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2005 A KÉT VEZÉR ÉVE
Egy év, amikor sem népszavazás, sem országos vagy helyi választások kényszere nem terhelné meg Magyarország népét a
kampányküzdelmek zajaival.
S mégis, a 2005-ös évet is alapvetõen a kampányok béklyóiba
verve vergõdtük végig. (Amúgy
az év egyetlen komoly lakossági
választási lehetõségét a Megasztár nevû popzenei tévévetélkedõ-sorozat nyújtotta, s e különleges „mezõben” valóban
páratlan méretû tömegek igyekeztek demokratikus részvételi
jogaikat gyakorolni.) Januártól

S egy egészen másfajta izgalom:
a Megasztár nevû kereskedelmi
televíziós tehetségkutató
vetélkedõ hetente milliókat
ültetett a képernyõk elé

Szokatlan kép egy megszokott eseményrõl – lassan két évtizede a tavasz az agrárdemonstrációkkal kezdõdött, ezúttal a gazdák traktoraikkal a parlament
környékén tüntettek
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Március 14.
Felavatják a Mûvészetek Palotáját, az utóbbi évtizedek egyik
legjelentõsebb kulturális létesítményét. A dél-pesti oldalon
formálódó új városközpont
ezzel az épülettel komoly
és fontos intézménnyel bõvült.
Május 5.
Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatón ismerteti a – már
eddig is sokat emlegetett –
100 lépés elnevezésû kormányprogram körvonalait. A következõ három hónap során
hetente jelennek meg újabb öt
és tíz pontok részletei, amivel
a kabinet a tevékeny és szünet
nélküli kormányzóképesség
imázsát igyekszik sulykolni.

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

decemberig szinte másról sem
szóltak a hírek, mint az
Orbán–Gyurcsány mérkõzés
aktuális eredményeirõl; arról,
ahogyan az egyik, illetõleg a másik tábor képes volt önmagát
mozgósítva, vezére mögé felsorakozva megmutatni a jövõbeni
kampányképességét. Ez lett az
az év, amikor Gyurcsány Fe-

renc maradéktalanul maga mögé szervezte a baloldali és liberális tábort, s ez lett az az év,
amikor Orbán Viktor korábban
soha nem tapasztalt egyértelmûséggel vált a jobboldali térfél
megkérdõjelezhetetlen vezetõjévé. Egymással vitatkoztak szünet nélkül, még olyankor is, ha
valamelyikük rendre távol ma-

radt. Nem volt beszédük, gesztusuk, interjújuk, ki- és beszólásuk, amikor ne a másikra utaltak
volna, amikor ne a másiknak
üzentek volna. S ha mégis lett
volna ilyen pillanat, akkor a média tüstént összehasonlította,
egymásra vonatkozatta és egymásról beszéltette õket.

Ugye, mindig is engem fogtok támogatni…?! A szocialisták áprilisban hivatalosan is Szili Katalin házelnököt jelölték
a júliusi köztársasági elnökválasztásra

Július 8.
Gyurcsány Ferenc a Parlament
Munkácsy-termében nyilvános
televíziós vitára invitálja
Orbán Viktort, az ellenzék
vezetõjét. A másfél órás szópárbajt 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 testület következõ elnökévé. Az új
elnök – a korábbi szokásoktól
eltérve – egy hónappal késõbb
az esztergomi érseki palota
dísztermében, az Aranybulla
elõtt tette le esküjét.

121

120-127_2005-Keri-Laszlo.qxd

2010.03.30.

12:20

Page 122

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FONTOSABB ESEMÉNYEK
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 mozgósítási akciót, amelynek keretei
között másfélmillió állampolgár véleményét tudakolták
meg az ország legsürgetõbb
teendõi felõl. Erre az akcióra
támaszkodva még a parlamentbe 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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S egy másik vetélkedõ is sikerrel végzõdött: Sólyom Lászlót a 3. fordulóban köztársasági
elnökké választják

Már a politikai szezon kezdetén is minden e dramaturgia
szerint zajlik, a miniszterelnök
február 14-én a parlamentben
elmondja a maga évértékelõ beszédét, majd két nap múlva Orbán Viktor a maga szokásos „vigadós” beszédében mindennek
az ellenkezõjét. Gyurcsány a tavaszi hónapokat a száz lépésre
tervezett kormányzati intézkedéssorozat minél szélesebb körû
ismertetésével tölti, szinte reggeltõl estig szuggerálja magáról
a hatékony, gyakorlatias, problémamegoldó kormányzás/kormányfõ képét. Orbán Viktor
szintén az országot járja, ezrekkel és ezrekkel találkozik, s a
nemzeti konzultációnak elnevezett mozgósítási hullám minden
egyes eseménye azt üzeni: másképpen kellene kormányozni. S
legfõképpen: másoknak. Akkor
minden hamar rendbe jönne. A
vég nélküli vita tárgya a magyar
gazdaság állapotának megítélése, az ország helyzetének elõrevagy hátrafelé haladása. De ebben az évben, e kérdésekben
egyre kevésbé lehetséges az el-

fogulatlan, politikai állásfoglalásokat nélkülözõ véleményalkotás, mert a két táborra szakított
közvéleményben elõbb-utóbb
vagy a feltétlen optimizmus válik kötelezõvé (a Pannon Puma
csodálata…), vagy pedig a haza
vesztébe rohanása miatti totális
aggodalom.
Az év legszimbolikusabb eseménye az, amikor a nyár derekán Gyurcsány Ferenc hivatalában vitára hívja és készteti vendégét, Orbán Viktort. Már a
külsõségek, a páratlan médiafigyelem, a mesterségesen felfokozott izgalmas körítés is minden elemében a választási kampányok csúcspontját, a miniszterelnök-jelöltek vitájának szellemét idézi meg. Csak éppen a
tartalom okoz csalódást. Mind a
ketten a magukét fújják, mind a
ketten a maguk közönségének
akarnak tetszeni, s a végeredmény is szükségképpen e felemás helyzetet képezi le: mindkét
tábor a saját vezérét láthatja
gyõztesnek. Okkal. Csak az a
vékonyka kisebbség, amely
tényleg az ország, a magyar gaz-

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

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA
2005-ben páratlan körülmények között került sor az új
köztársasági elnök megválasztására. Azt már korábban
is lehetett tudni, hogy a kisebbik koalíciós partner nem
fogja támogatni az MSZP-t,
ha a szocialisták Szili Katalin
jelölik. Feltehetõen e belsõ feszültség tesztelése végett a június 6-ai elsõ szavazási forduló alkalmával a Fidesz teljes frakciója távolmaradt. A
második – szintén sikertelen
– fordulóban a Fidesz nyílt
szavazásra kötelezte saját
képviselõit, s ennek lehetõségeit mérlegelve komoly közjogi vita tört ki a parlamentben. Ezt a fordulót már az ellenzék által egységesen támogatott 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 minimális egyszerû többséggel a

parlament Sólyom Lászlót
választotta öt évre köztársasági elnökké. Mindehhez az
SZDSZ képviselõinek közvetett „segítségére” is – konkrétan a távolmaradásukra –
szükség volt, s ez a döntés a
koalíciós
együttmûködés
meglehetõsen látványos kudarcáról tanúskodó jelként
értékelhetõ. Az elnökválasztás körüli többszintû s a külsõ
közönség által átláthatatlan
alkuk nemcsak az érintett
közjogi méltóság tekintélyét
járatták le jelentõs mértékben, hanem az egész parlamenti demokrácia mûködését is. S mint ezekben az
években máskor, így ezúttal
is valamennyi oldalon meg
voltak gyõzõdve a másik fél
rosszhiszemûségérõl, álnokságáról – miközben állampolgárok milliói a végeredményre tekintve nemigen tettek
különbséget a küzdõ felek között. Ilyen elõzmények után

számítani lehetett arra, hogy
a késõbbiekben a kormányzó
koalíció és az új elnök együttmûködése nem lesz feltétlenül harmonikus jellegû.
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November 29.
Elfogadják a felsõoktatási
törvényt. Hossza huzavona
után zöld utat kap az az átalakítási folyamat, amelynek
jegyében nálunk is meghonosítanák 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 részvénycsomagját, ami a másfél évtizedes 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 csalódott.
E találkozóra a kiélezett küzdelmekre nagyon is jól jellemzõ
körülmények közepette került
sor. Egy hónappal korábban
ugyanis a kormányzó koalíció
úgyszólván kiheverhetetlen politikai prezstizsveszteséget szenvedett, amikor képtelen volt
parlamenti többségét a köztársasági elnök megválasztásakor
érvényre juttatni S ennek logikus következményeként az ellenzék jelöltje lett az új államfõ.
Ennél látványosabb módon
nem lehetett volna demonstrálni sem a liberálisok-szocialisták
közötti, sem pedig a szocialistákon belüli törésvonalak erejét és
mélységeit. E látványos kudarc
után azonban pillanatokon belül
megerõsítették Gyurcsány Ferencet a pozíciójában azzal,
hogy a négy nappal késõbb
megtartott rendkívüli szocialista
pártkongresszus elsöprõ fölénynyel õt választotta meg a választási bizottság élére, s így a következõ áprilisig az õ kezébe adták
a párt összes anyagi és személyi

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 gyászhangulatban emlékeztek meg az egy évvel
korábban megtartott népszavazás
kudarcáról. Emlékezõ egyházi
összejövetel a Belvárosban,
december 5-én
126

forrásával való gazdálkodás monopóliumát.
Amúgy a két vezér még abban is közös sorsot mondhatott
magáénak, hogy a korábbi vagyonosodásuk – gyanakvásokra
okot adó – hátterét vizsgáló parlamenti vizsgáló bizottságok június elsejétõl egyszerre kezdték
meg munkájukat. Az egyiket az
ellenzék, a másikat meg a kormányzati oldal kezdeményezte,
s hónapokig egymás tükörjátékaiként mûködtek. Bornírt és
nevetséges részletkérdéseket firtatva, soványka hatáskörüket a
modern médiademokrácia körülményei között is megszégyenítõ aprólékossággal gyakorolva. A bulvármédia mindenesetre hónapokig megkapta a maga
mindennapi szórakoztató anyagát, a hazai politikai osztály egésze azonban súlyos tekintélyveszteséggel 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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kább kizárólagos jelentõségûvé
kezdett válni.
Minden a két vezéralak élete
körül forgott; a múltjuk, a jelenük, a jövõjük, a nem létezõ életük is ugyanolyan erõvel vált a
közélet megkerülhetetlen és mindennapi témakörévé, mint az or-

ben alakult, az õsz során mind a
két párt hatalmas zajjal lebonyolította a maga imázs- és identitáskampányát, s ezekben a két vezér
szerepeltetése volt az egyetlen folyamatos elem. Lehangolóan érdekes adalék ez ügyben, amikor
a karácsonyi tévénézõk nem

iban – persze szigorúan és kiegyensúlyozottan mindkét családnak percnyire azonos idõtartamot biztosítva, s garantáltan
semmitmondó, butuska ártalmatlan kérdéseket feltéve nekik… 2005 a mediatizált politika
gyõzelmének éve lett, s az átpoli-

szág bármely egyéb, valóban
sorsdöntõ kérdései. Mind a két
tábor vagy a maga vezérét igyekezett kivételes és nélkülözhetetlen szerepkörben feltüntetni,
vagy – ha ehhez éppen nem kínálkozott elegendõ ürügy – legalább a másik oldal vezérét bármi áron lejáratni, hitelteleníteni.
Ebben az értelemben biztosan
állíthatjuk, hogy az év utolsó néhány hónapja már egyértelmûen
a következõ évi kampány jegyé-

gyõzték a szemüket dörgölni,
mert az ünnepi mûsorfolyam kitüntetett 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 készülõdés „meghitt és családias perceiben”. S a tévénézõket hívatlan
vendégekként kalauzolták végig
a két család konyhájában, szobá-

tizált bulvármédia is utolérte önmaga legalsó stádiumát, így vághattunk neki minden idõk legkiélezettebb kampánynyitányának.
S hogy el ne feledjük a lényeget,
az egész évi hullámzásokat követõen a két nagy politikai tábor támogatottsági viszonyai az utolsó
hetekre teljesen kiegyenlítetté
váltak, vagyis joggal érezhette
mindenki úgy, hogy 2006-ban
bármi megtörténhet.

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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