
Az Orbán kormány olyan, soha
vissza nem térõ lehetõséget lá-
tott a 2000. évben, amely nem-
csak az államalapítás, hanem a
kereszténység felvételének jubi-
leumi megünneplésére is egy-
idejû alkalmat teremtett. Ennek
jegyében minden elképzelhetõ
eszközt, avatást, átadást, ünne-
pet igyekeztek páratlanul fontos
élménnyé, közösségi, politikai
eseménnyé változtatni. A kor-
mány tagjai egész évben abban
versengtek, hogy melyiküknek
sikerül több millenniumi lobo-
gót átadniuk. Az év végéig több

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Január 1.
Korona a parlamentben. 
A millenniumi év legelsõ 
napján ünnepi parlamenti 
ülésen határoznak a Szent-
korona átszállításáról és 
a kupolában történõ felállí-
tásról. Ezzel kezdetét veszi 
az a végtelen hosszúságú 
ünneplés- és megemlékezés-
sorozat, amely ennek 
az évnek az alapvetõ jellegze-
tességét adja.

Február 1.
Vasutassztrájk. Kezdetét veszi 
az eddigi leghosszabb vasutas-
tiltakozás, amely az idõ 
elõrehaladtával mindinkább 
vesztes ügynek látszik. A veze-
tõk – maguk mögött tudva 
a kormányzati támogatást – 
egyetlen lényeges kérdésekben 
sem engednek, s a 14. napon 
úgy ér véget a 329 órás sztrájk, 
hogy az addig legszervezet-
tebbnek tartott munkavállalói 
csoport látványos politikai 
vereséget szenved.

Február 2.
Ciánszennyezés. Ezen a napon 
éri el a Tiszát a Romániából 
útjára indult nehézfém-szeny-
nyezés. Korábban elképzel-
hetetlen méretû hal- és élõ-
világ-pusztulás, vízminõség-
romlás kíséri a szennyezés 
útját az egész Tisza-völgyben. 
A média kitüntetett figyelme 
hamar külpolitikai konfliktussá 
avatja azt a páratlan környe-
zetvédelmi pusztítást, 
amelynek az elõzetes félelmek-
hez képest végül is korántsem 
lett olyannyira maradandó 
következménye, mint ahogyan 
azt akkoriban becsülték.

Március 6.
Lemond Györgyi Kálmán. 
A legfõbb ügyész indoklás 
nélkül távozik posztjáról, 
s ennek nyomán többféle 
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2000 AZ ELÜNNEPELT ÉV

Megérkezett a korona az országházba, s ezután a kupolában elhelyezve, különleges védõõrizettel ellátva 
folyamatosan látogathatóvá vált

A tiszai ciánszennyezés 
következtében a folyó 

mellett élõknek soha nem 
tapasztalt méretû halpusztulással 

kellett szembesülniük
!!Kéne még egy kis szöveg!!
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– politikai indítékokat sejtetõ – 
találgatás is szárnyra kel. 
Annál is inkább, mert két 
hónappal késõbb az a Polt 
Péter lesz az utódja, akit 
a szûkebb szakmai közvéle-
mény a kormányzó 
Fidesz jogi szakértõjeként 
tartott számon.

Március 29.
A Széchenyi-terv startja. 
Matolcsy György, a nemrégen 
kinevezett gazdasági miniszter 
amerikai üzletemberek elõtt 
bemutatja annak a fejlesztési 
tervnek a legelsõ változatát, 
amely a következõ két év 
legfontosabb kormányzati/gaz-
daságpolitikai üzenetévé válik. 
Maga a terv a késõbbiekben 
számos módosuláson esik 
keresztül; mind a prioritások, 
mind pedig a felhasználandó 
összegek tekintetében.

Augusztus 11.
Hazaérkezik a legutolsó 
szovjet hadifogoly a az egykori 
Szovvjetunióból. Több, mint 
félévszázad múltán került elõ 
egy oroszországi elmegyógy-
intézetbõl az a magyar hadifo-
goly, akit a rendkívüli média-
érdeklõdéssel kísért hazajöve-
telkor még Tamás Andrásnak 
gondoltak. Közvetlenül 
a háború után került fogságba, 
s erõsen megromlott emléke-
zete okán csak hosszadalmas 
genetikai vizsgálatok révén si-
került késõbb megnyugtatóan 
tisztázni családi hovatartozását.

November 7.
Adótörvények – két évre. 
Története során elõször sza-
vazott meg a magyar parla-
ment két évre szóló adótörvé-
nyeket. Hat héttel késõbb 
pedig – heves ellenzéki bírála-
tok közepette – a két évre szóló 
költségvetést is megszavazta 
a kormányzati többség. 
A kritika alapjául az a gyanú 
szolgált, hogy ezzel a megol-
dással a kormány a választások 
elõtti költekezést könnyedén 
kivonhatja a közvetlen 
parlamenti ellenõrzés alól.
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Tizenkettõ, de többször annyinak tûnik… Kövér László köszönti a Fidesz születésnapi ünnepére érkezett 
egybegyûlteket

Tocsik Márta az elsõfokú ítélet kihirdetése elõtt elmondandó, „az utolsó szó jogán” tartandó megszólalása elõtti 
izgalmakat éli át
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November 30.
Az olajbizottság befejezte 
munkáját. Az év egyik 
legnagyobb figyelemmel kísért 
parlamenti munkája ért 
véget ezen a napon, hiszen 
ez a rendkívüli vizsgálóbizott-
ság összesen 28 ülésnapon 
vizsgálta a rendszerváltás 
legnagyobb szabású pénz-
mosási és adóköteles jövede-
lem-eltitkolási manõvereinek 
útját és az esetleges politikai 
felelõsök körét. Prominens 
politikusok sorát idézték 
meg tanúként, s rengeteg 
megalapozatlan hír, vád, 
pletyka vette körül a homályos 
sorsú százmilliárdnyi összeg 
sorsát. Mindehhez képest 
a bizottsági jelentés semmiféle 
konkrétumot nem tudott 
felmutatni. Talán azért, mert 
mindkét politikai térfélen 
azt szerették volna bizonyítva 
látni, hogy mindenekelõtt 
a „másik fél” kormányzati 
idejében történtek a legsö-
tétebb ügyek. Ily módon 
e bizottság munkája sokkal 
inkább vált a parlamenti 
tehetetlenség szimbólumává, 
semmint a demokratikus 
ellenõrzés bizonyítékává.

December 11.
A nizzai csúcs döntései. 
Négynapos szócsaták, 
alkuk nyomán körvonalazódott 
az az egyezség, amely 
megoldotta, hogyan kell 
átszabni a 12 új tag belépése 
után az Európai Unió leg-
fontosabb döntéshozó 
fórumainak összetételét 
és döntési eljárásait. 
Ez a szerzõdés Magyarország 
számára is átláthatóvá tette 
a 2004-es csatlakozás utáni 
európai képviseletének 
szintjeit, arányait, korlátait 
és lehetõségeit.

88

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

Györgyi Kálmán legfõbb ügyész májusban átadja hivatalát utódjának, Polt Péternek: ez sem volt problémamentes
személycsere 

Az V. Összmagyar Világtalálkozó legfontosabb vezetõi és vendégei együtt üdvözlik a rendezvény megnyitóján 
megjelenteket
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mint 1700 település lehetett bol-
dog szemtanúja, szervezõje, át-
élõje eme kivételes pillanatok-
nak. Számtalan szobor, emlék-
tábla, kopjafa, emlékpark, kö-
zösségi létesítmény gyarapította
a kollektív emlékezet tárgyiasult
világát. Utólag valóban elmond-

ható, hogy a diktatúra évtizedei
alatt megroppantott nemzettu-
datot semmihez nem foghatóan
nagy erõkkel intézményesített
kampányok végtelen folyamával
törekedtek újból egészségessé –
és kereszténnyé – varázsolni. A
szimbolikus politizálás olyan in-
tenzitást öltött, amelyre legfel-
jebb csak a legidõsebb korosz-
tályok tagjai emlékezhettek, a

valamikori, 1938-as ünnepek
légkörébõl.

Ami azt illeti, mindehhez volt
elegendõ forrás is. 2000-ben a
hazai gazdaság növekedése 5
százalék fölötti átlagot ért el,
ami európai összehasonlításban
is dicséretes teljesítmény volt. A

külsõ konjunktúra továbbra is
magával húzta az exportképes
ágazatokat, s közben az egyen-
súlyi mutatók is szépen alakul-
tak. Lett volna éppen háttér és
forrás az eredeti kormányprog-
ramban meghirdetett reformlé-
pések, az elosztási rendszerek
átalakításának megkezdéséhez
is. Nem így történt. Reformok
helyett újabb és újabb grandió-

zus programok kerültek meghir-
detésre, s e nagyszabású átalakí-
tási kísérletek mindegyike a ki-
vételes képességû kormányzás
képzetét volt hivatott megerõsí-
teni.

De mindenféle látványos po-
litikai siker és ünnepi hangulat

ellenére a Fidesz–kisgazda koa-
líció folyamatosan rászorult erre
a külsõdleges, mondhatni mes-
terségesen elõállított ünneplés-
re. Ha másért nem, akkor azért,
mert a közvélemény mérhetõ
szimpátiái egész évben nem
mutattak jelentõs módosuláso-
kat. Az év elején az egyes kuta-
tóintézetek 12–14 százalékpont-
nyi különbséget mértek az

MSZP és a Fidesz között – a
szocialisták javára. December-
ben sem mutatkozott eltérés, to-
vábbra is maradt a 10 százalék
fölötti szocialista elõny. Pedig a
szocialista párt házatáján nem
történt semmi, ami növelhette
volna a népszerûségüket.

Még az év derekán hazatért
Londonból az egykori minisz-
terelnök, Németh Miklós, s új-
bóli jelenléte, valamint sûrû or-
szágjárásának hírei nemcsak a
szûkebb pártberkekben keltett
izgalmakat, hanem az egész ma-
gyar közéletben is. Õsszel már
azok között lehetett õt számon
tartani, akiket a közvélemény a
legtágabban értelmezett várako-
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Egész évben zászlószentelés; Törõcsik Mari szülõfalujának, 
Pélynek millenniumi zászlóátadási ünnepségén vesz részt

A vezérszurkolók legelsõ országos kongresszusán azon tanakodnak, 
hogyan vethetnének véget a futballpályákon eluralkodó erõszaknak?
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Színesfém tolvajok rendszeresen fosztogatják a margitszigeti szobrokat: 
Jókainak is hûlt hely van

Budapest parádé, egyelõre még meglehetõsen békés, nyugodt körülmények 
között, önfeledt ünneplésként

Torgyán József – hivatalos látogatáson az akkor még mûködõ Lipótmezei pszichiátriai központban, Veér Andás igazgató kíséretében
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zásokkal övezett. A baloldalon
roppant sebességgel terjedt el
annak a reménye, hogy az õ sze-
mélyében megtalálták Orbán
Viktor méltó és esélyes jövõbeni
kihívóját. Az õsz folyamán
azonban – a kívülállók számára
nem túlzottan követhetõ körül-
mények közepette – hamar el-
dõlt, hogy egyfelõl Németh nem
tart igényt a szocialistákra, más-
felõl a szocialisták sem vele kép-
zelik el a következõ választások
megnyerését.

A kormányzati koalíció olda-
lán ellentétes elõjelû folyamatok
tanúi lehettünk 2000 folyamán.
Az év elején a Fidesz Kövér
Lászlót választotta a miniszter-
elnök helyett pártelnökké, s az új
vezetõ energikusan látott neki
régi álma, a jobboldal politikai

egységének megvalósításához.
E törekvésében váratlanul ke-
mény akadályt jelentett az MDF
és egykori kivált társuk, az
MDNP együttmûködési igénye,
a Békejobbként meghirdetett
politikai szövetség. Az igazi
gondokat azonban a nagyobbik
koalíciós partner, a Kisgazda-
párt állandósult válsága produ-
kálta. A 2000. évet tulajdonkép-
pen meg lehetne írni az egyko-
ron legnagyobb magyar párt
agóniájának történeteként is.
Ebben az évben úgyszólván alig
akadt olyan hét, amikor a média
ne adott volna hírt olyan kisebb-
nagyobb korrupciós ügyrõl, pi-
tiáner bundázási kísérletrõl, he-
lyi hatalmaskodásról, nevetsé-
ges belháborúskodásról, amely
ügyekben mindig a kisgazdák

MÁDL FERENC AZ ÚJ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

Június 6-án az országgyûlés a
harmadik fordulóban 243
igen, s 93 nem szavazattal
megválasztotta Mádl Feren-
cet köztársasági elnöknek.
Két sikertelen kísérlet után,
mert az elõzõ fordulókban
minimális szavazatmennyi-
ség hiányzott a kétharmados
többséghez, noha az ellen-
zéknek nem is volt saját jelölt-
je. (A kudarc miatt az ellen-
zék és a kormányzati oldal
egymást hibáztatta.) Mádl
Ferenc jogászprofesszor már
négy évvel korábban is az el-
lenzék elnökjelöltje volt. Ez-
úttal azonban ellenfél nélkül
gyõzött, s ez a siker gyorsan
feledtette mindazokat a félel-
meket, amelyeket az ország

jelentékeny hányada Tor-
gyán József esetleges államfõ-
vé válása kapcsán korábban
táplált. Az 1998-as nyári Kis-
gazda–Fidesz koalíciós szer-
zõdés értelmében ugyanis a
kisgazdáké lett a következõ
köztársasági elnök jelölésének
a joga, s a közvélemény attól
tartott, hogy Torgyán József
ezzel a lehetõséggel a maga
javára kívánna élni. Mádl Fe-
renc – népszerû elõdjéhez,
Göncz Árpádhoz képest –
meglehetõsen visszafogott el-
nöknek bizonyult, s ciklus-
ideje éveiben tartózkodott a
nyílt politikai szerepvállalá-
soktól, viszont a nemzetközi
cselekvési terét folyamatosan
és átgondoltan használta.
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Mádl Ferencet, az újonnan megválasztott köztársasági elnököt üdvözlik 
a beiktatási ünnepségen, augusztus 4-én
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valamilyen szintû vezetõi ját-
szották a kétes fõszerepet.
Torgyán József az év elején még
úgy tekinthetett magára, mint
aki komoly várományosa lehet a
nyári köztársasági elnöki válasz-
tásnak – az év végén viszont már

mindenki által leírt, mielõbbi
bukásra ítélt, a politikusok nép-
szerûségi listájának a legvégén
kullogó tehertételt láthatott ön-
magában.

Békés, boldog, ünnepekkel
teli év volt a 2000. esztendõ.
Szinte már olyan, mint az egy-
kori, igazi millennium éve…

Nem voltak nagy botrányok, ez-
úttal hiányoztak a nagy tünteté-
sek is, s az egyetlen komoly
sztrájk – a vasutasoké – is érdek-
telenségbe fulladt. Nagy ügyek
helyett kicsinyke botrányok so-
kasága, a pitiánerkedés lassú, de

visszavonhatatlan uralma lát-
szott intézményesedni. Meg an-
nak a reprezentatív kormányzati
gyakorlatnak az uralma, amikor
csak az az intézmény (?) válhat
fontossá, ahol a kormányzat is
képviselteti magát. Nem a kor-
mány keresi a szereplési alkal-
mat, hanem önmaga jelenlétével

avat kivételes jelentõségûvé bár-
miféle eseményt. S mégis, az év
végén, a rendszerváltás történe-
tében elõször a rejtõzködõk, a
passzívak, a véleményüket el-
hallgatók válnak többséggé.
Azok lesznek a legtöbben, akik

nem tudnak, nem akarnak, nem
szeretnének választani. Akiknek
nincs sem biztos, sem jobb híján
kedvencük. Akiknek ez a kínálat
is kevés. Pedig, mennyi ünnepi
alkalmuk nyílott arra, hogy
megszokják ezt a kínálatot. Ha
már megszeretni nem tudták.
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Ezt mind-mind hiába termeltük… 
Pallag László, az olajügyekkel 
foglalatoskodó parlamenti 
vizsgálóbizottság elnöke tart 
sajtótájékoztatót munkájukról
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Hát te, Péter, hol voltál eddig? 
Avatási szertartási elõkészületek 

egy másik rendben is; 
az MSZP kongresszusa 

novemberben kormányfõ-
jelölteket tesztel

Meg kell becsülni a múlt minden 
örökségét… Avatási szertartás 
a Vitézi Rend soraiban
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