elõtti szinten sikerült sta-
bilizálni a forint árfolyamát,
helyreállt az ország külsõ finan-
szírozási háttere, folyamatosan
csökkent az irányadó kamat, a
BUX-index határozott javulást
mutatott, s teljesíthetõnek lát-
szott az államháztartási hiánycél
is. Más szóval, a közvetlen
pénzügyi-gazdasági összeomlás
elkerülésében ez a kormány
mindenképpen jó teljesítményt
nyújtott, s ez még akkor is elis-

merésre méltó, ha közben tud-
juk, hogy a háztartások által fi-
zetendõ ár a másfél évtizeddel
ezelõtti áldozathozatalhoz volt

hasonlatos, s a munkanélkülisé-
gi adatok is kedvezõtlen tenden-
ciát mutattak.

A BAJNAI-KORMÁNY EGY ÉVE

Április 14-én a parlament
megválasztja Bajnai Gordont
kormányfõvé, másnap pedig a
kormány összetételét is megis-
merhetjük. Öt nappal késõbb
az új miniszterelnök progra-
mot hirdet, s az új kabinet tag-
jai is esküt tesznek. A kor-
mányban a gazdasági élettel
kapcsolatos tárcák élén való-
ban olyan szakértõk jelentek

meg, akiknek politikai hovatar-
tozása érdektelen kérdés, azt
viszont mindegyikükrõl felté-
telezhetõ, hogy a maguk terü-
letén alkalmasak a válságkeze-
lésre. Ebbe a sorba nagyon is
jól illeszkedik Balázs Péter kül-
ügyminisztersége, valamint a
régi motoros, Herczog László
a szociális és munkaügyi tárca
élén. A megfigyelõk elsöprõ

többsége úgy véli, hogy e kor-
mány nem tehet mást, mint-
hogy megfelel a külsõ kénysze-
reknek, az uniónak, s az IMF-
nyújtott csomagnak tett ígére-
teknek. Igen ám, de az sem
mindegy, hogy a kényszerpá-
lyán történõ haladásnak mi-
lyen az üteme, a minõsége, a
stílusa és az eredményessége.
S e kritériumoknak a Bajnai-

kormány a várakozásokhoz ké-
pest sokkal inkább felet meg,
mint elõdeinek többsége. S
míg a megalakulás heteiben ál-
talános viccelõdés jegyében
elõszeretettel nevezték „strand-
kormánynak”, addig az év
végén már figyelemre méltó
tekintélyt volt képes magának
kivívni.

FONTOSABB ESEMÉNYEK

November 18.
Kilenc – számunkra fontosnak 
tekinthetõ – ország nagykö-
vete nyílt levélben fordult 
a magyar kormányhoz, 
mert némely hazai döntés 
mögött nyilvánvaló korrupciót, 
illetve a külföldi tõke számára 
sérelmes politikai beavatkozást 
sejtett. E szokatlan nyomás-
gyakorlási lépés egyik kiváltója 
a kereskedelmi rádiók frek-
venciáinak az a valóban 
meglepõ eljárással lebonyo-
lított újraelosztása volt, 
amely éppen a két legnép-
szerûbb és leghallgatottabb 
rádiót érintette.

November 30.
Szokatlanul korai idõpontban 
sikerült a parlamentben 
elfogadtatni azt a 2010-es 
költségvetést, amely még 
mindig a válságkezelés 
jegyében fogant, s amelynek 
kiadási oldalát drámai módon 
behatárolta az idei évi, 
történelmi méretû – várhatóan 
7 százalék körüli – GDP-visz-
szaesés. Az ellenzék nagy-
szabású kampány keretében 
utasítja el a megszavazott 
költségvetést, mert úgy véli, 
hogy ezzel a javaslattal 
a kellemetlen döntések zömét 
már a következõ kormány 
nyakába varrja a jelenlegi 
rezsim.

155

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

Sokszínû Magyarország: Orbán Viktor leadja szavazatát a június 7-ei uniós 
választásokon

Magyar és német vezetõk közösen elhelyezik a kecskeméti 
Mercedes-nagyberuházás alapkövét
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UNIÓS VÁLASZTÁSOK MAGYARORSZÁGON

Június 7-én hazánkban is
megtartják az uniós választá-
sokat. Viszonylag alacsony
részvétellel, s meglepõ ered-
ménnyel. A Fidesz ugyan né-
mileg elmaradt az elõzetesen
jelzett elsöprõ gyõzelem mér-
tékétõl, de így is az uniós
mandátumok többségét vi-
hette el. Az igazi meglepetést
a szocialisták 20 százalék
alatti kudarca jelentette, vala-
mint az a tény, hogy a radiká-
lis jobboldalnak az eddig fi-
gyelmen kívül hagyott szer-
vezete, a Jobbik csaknem
ugyanannyi támogatót mond-
hatott magáénak. Sõt az or-
szág keleti részében hét olyan
megyében is megelõzték az
MSZP-t, amelyeket a közvé-
lekedés korábban hagyomá-
nyosan baloldali dominan-
ciájú területeknek tartott. Ez-
zel egyúttal az a széles körû
vélelem is megkérdõjelezõ-

dött, miszerint a Jobbik csak-
is a Fidesz rovására lenne ké-
pes megerõsödni. A baloldal
számára nehezen kiheverhetõ
sokkot okozott az a felisme-
rés, hogy a szélsõjobb talán
az MSZP-vel összemérhetõ
erejû, hasonló befolyással
rendelkezõ politikai erõvé
vált. S ezt a sokkhatást még
csak fokozta a liberális párt
megsemmisítõ veresége; a
megmaradt 62 000 szavazó
mérete lényegében a politikai
megsemmisülésüket jelentet-
te. Ugyanakkor az MDF szá-
mára a Bokros Lajossal meg-
szerzett egyetlen mandátum
a további politikai túlélés hal-
vány reményét mutatta meg.
Június 7-e után nem volt kér-
déses, hogy a hazai többpárt-
rendszer szerkezetében törté-
nelmi jelentõségû változások
kezdõdtek el.
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Egy önjáró vezetõ egyedül is 
elboldogul… Az õszi közélet 
elsõszámú botrányhõse, Hagyó 
Miklós szeptemberben szocialista 
frakcióülésre megy. Ekkor még 
támogatják

S egy másik önjáró vezetõ: 
Két nappal késõbb – szept. 14-én – 
Kocsis István BKV vezérigazgató 
vitatható és jogellenes szerzõdések 
tömegével ismerteti meg a média 
képviselõit
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A kormány egyéb, nem köz-
vetlenül válságelhárító ügyekben
is többnyire eredményesen mû-
ködött. Az év végén a miniszter-
elnök nem alaptalanul vélekedett
úgy, hogy a következõ választá-
sok után rendezett körülmények
között fogja átadni az országot
utódainak. Az ellenzék minder-
rõl természetesen egészen mást
gondolt, s egyetlen pillanatra
sem kívánt a korábbi szorításon
engedni – bár, nem biztos, hogy
jól tette. A Bajnai-kormány gya-
korlatát ugyanis sokkal több do-
log választotta el elõdjétõl, mint
ahogyan errõl a Fidesz véleke-
dett, s ami talán még hihetetle-
nebb: sokkal több szál köti mind-
azon feladatok megoldásához,
amelyek már a következõ kabi-
netre várnak.

Az év mindenesetre úgy ért
véget, hogy a szakértõi-kisebb-
ségi kormányt támogató szocia-
lista párt megítélésén a kor-
mányzati fordulat nem sokat ja-
vított, az viszont igaz, hogy nem
is rontott. December végén a
szocialisták legalább annyira
tûntek az elkövetkezõ választá-

sok nagy veszteseinek, mint
amennyire a Fidesz az egyedüli
lehetséges nyertesnek. 2009 vé-
gén legfeljebb a Jobbik várható
eredménye, valamint az esetle-
gesen még becsúszó kisebb párt
kiléte adott munkát a hivatásos
találgatóknak. Húsz év alatt még
egyszer sem várhatta az ország a
választásokat ennyire egyér-
telmûen megjósolható ered-
ménnyel. Mindebbõl sokan arra
is következtettek, hogy 2010-
ben nemcsak kormányzati csere
lesz, hanem egyúttal lezárul 
az a hosszú idõszak is, amely
1989–1990 fordulóján vette
kezdetét.
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Kinél van a labda…? S, kinél lesz…?
Mesterházy Attila, az MSZP 

kormányfõ-jelöltje – még 
karácsony elõtt – hivatalában 
látogatja meg Bajnai Gordon 

miniszterelnököt.

Ferihegyen ünneplõ tömeg – és Mészöly Kálmán – várja a bronzérmes 
U 20-as válogatottat

Bajnai Gordon nyilvánosan – és pártsemlegesen – oltatja be magát 
a H1N1 vírus ellen, novemberben

??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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Bihari Mihály: Magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi
viszonyok. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

Bozóki András: Politikai pluralizmus Magyarországon 
1987–2002. Századvég, Budapest, 2003.

Körösényi András–Tóth Csaba–Török Gábor: A magyar 
politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 
(A 3. kiadás második része tartalmaz egy átfogó körképet 
az 1985–2006 közötti politikai folyamatok történetérõl.)

Romsics Ignác: A Harmadik Magyar Köztársaság. 
Kossuth Kiadó, Budapest, 2010.

A rendszerváltás kezdeteirõl két könyv is részletes, 
szintetizáló körképet nyújt:
Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990. 

Napvilág Kiadó, Budapest, 2006. (E kötet végén található 
egy olyan irodalomjegyzék, amely 300 tételbõl áll, 
s a hivatkozott évekkel kapcsolatban úgyszólván minden 
forrást, elemzést, dokumentumot tartalmaz.)

Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás… 
Rubicon-könyvek, Budapest, 2003.

Egyes részidõszakokról nyújt összefoglalást:
Lengyel László: Pártházból palotába. A rendszerváltás elsõ 

kormányai (1990–1998). Helikon Kiadó, Budapest, 1998.
Lengyel László: Illeszkedés vagy kiválás. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2006. (Ez a könyv fõként a külpolitikai feltételekhez 
történõ alkalmazkodásunkat – vagy annak hiányát – mutatja be, 
s jegyzetapparátusában szintén kimerítõen részletes 
forrástömeget jelöl meg.) 

E sorok írója is számos könyvben próbálkozott azzal, hogy az 
elmúlt húsz év egy-egy szakaszáról összegzõ képet nyújtson:

Kéri László: Tíz év próbaidõ. A magyar átmenet politikai 
szociológiája. Helikon Kiadó, Budapest, 1998.

Kéri László: Választástól népszavazásig. Kossuth Kiadó, 
Budapest, 2005.

Kéri László–Petschnig Mária Zita: 24 évszak. Intera Rt., 
Budapest, 1995.

Kéri László–Petschnig Mária Zita: Még 24 évszak. Helikon Kiadó, 
Budapest, 2001. 
(Az elõbbi az 1988–1994 közötti évek, a második pedig 
az 1995–2000 közötti idõszak összefoglalása.) (Ez utóbbi 
a 2001–2005 közötti évek szisztematikus cikluselemzése.)

A Magyarország Politikai Évkönyve címû kiadvány 1988 óta 
minden évben megjelent. A vaskos kötetek mindegyike 
tartalmazza az adott évrõl szóló legfontosabb elemzéseket, 
lényegesebb közéleti adatokat, az adott év kiemelkedõen 
jelentõs dokumentumait, valamint az esztendõ fontosabb
közvélemény-kutatási jelentéseit. Az eddigi huszonkét kötet 
mellett a szerkesztõség 2009 decemberében megjelentette 
a Magyarország Politikai Évhuszadkönyve címû digitális 
kiadványt is, amely nemcsak a két évtizedet elemzõ kéttucatnyi 
tanulmányt tartalmazza, hanem az elmúlt húsz év összes 
parlamenti ülésének hiteles jegyzõkönyvszövegeit is. (
E kötetek szerkesztõi között a folytonosságot Sándor Péter
és Vass László jelenti.)

A Magyar Statisztikai Évkönyv vaskos kötetei ezen évekrõl 
bemutatják mindazon gazdasági, demográfiai, ágazati 

politikai adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek a változások 
számszerûsíthetõ rekonstrukciói során. Ráadásul az utóbbi 
években egyre több bennük a hosszú távú, összehasonlító 
idõsoros tábla, ezért segítségükkel könnyebben ellenõrizhetõ 
számos közkeletû hiedelem valóságtartalma. (KSH, 1988–2009)

A Társadalmi Riport kötetei 1990 óta jelennek meg, 
a szerkesztõk között a folytonosságot Kolosi Tamás és Vukovich 
György jelenti. E kiadványok is rengeteg tényanyagot, eredeti 
kutatási jelentést tartalmaznak, ám a kötetekben mindig 
kimerítõ és alapos szociológiai magyarázatokat is olvashatunk. 
Mindenekelõtt a tulajdoni viszonyok, a társadalmi tagolódás, 
a demográfiai trendek, valamint a családi viszonyok 
változásait lehetséges e jelentésekbõl megbízhatóan 
rekonstruálni. (A köteteket a TÁRKI saját publikációiként 
adja ki.)

A KÉT ÉVTIZED IRODALOMJEGYZÉKÉRÕL

Az elmúlt húsz évben a változások értelmezését, történetét, fon-
tos részleteit elemzõ könyvek százai, tanulmányok ezrei jelentek
meg, ezért reménytelen vállalkozás olyan irodalomjegyzék közrea-
dására törekedni, amely – bármilyen tekintetben is – a teljesség igé-
zetében készül(ne). Azt azonban megtehettük, hogy az igényes és a
további részletek után érdeklõdõ olvasó számára összeállítottunk

egy olyan rövid, de további hasznosításra nagyon is alkalmas jegy-
zéket, amely fontos kiindulópont lehet a késõbbi tájékozódási tö-
rekvések elõsegítéséhez.

Ezt az ajánlati listát három fontosabb szempont jegyében állítot-
tuk össze:

1. ÁTFOGÓ, ÁLTALÁNOS JELLEGÛ ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK

2. FORRÁSOK, GYÛJTEMÉNYEK, ALAPVETÕ DOKUMENTUMOK, SOROZATOK
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A két évtizednyi átalakulás legfontosabb társadalomtudományi 
dilemmáit, alapvetõ elméleti kérdéseit a Pénzügykutató Zrt. 
keretei között 1994-tõl mûködõ Korridor-csoport tucatnyi kötete 
vetette fel és vitatta meg tiszteletre méltó elkötelezettséggel. 
Az egyes kötetekben a folytonosságot leginkább Gombár Csaba
szerkesztõi munkája jelenti.

Kornai János: Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia 
és rendszerváltás. Akadémia Kiadó, Budapest, 2007. 
(A kötet tanulmányai a magyar átmenet alapkérdéseit 
következetesen a lehetõ legszélesebb horizonton, a nemzetközi 
folyamatok keretei között vetik fel és válaszolják meg.)

Ripp Zoltán: Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme 
és értelmezései. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. (A könyv 
irodalomjegyzéke mintegy 150 olyan könyvet és dokumentumot 
sorol fel, amely a hazai rendszerváltás politikai, történeti 
és ideológiai kérdéseit átfogó jelleggel elemzi. Ennyiben 
ezt a jegyzéket tekinthetjük e húsz év legalaposabb 
forrásmegjelölésének.)

Laki László: A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás”. 
Napvilág Kiadó, 2009. (E munka irodalomjegyzéke szintén 

mintegy másfélszáz forrást ad meg, de elsõsorban a szociológiai, 
társadalomszerkezeti kérdések irodalmát.)

Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, 
individualizáció és egyenlõtlenség a mai Magyarországon. 
Szerkesztette: Kovách Imre: Napvilág Kiadó, Budapest, 2006. 
(Ez a gazdag tanulmánykötet – tucatnyi empirikus kutatás 
eredményeit összegezve – az egyik legalaposabb szociológiai 
körkép a hazai változások értelmezésérõl.)

A kormányzati munkát az utóbbi években a Századvég Alapítvány
kutatócsoportja monitorozza egyre professzionálisabb szinten; 
éves jelentésekkel. 2002 óta összesen 6 kötetet jelentettek meg, 
a szerkesztõi folytonosságot Stumpf István jelenti.

Az átmenet évtizedeinek kormányzati munkáját idõközben 
egy belsõ résztvevõbõl külsõ elemzõvé vált kulcsszereplõ is 
páratlan részletességgel mutatja be:

Müller György: Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni
Magyarországon. Antalltól Gyurcsányig. Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008.
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A két évtized gazdasági változásait 1988 óta a Pénzügykutató Zrt.
úgynevezett Alagút-jelentéseibõl lehet leginkább nyomon 
követni. 1998-ig Jelentések az alagútból sorozatcímmel 
jelentek meg, az utóbbi idõkben A magyar gazdaság helyzete 
és kilátása címet viselik. A – nagyjából azonos összetételû – 
szerzõgárda minden évben ugyanazon 20–25 makromutató 
alapján mutatja be a magyar gazdaság adott évbeli állapotát. 
(A Pénzügykutató Zrt. saját kiadványai, szerkesztõje 
húsz éve Petschnig Mária Zita.)

A Jel-kép címû negyedévenkénti folyóirat a kilencvenes évek 
közepétõl évente publikálta a magyar televíziós mûsorkínálat 
változásairól összegyûjtött empirikus kutatási adatokat (többnyire 
Terestyéni Tamás szerzõségével). Idõvel e jelentések sokkal 

inkább a közszolgálati/politikai hírmûsorok tájékoztatási 
gyakorlatára koncentráltak. (A legutolsó ilyen jellegû publikáció: 
Plauschin András: A politikai hírmûsorok tájékoztatási gyakorlata 
2008-ban címmel jelent meg a Jel-kép 2009/1. számában.)

Az egyes évek eseményeinek krónikáját a már említett „politikai 
évkönyvekben” is meg lehet találni, de még ennél is szélesebb 
merítésû és úgyszólván egyedülállóan gazdag és megbízható 
éves összegzéseket nyújt a HVG év végi dupla számaiban 
található Az év krónikája címû összeállítás. S különösen hasznos 
tájékozódási segédeszközzé teszi e krónikákat az a szerkesztõi 
megoldás, amely mindig elkülöníti egymástól a hazai 
és a nemzetközi folyamatokat.

3. FONTOSABB ELMÉLETI ÉRTELMEZÉSEK, AZ ÁTMENET KÜLÖNFÉLE ÁTFOGÓ ELEMZÉSEI
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