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Egy év, amikor sem népszava-
zás, sem országos vagy helyi vá-
lasztások kényszere nem terhel-
né meg Magyarország népét a
kampányküzdelmek zajaival. 
S mégis, a 2005-ös évet is alap-
vetõen a kampányok béklyóiba
verve vergõdtük végig. (Amúgy
az év egyetlen komoly lakossági
választási lehetõségét a Mega-
sztár nevû popzenei tévévetél-
kedõ-sorozat nyújtotta, s e kü-
lönleges „mezõben” valóban
páratlan méretû tömegek igye-
keztek demokratikus részvételi
jogaikat gyakorolni.) Januártól
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2005 A KÉT VEZÉR ÉVE

Szokatlan kép egy megszokott eseményrõl – lassan két évtizede a tavasz az agrárdemonstrációkkal kezdõdött, ezúttal a gazdák traktoraikkal a parlament 
környékén tüntettek

S egy egészen másfajta izgalom: 
a Megasztár nevû kereskedelmi 
televíziós tehetségkutató 
vetélkedõ hetente milliókat 
ültetett a képernyõk elé
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decemberig szinte másról sem
szóltak a hírek, mint az
Orbán–Gyurcsány mérkõzés
aktuális eredményeirõl; arról,
ahogyan az egyik, illetõleg a má-
sik tábor képes volt önmagát
mozgósítva, vezére mögé felso-
rakozva megmutatni a jövõbeni
kampányképességét. Ez lett az
az év, amikor Gyurcsány Fe-

renc maradéktalanul maga mö-
gé szervezte a baloldali és libe-
rális tábort, s ez lett az az év,
amikor Orbán Viktor korábban
soha nem tapasztalt egyértel-
mûséggel vált a jobboldali térfél
megkérdõjelezhetetlen vezetõjé-
vé. Egymással vitatkoztak szü-
net nélkül, még olyankor is, ha
valamelyikük rendre távol ma-

radt. Nem volt beszédük, gesz-
tusuk, interjújuk, ki- és beszólá-
suk, amikor ne a másikra utaltak
volna, amikor ne a másiknak
üzentek volna. S ha mégis lett
volna ilyen pillanat, akkor a mé-
dia tüstént összehasonlította,
egymásra vonatkozatta és egy-
másról beszéltette õket.

FONTOSABB ESEMÉNYEK

Március 14.
Felavatják a Mûvészetek Palo-
táját, az utóbbi évtizedek egyik 
legjelentõsebb kulturális létesít-
ményét. A dél-pesti oldalon 
formálódó új városközpont 
ezzel az épülettel komoly 
és fontos intézménnyel bõvült.

Május 5.
Gyurcsány Ferenc sajtótá-
jékoztatón ismerteti a – már 
eddig is sokat emlegetett – 
100 lépés elnevezésû kormány-
program körvonalait. A követ-
kezõ három hónap során 
hetente jelennek meg újabb öt 
és tíz pontok részletei, amivel 
a kabinet a tevékeny és szünet 
nélküli kormányzóképesség 
imázsát igyekszik sulykolni.

Július 8.
Gyurcsány Ferenc a Parlament 
Munkácsy-termében nyilvános 
televíziós vitára invitálja 
Orbán Viktort, az ellenzék 
vezetõjét. A másfél órás szó-
párbajt rendkívüli érdeklõdés 
övezi, mivel ezt az eseményt 
mindenki a jövõ évi választási 
kampány záróakkordja 
fõpróbájának tekinti.

Október 11.
Az alkotmánybírák Bihari 
Mihályt választják meg a testü-
let következõ elnökévé. Az új 
elnök – a korábbi szokásoktól 
eltérve – egy hónappal késõbb 
az esztergomi érseki palota 
dísztermében, az Aranybulla 
elõtt tette le esküjét.
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A kormányfõ – kíséretével – gyalogosan vágott neki a március 15-ei nemzeti ünnep eseményein való részvételnek, 
s útközben egy hajléktalannak autogramot ad a Fedél nélkül címû újság borítójára

Ugye, mindig is engem fogtok támogatni…?! A szocialisták áprilisban hivatalosan is Szili Katalin házelnököt jelölték 
a júliusi köztársasági elnökválasztásra
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Október 16.
A Nemzeti Konzultáció vége. 
Orbán Viktor a Felvonulási 
téren, hatalmas tömeg jelenlé--
tében, nagyszabású politikai 
show keretében zárja le azt 
a sok hónapos politikai mozgó-
sítási akciót, amelynek keretei 
között másfélmillió állampol-
gár véleményét tudakolták 
meg az ország legsürgetõbb 
teendõi felõl. Erre az akcióra 
támaszkodva még a parla-
mentbe is visszatér, s 44 
hónap múltán elõször 
emelkedik szólásra. 
November 7-én „nemzeti 
garanciatörvény” megalkotását 
kezdeményezi, s a következõ 
hónapokban is – minden 
hétfõn szót kérve – igyekszik 
e konzultáció követeléseit 
kormányzati elõterjesztésekké 
átformálni.

Október 19.
Eldõlt, hogy Pécs lesz 
2010-ben Európa kulturális 
fõvárosa. Tizenegy további 
város versengésébõl került ki 
– kormányzati döntéssel – 
gyõztesen a baranyai székhely, 
bár a várható finanszírozási 
problémákról már a döntés 
pillanatában éles politikai viták 
kezdõdtek el.

Október 26.
Az Európai Bizottság értesíti 
a magyar kormányt, hogy 
a korábban kiszervezett 
sztrádaépítési költségekkel 
együtt kell számolni a hazai 
büdzsé deficitjét. Ez a döntés 
nemcsak azért kellemetlen, 
mert ezután jóval megnövelt 
deficittel kell számolnunk, 
hanem azért is, mert hazánk 
ellen már második éve amúgy 
is folyt a túlzott deficit-eljárás. 
S ennek árnyékában egyre 
nyilvánvalóbb módon látszik 
a megígért, de folyamatosan 
elmaradt államháztartási 
reformok hiánya.

!!Írható 5 sor még hozzá, az
okt. 16. és 19-hez is lehet nem
muszály a 26-hoz!!!
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Éljen május 1. ?!...Vagyis inkább április 30…! A Munka ünnepének elõestéjén került sor a Megasztár-vetélkedõ 
döntõjére, amelyet a legnagyobb sportcsarnokban tartottak meg. A tévékészülékek elõtt is milliók szurkolhattak 
a kedvenceknek, a helyszínen azonban egészen páratlan hangulatban került sor a produkció záró rendezvényére
!!Kéne még egy kis szöveg!!
!!Kéne még egy kis szöveg!!
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Már a politikai szezon kezde-
tén is minden e dramaturgia
szerint zajlik, a miniszterelnök
február 14-én a parlamentben
elmondja a maga évértékelõ be-
szédét, majd két nap múlva Or-
bán Viktor a maga szokásos „vi-
gadós” beszédében mindennek
az ellenkezõjét. Gyurcsány a ta-
vaszi hónapokat a száz lépésre
tervezett kormányzati intézke-
déssorozat minél szélesebb körû
ismertetésével tölti, szinte reg-
geltõl estig szuggerálja magáról
a hatékony, gyakorlatias, prob-
lémamegoldó kormányzás/kor-
mányfõ képét. Orbán Viktor
szintén az országot járja, ezrek-
kel és ezrekkel találkozik, s a
nemzeti konzultációnak elneve-
zett mozgósítási hullám minden
egyes eseménye azt üzeni: más-
képpen kellene kormányozni. S
legfõképpen: másoknak. Akkor
minden hamar rendbe jönne. A
vég nélküli vita tárgya a magyar
gazdaság állapotának megítélé-
se, az ország helyzetének elõre-
vagy hátrafelé haladása. De eb-
ben az évben, e kérdésekben
egyre kevésbé lehetséges az el-

fogulatlan, politikai állásfoglalá-
sokat nélkülözõ véleményalko-
tás, mert a két táborra szakított
közvéleményben elõbb-utóbb
vagy a feltétlen optimizmus vá-
lik kötelezõvé (a Pannon Puma
csodálata…), vagy pedig a haza
vesztébe rohanása miatti totális
aggodalom.

Az év legszimbolikusabb ese-
ménye az, amikor a nyár dere-
kán Gyurcsány Ferenc hivatalá-
ban vitára hívja és készteti ven-
dégét, Orbán Viktort. Már a
külsõségek, a páratlan médiafi-
gyelem, a mesterségesen felfo-
kozott izgalmas körítés is min-
den elemében a választási kam-
pányok csúcspontját, a minisz-
terelnök-jelöltek vitájának szel-
lemét idézi meg. Csak éppen a
tartalom okoz csalódást. Mind a
ketten a magukét fújják, mind a
ketten a maguk közönségének
akarnak tetszeni, s a végered-
mény is szükségképpen e fele-
más helyzetet képezi le: mindkét
tábor a saját vezérét láthatja
gyõztesnek. Okkal. Csak az a
vékonyka kisebbség, amely
tényleg az ország, a magyar gaz-

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA

2005-ben páratlan körülmé-
nyek között került sor az új
köztársasági elnök megvá-
lasztására. Azt már korábban
is lehetett tudni, hogy a ki-
sebbik koalíciós partner nem
fogja támogatni az MSZP-t,
ha a szocialisták Szili Katalin
jelölik. Feltehetõen e belsõ fe-
szültség tesztelése végett a jú-
nius 6-ai elsõ szavazási for-
duló alkalmával a Fidesz tel-
jes frakciója távolmaradt. A
második – szintén sikertelen
– fordulóban a Fidesz nyílt
szavazásra kötelezte saját
képviselõit, s ennek lehetõsé-
geit mérlegelve komoly köz-
jogi vita tört ki a parlament-
ben. Ezt a fordulót már az el-
lenzék által egységesen támo-
gatott Sólyom László nyerte,
de ez az arány akkor még
nem volt elegendõ a végsõ
gyõzelemhez. Június 7-én, a
harmadik fordulóban 185:
182 arányban, egészen mini-
mális egyszerû többséggel a

parlament Sólyom Lászlót
választotta öt évre köztársa-
sági elnökké. Mindehhez az
SZDSZ képviselõinek közve-
tett „segítségére” is – konkré-
tan a távolmaradásukra –
szükség volt, s ez a döntés a
koalíciós együttmûködés
meglehetõsen látványos ku-
darcáról tanúskodó jelként
értékelhetõ. Az elnökválasz-
tás körüli többszintû s a külsõ
közönség által átláthatatlan
alkuk nemcsak az érintett
közjogi méltóság tekintélyét
járatták le jelentõs mérték-
ben, hanem az egész parla-
menti demokrácia mûködé-
sét is. S mint ezekben az
években máskor, így ezúttal
is valamennyi oldalon meg
voltak gyõzõdve a másik fél
rosszhiszemûségérõl, álnok-
ságáról – miközben állampol-
gárok milliói a végeredmény-
re tekintve nemigen tettek
különbséget a küzdõ felek kö-
zött. Ilyen elõzmények után
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S egy másik vetélkedõ is sikerrel végzõdött: Sólyom Lászlót a 3. fordulóban köztársasági 
elnökké választják

Az egyes fordulók között azért bõven akadt 
ok izgalomra, s indok a külön konzultációkra is

számítani lehetett arra, hogy
a késõbbiekben a kormányzó
koalíció és az új elnök együtt-
mûködése nem lesz feltétle-
nül harmonikus jellegû.
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November 29.
Elfogadják a felsõoktatási 
törvényt. Hossza huzavona 
után zöld utat kap az az átala-
kítási folyamat, amelynek 
jegyében nálunk is meghono-
sítanák a bolognai rendszer 
szerint kiépülõ háromszintû 
felsõoktatási szisztémát, 
s egyúttal merõben új irányítási 
keretek között mûködhetne 
a felsõoktatás egésze.

December 8.
A hazai privatizáció 
csúcsbevétele. Az ÁPV Rt. 
464, 5 miliárd forintért 
értékesítette a Budapest 
Airport többségi részvény-
csomagját, ami a másfél évti-
zedes privatizáció legnagyobb 
összegû készpénzes bevételét 
jelentette. A bevétel további 
sorsáról azonnal heves politikai 
viták kezdõdnek.
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Kicsit bonyolult, kicsit hosszú, kicsit
savanyú – de a miénk! Gyurcsány 
Ferenc májusban a Száz lépésre 
tervezett – legújabb – programjának 
a részleteit ismerteti a parlamenttel

Júliusi fõpróba: a kormányfõ 
nyilvános – televízión is közvetített – 
vitára hívja az ellenzék vezérét, mert 
szeretné, ha tisztázni tudnák 
a magyar gazdaság állapotának 
megítélése körüli ellentmondásokat
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Mi cserélünk, de a zászló és az õr maradnak! Két, egykori jogtudományi intézeti kolléga találkozója: Mádl Ferenc leköszönõ elnök átadta hivatalát újonnan 
megválasztott utódjának, Sólyom Lászlónak

Szeptemberi identitáskampány kezdetei: az MSZP még idõben megkezdi 
kialakítani legújabb arculatát

Megkezdõdik a következõ tavaszi idõszak jelszavainak elõzetes 
elfogadtatása
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daság valós állapotára lett volna
kíváncsi, az lehetett igazán csa-
lódott.

E találkozóra a kiélezett küz-
delmekre nagyon is jól jellemzõ
körülmények közepette került
sor. Egy hónappal korábban
ugyanis a kormányzó koalíció
úgyszólván kiheverhetetlen po-
litikai prezstizsveszteséget szen-
vedett, amikor képtelen volt
parlamenti többségét a köztár-
sasági elnök megválasztásakor
érvényre juttatni S ennek logi-
kus következményeként az el-
lenzék jelöltje lett az új államfõ.
Ennél látványosabb módon
nem lehetett volna demonstrál-
ni sem a liberálisok-szocialisták
közötti, sem pedig a szocialistá-
kon belüli törésvonalak erejét és
mélységeit. E látványos kudarc
után azonban pillanatokon belül
megerõsítették Gyurcsány Fe-
rencet a pozíciójában azzal,
hogy a négy nappal késõbb
megtartott rendkívüli szocialista
pártkongresszus elsöprõ fölény-
nyel õt választotta meg a válasz-
tási bizottság élére, s így a követ-
kezõ áprilisig az õ kezébe adták
a párt összes anyagi és személyi

forrásával való gazdálkodás mo-
nopóliumát.

Amúgy a két vezér még ab-
ban is közös sorsot mondhatott
magáénak, hogy a korábbi va-
gyonosodásuk – gyanakvásokra
okot adó – hátterét vizsgáló par-
lamenti vizsgáló bizottságok jú-
nius elsejétõl egyszerre kezdték
meg munkájukat. Az egyiket az
ellenzék, a másikat meg a kor-
mányzati oldal kezdeményezte,
s hónapokig egymás tükörjáté-
kaiként mûködtek. Bornírt és
nevetséges részletkérdéseket fir-
tatva, soványka hatáskörüket a
modern médiademokrácia kö-
rülményei között is megszégye-
nítõ aprólékossággal gyakorol-
va. A bulvármédia mindeneset-
re hónapokig megkapta a maga
mindennapi szórakoztató anya-
gát, a hazai politikai osztály egé-
sze azonban súlyos tekintély-
veszteséggel került ki ezekbõl a
sehová nem vezetõ, kölcsönös
lejáratási kísérletekbõl. Mindez
azért érdemel külön említést,
mert meglehetõsen érzékletesen
illusztrálhatja azt a folyamatot,
ami a 2005-ös év során mindin-
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Három és fél év elmúltával Orbán 
Viktor újra felszólalt a parlamentben, 
s ezután pedig minden héten 
ismertette pártjának a Nemzeti 
Konzultáció során megszerzett 
újabb felismeréseit

Az ellenzék vezetõi gyászhangulat-
ban emlékeztek meg az egy évvel 
korábban megtartott népszavazás 

kudarcáról. Emlékezõ egyházi 
összejövetel a Belvárosban, 

december 5-én
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kább kizárólagos jelentõségûvé
kezdett válni.

Minden a két vezéralak élete
körül forgott; a múltjuk, a jele-
nük, a jövõjük, a nem létezõ éle-
tük is ugyanolyan erõvel vált a
közélet megkerülhetetlen és min-
dennapi témakörévé, mint az or-

szág bármely egyéb, valóban
sorsdöntõ kérdései. Mind a két
tábor vagy a maga vezérét igye-
kezett kivételes és nélkülözhetet-
len szerepkörben feltüntetni,
vagy – ha ehhez éppen nem kí-
nálkozott elegendõ ürügy – leg-
alább a másik oldal vezérét bár-
mi áron lejáratni, hitelteleníteni.
Ebben az értelemben biztosan
állíthatjuk, hogy az év utolsó né-
hány hónapja már egyértelmûen
a következõ évi kampány jegyé-

ben alakult, az õsz során mind a
két párt hatalmas zajjal lebonyo-
lította a maga imázs- és identitás-
kampányát, s ezekben a két vezér
szerepeltetése volt az egyetlen fo-
lyamatos elem. Lehangolóan ér-
dekes adalék ez ügyben, amikor
a karácsonyi tévénézõk nem

gyõzték a szemüket dörgölni,
mert az ünnepi mûsorfolyam ki-
tüntetett pillanata – s a késõbbi
szóbeszédnek is a leggyakrabban
emlegetett momentuma – az
volt, amikor a közszolgálati tévé
stábja mind a Gyurcsány-, mind
az Orbán-családot meglátogatta
otthonában, a karácsonyi készü-
lõdés „meghitt és családias per-
ceiben”. S a tévénézõket hívatlan
vendégekként kalauzolták végig
a két család konyhájában, szobá-

iban – persze szigorúan és ki-
egyensúlyozottan mindkét csa-
ládnak percnyire azonos idõtar-
tamot biztosítva, s garantáltan
semmitmondó, butuska ártal-
matlan kérdéseket feltéve ne-
kik… 2005 a mediatizált politika
gyõzelmének éve lett, s az átpoli-

tizált bulvármédia is utolérte ön-
maga legalsó stádiumát, így vág-
hattunk neki minden idõk legki-
élezettebb kampánynyitányának.
S hogy el ne feledjük a lényeget,
az egész évi hullámzásokat köve-
tõen a két nagy politikai tábor tá-
mogatottsági viszonyai az utolsó
hetekre teljesen kiegyenlítetté
váltak, vagyis joggal érezhette
mindenki úgy, hogy 2006-ban
bármi megtörténhet.
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Átvágási gyakorlatok. Még karácsony 
elõtt sikerült felavatni az M5-ös út 
Szegedig elkészült szakaszát: 
Kóka János gazdasági miniszter, 
a kormányfõ, és Botka László 
polgármester szalagvágás közben
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