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1992 A REMÉNYTELEN DISKURZUSOK ÉVE

Ha lehetséges egy év legfontosabb jellemzõit akár egyetlen
nap történésein keresztül is
megfelelõ mélységben bemutatni, akkor az 1992-es esztendõ
képtelen ellentmondásait június
4-ke eseményeivel illusztrálhatjuk leginkább. Az esti híradásokban az volt a vezetõ hír, hogy
az Alkotmánybíróság zárt ülésen tárgyalta meg Antall József
néhány nappal korábban érkezett megkeresését. Ebben a miniszterelnök a legfõbb fórum állásfoglalását kérte arról, hogy a
köztársasági elnöknek jogában
állt-e elutasítani a Magyar Rádió elnökének kormányzati oldalról történt felmentését.
Ugyanezen a napon, lényegében ugyanezekben az órákban,
32

A hosszú tüntetési szezon kezdete;
március 4-én az egészségügyi
dolgozók többtízezres tömege
minisztériuma elõtt demonstráltak
az elmaradt bérek és a megnehezült
munkakörülmények miatt

Kérem a következõt! Változnak
az idõk… és a pártszimpátiák.
1992-ben a kormányzó párt
népszerûsége feltartózhatatlanul
hanyatlani kezdett

032-039_1992-Keri-Laszlo.qxd

2010.03.30.

11:51

Page 33

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
FONTOSABB ESEMÉNYEK
Február 24.
Torgyán József a parlamentben hivatalosan is bejelentette,
hogy az FKGP kilépett a koalícióból. Az igazság azonban az,
hogy az eredeti frakció háromnegyede továbbra is kitartott
a kormányzás mellett. A „Harminchatok” alkotta csoportosulás nélkül kisebbségbe
került volna a kormány.
Március 12.
Antall József felavatja az Opel
szentgotthárdi üzemét,
ezzel az eddigi legjelentõsebb
nyugati befektetés kezdi meg
hazánkban mûködését.
A Harag Napja… Torgyán József megpróbálta pártját kivinni a kormányzó koalícióból, szándékának utcai
tüntetésekkel kívánt nyomatékot adni

200 kilométerrel odébb, Diósgyõrött 15 000 ember tüntetett
az utcákon, mert csõdbe jutott a
hazai kohászat egyik legjelentõsebb üzeme, a DIMAG, s az ott
dolgozók jövõjérõl senki sem
volt képes az érintetteknek megfelelõ tájékoztatást nyújtani. A
transzparensek szerint a dolgo-

zók a kormányzattól vártak volna valamiféle – nem túlzottan
körvonalazott – segítséget.
Mondhatnánk, ez egy ilyen
év volt… Egyfelõl megrendültek
a hagyományos szocialista
nagyüzemi szféra létalapjainak
végsõ pillérei is, januárban öncsõdöt jelentett az ózdi acélmû,

s késõbb a diósgyõri sem kerülhette el sorsát. Még ugyanebben
a hónapban állapodott meg a
kormány az érintettekkel a hazai
bányák többségének bezárási
rendjérõl is. A januárban életbe
lépett csõdtörvény szabályait
követendõn a nyár végéig összesen 1800 csõdeljárást, ezen be-

A Parlament kulturális bizottsága meghallgatja Hankiss Elemért, s ez a többrészes és sokórás szócsata a médiaháború
kiemelkedõ fejezetévé válik

Április 25.
A Harag napja-néven hirdetett
Budapestre a Torgyán-féle párt
olyan demonstrációt, ahová
félmillió résztvevõt vártak,
s e tömeg lett volna hivatott
a kormány megdöntésére.
A 15 000–20 000 dühös ember
végül beérte a félnapos kiabálás
örömével, s „az árulóvá vált”
többségi frakció gyalázásával.
Június 18.
A kormány aznapi ülésén
fogadta el, a GAM-programot,
amely a gazdasági növekedés
következõ három évének terve
volt, s amelynek középpontjában az új növekedési pálya
megteremtése állt. Szakmai és
politikai fogadtatása meglehetõsen vegyes jellegû lett.
Augusztus 20.
Antall József a Várban, Szent
István szobra elõtt mond olyan
ünnepi beszédet, amelyben
körvonalazódik egy újabb
politikai megegyezés, egy esetleges újrakezdés és az ellenzékkel való kiegyezés békésebb
tónusa, illetve a médiaháború
befejezhetõségének lehetõsége
is. Délután a város fontosabb
csomópontjain pedig utcai
rikkancsok kezdik árusítani
Csurka István pamfletjének,
a „Néhány gondolat…”-nak
a rendkívüli kiadását. Ezzel
megkezdõdik a kormányzó
párton, az MDF-en belül
a nyílt hatalmi harc.
33
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FONTOSABB ESEMÉNYEK
Szeptember 16.
Pozsonyban, a Slovan–FTCfutballmeccsen csuklyás
szlovák kommandósok verik
össze a Magyarországról átrándult fradista közönséget. A két
ország között egyébként hónapok óta tart a nyilvános vita
a bõs–nagymarosi erõmû kapcsán, mivel a magyar kormány
május 25-én egyoldalúan felmondta a vízlépcsõ-szerzõdést.
Szeptember 19.
Mintegy húszezres tömeg
követeli – Csurka István vezérszónoklatával – a Szabadság
téren Hankiss Elemér lemondását az MTV élérõl. A beszédek, a jelszavak határozottan
szélsõjobboldali hangvételû
követelések, tulajdonképpen
a rendszerváltás radikális jobboldali kritikáját jelenítik meg. Öt
nappal késõbb a Demokratikus
Charta hívására jóval nagyobb
tömeg megy ki az utcákra: a demokrácia és a sajtószabadság
védelmében, a szélsõjobb
hatalmi aspirációit elutasítva.
Október 8.
Eltávolítják a Képviselõház melletti térrõl Marx és Engels szobrát, s ezek is a budatétényi szoborparkba kerülnek, a Szocialista Múlt többi köztéri emléke
közé. Teljes az utcai gyõzelem.
Október 23.
Göncz Árpád nem tudja elmondani köztársasági elnöki beszédét a Kossuth téren, mert
neonáci fiatalok szervezett csoportja füttykoncertbe folytja
elõadását. Páratlan belpolitikai
botrány és vádaskodás veszi kezdetét arról, hogy ki a felelõs?
December 30–31.
A hazai törvényhozás negatív
rekordja: kétnapos vita után
egyetlen támogató szavazat nélkül bukik meg a médiatörvény
javaslata, s mind az ellenzék,
mind a kormányzati oldal a másik felet okolja a példátlan
kudarcért. Méltó befejezés egy
olyan évhez, amelyben a politikai elit legtöbb energiáját a meddõ médiaháború emésztette fel.
34

Elmesélem, milyen volt az,
amikor még járt a vonat…
Május utolsó napjaiban hatalmas
médiaérdeklõdéssel övezett
sztrájkba kezdtek a vasúti dolgozók

Június elsõ napjaiban, Diósgyõrben
kohászati dolgozók ezrei az utcákon
követelik, hogy a kormány
foglalkozzon az ágazatuk túlélési
gondjaival és a tömegessé váló
munkanélküliségükkel
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A jelentõs médiaérdeklõdés
ellenére is akadtak, akik tényleg
utazni szerettek volna, és csak
a pályaudvaron értesültek
az akadályokról

madása kapcsán szervezték és
bonyolították le. Ebben az évben a média vált az elsõszámú
hírré, s a sajtószabadság vélt és
valóságos sérelmei ürügyén keresett – és megtalált – álláspontok adták a legfontosabb politikai
pozíciók alapjait. Antall József
részben pártja radikális jobbszárnyának követelésére, részben pedig az ellenzéki erõk sikeres dramatizálási akcióinak a
nyomása alatt mást sem tett,
mint újabb és újabb szerencsétlen lépésekkel igyekezett megoldani az eleve reménytelen médiahelyzetet. Az ezerféle szociális problémától elgyötört társadalmi többség pedig azt láthatta, hogy a politikai osztály min-

lül 1078 felszámolási eljárást indítottak el a bíróságok. Egész
ágazatok épültek le egyetlen év
alatt, aminek hulláma a foglalkoztatottak mintegy negyedét
közvetlenül is érintette. Nem
csoda, ha év végére a munkájukat elvesztettek száma a 700 000
közelébe kúszott, ami jóval
meghaladta az elõzetes várakozásokat.
Másfelõl pedig az év leglátványosabb – és szünet nélküli –
közéleti-politikai eseménye a
„médiaháború” volt. A négy
legfontosabb közjogi méltóság
januártól decemberig mintegy
negyedszáz nyilvános levelet írt
egymásnak a rádió és a televízió
elnökeinek ügyében. Az év tüntetéseinek jó részét is az említett
médiumok védelme, illetõleg táJúnius elején az államfõ
és a kormányfõ egyaránt
az Alkotmánybíróságon kereste
a maga igazát a felmenteni kívánt,
illetve megvédeni szándékozott
médiaelnökök ügyében
35
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CSURKA ISTVÁN NÉHÁNY GONDOLATA
Csurka István – az áltata
szerkesztett Magyar Fórum
különkiadásaként – a rendszerváltás éveinek átfogó, s az
idõközben jócskán megszaporodott csalódottak számára nagyon is befogadható kritikáját fogalmazta meg a Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF
új programja címet viselõ
nagyszabású tanulmányában. A nyolc újságoldal terjedelmû írás kimerítõen bírálja
az egész átalakulási folyamat
elitalku-jellegét, valamint azt,
hogy a volt kommunista nómenklatúrának szabad kezet
adott a gazdasági átalakulás
maga érdekei szerinti lebonyolításában. Az új demokrácia fõ ellenfele – szerinte –
azonban az SZDSZ jelmezében megbúvó, alapjában idegen érdekeket szolgáló álellenzékiség, amely a magyar-

ság sorskérdéseivel ellenkezõ
politikát szeretne az országra
kényszeríteni. Az írás hónapokig tartó politikai viharok
forrásává vált, s nemcsak itthon követte széles körû kritikai visszhang, hanem külföldön is. S miután nyíltan
vetette föl az Antall utáni korszak utódlási kérdéseit is,
ezért a jobboldali térfélen belül elkezdõdött szétválási folyamatnak is e mû megjelenése lett a születési pillanata. Az
írásban bejelentett program
logikusan vezetett el a radikális jobboldali populista igényeket sokkal egyértelmûbben vállaló, s kifejezõ MIÉP
1993-as megalakításához. Ez
az írás sok-sok év távlatából is
a modern magyar radikális és
szélsõjobboldali rendszerbírálat elsõszámú szellemi forrásának tekinthetõ.

A nyáron számos vonat szállított
civil menekülteket a délszláv
polgárháborúból Magyarországra,
a háború elhúzódásával
az év végéig több tízezerre nõtt
a számuk

dennapjait valami olyan küzdelem foglalja le teljességgel, aminek a tétje, értelme, következménye az õ számára szinte felfoghatatlan. Igaz, ez fordítva is
így volt…
Csaknem két évtized távlatából talán némi magyarázatot
igényel, hogyan is válhatott a
média a hatalmi küzdelmek elsõszámú terepévé.
A felszínen tulajdonképpen a
két kulcsintézmény, a rádió és a
tévé vezetõinek leváltása, illetve
megvédése lett volna a tét. Ám a
csatározások részletei mindmind arra vallottak, hogy a végrehajtó hatalom birtokosainak
természetes igénye volt a közszolgálati mûsorok saját szempontok szerinti befolyásolására.
Az ellenzék, az újságíró-társadalom nagy része, valamint a közvélemény többsége viszont nem
osztotta ezt az „igényt”, hanem
inkább hajlott annak elfogadására, miszerint a média ellenzéki
ellenõrzõ szerepe lenne az elfogadhatóbb. (Érdekes, annak a
felfogásnak nem sok híve akadt,
miszerint a mindkét oldaltól
független, szakmai alapokon
mûködõ média lenne a leginkább kívánatos megoldás.) E
Csurka István szeptember 19-én
gyújtó hangú beszédet mondott
az MTV Szabadság téri székháza
elõtt tüntetõ hívei elõtt
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A tüntetõk már napközben is
be-bejárják a Belvárost, leginkább
a nemzeti médiumok székhelyeinek
környékét, s a vezetõk leváltását
követelik

A Szabadság téri tüntetés befejezõ
pillanatként Király B. Izabella – MDF-s
képviselõnõ – felajánlja azt a tollat
Hankiss Elemérnek, amivel aláírhatná
a saját lemondását az MTV elnöki
tisztségérõl
37
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Viszik… ha nem megy magától.
A város szélét évtizedeken át jelzõ,
egykori szovjet katonai emlékmûvet
az újonnan létesített szoborparkpanoptikumba szállítják

felfokozott és túldimenzionált
küzdelem ma már megmosolyogtatónak tûnik, de ekkoriban
a hazai médiatársadalom különbözõ frontvonalain az érintettek
úgy okoztak egész életre szóló, s
azóta sem múló sérelmeket egymásnak, hogy ezek keletkezésében a legszûkebb politikai elitcsoportok nagyon is aktív, támogató szerepet játszottak.
A hatalmi-politikai háttérben
egyébként minden metszetben a
konfliktusok élezõdését és a mindenoldalú destabilizálódás jegyeit lehetett felfedezni. Mindennapossá váltak az állam- és a kormányfõ, az Alkotmánybíróság és
a parlament, a kormányzók és az
ellenzékben lévõk, az utca és a
parlament, a radikálisok és a
mérsékeltek közötti konfliktusok.
Az MDF-en belül – éppúgy,
mint az SZDSZ-nél – szinte naponta vallották meg nyíltan a nézetkülönbségeket. A kisgazdákról az év derekán azt sem lehetett
pontosan tudni, hogy hányféle
frakció keretei között tevékenykednek. Csupán a Fidesz volt az
egyetlen politikai erõ, amely az
év folyamán képes volt a népszerûségét folyamatosan növelni.

Túlfûtött hangulatú visszavágón
várták a Slovan-klubcsapat játékosait
a Fradi szurkolók, hogy a korábbi,
Pozsonyban esett sérelmükért
elégtételt vehessenek
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(Az év végén híveik száma meghaladta az összes többi párttal
rokonszenvezõkét.)
Mindezt figyelembe véve
nem meglepõ, ha az év végéig
újabb és újabb pártalakítási kísérletek szerették volna a csalódott és kiábrándultnak tûnõ választói tömegek szimpátiáját elnyerni. Palotás János, nagyvál-

lalkozó Köztársaság Pártja például igen nagy publicitást kapott, s Pozsgay Imre egykori
elvbarátaival történt összefogása – Nemzeti Demokrata Szövetség néven – ugyanúgy nem
tûnt esélytelen próbálkozásnak,
mint Király Zoltán szociáldemokrata kísérletezése. Ma már
tudjuk: egyikük sem tudta megbontani a válságában is stabilizálódó hazai többpártrendszer
kereteit.
Az eddig vázolt ellentmondások egyik lehetséges feloldásának tarthatjuk utólag azt a
tényt, hogy ebben az évben
minden korábbihoz képest több
tüntetés, demonstráció, utcai
részvételi forma színezte az elitpolitizálás zártkörû rituáléit.

Szinte nem akadt olyan jelentõsebb politikai erõ, amely ne vitte
volna valamiért utcára a maga
híveit. Az ingerült egészségügyi
dolgozóktól a csalódott ötvenhatos veteránokig, az újból átvert parasztgazdáktól a demokráciát féltõ nagyvárosi értelmiségiekig úgyszólván valamennyi
nagyobb társadalmi csoport
megjelent ebben az évben az utcán. Az utca – mindenkié…
1992-ben teljesedett ki a demokrácia ebben a hagyományos
értelemben.
Az év slusszpoénja, fintora és
abszurd összefoglalása mindaz,
ami a parlamentben december
30–31-én történt: az Alkotmánybíróság
kötelezésének
megfelelõen a T. Ház megpróbálkozott a Médiatörvény elfogadásával. Az eredeti normaszöveghez a két nap során öszszesen 699 módosító javaslat érkezett. Végül sem az ellenzék,
sem a kormányzó koalíció nem
tudta már átlátni az elfogadan-
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A DEMOKRATIKUS CHARTA
Ez a mozgalom elsõsorban a
fõvárosi baloldali és liberális
értelmiségieknek azon csoportjaiból szervezõdött meg,
akik ilyen-olyan okokból kimaradtak a lázas pártalakulások-alakítások idején formálódó új politikai elitekbõl.
1991 szeptemberében Kónya
Imre, az MDF frakcióvezetõje tanulmányban adta közre a
közeljövõvel kapcsolatos kormányzati elgondolások lényegét, s ebbõl fõként a sajtóés szólásszabadságra várható
veszélyeket leszûrve született
meg válaszként a Charta alapító felhívása, amelyet mintegy száz ismert értelmiségi írt
alá. A következõ hónapokban
több ezresre duzzadt a csatlakozó aláírók száma, s a Charta elkezdett rendszeres, nyomásgyakorló politikai mozgalomként mûködni. Megszó-

lalásai, tüntetései fõként a
médiaszabadság sérelmeihez kapcsolódtak, ezért az
sem véletlen, hogy a Charta
csúcspontját a szeptember
19-ei Csurka-tüntetésre adott
válasz jelentette. Az öt nappal
késõbb megtartott demonstráción régen nem látott, százezres nagyságrendû tömeg
tüntetett a békés rendszerváltás védelmében, az erõsödõ
szélsõjobboldali befolyás ellen, hangsúlyozottan szelíd
jelleggel. A mozgalom a késõbbiekben még jelentõs befolyással volt arra, hogy az
1994-es választások után
megszülethessen a szociálliberális kormány, s ennek
megalakulása után gyorsan el
is tûnt a közéletbõl.
!!3 sort hozzá kéne írni!!!

Választüntetés – öt nappal késõbb.
A Demokratikus Charta felhívására
százezres tömeg gyûlt össze,
hogy a korábbi Csurka-tüntetõkkel
szemben a nemzeti médiumok
függetlenségét védjék

dó törvény értelmét, s így a végszavazáson példátlan „eredmény” született: 122 nem, 170
tartózkodás mellett egyetlenegy
támogató „igen” szavazat sem
akadt…
Mindez akár szimbóluma is
lehetett ennek az évnek: tagadásban, ellenkezésben minden
érintett rendkívüli aktivitásra
volt képes, ám az igenek kimondására senki nem mutatott hajlandóságot.

A Kossuth téri Charta-nagygyûlésen
Konrád György író mondott
beszédet, melyben a demokráciát és
a sajtószabadság vívmányát méltatta
39

