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2006 A MÉLYPONT ÉVE
Ez az év is a kampányõrületek
fogságában vergõdve kezdõdött
– pontosabban szólva, minden
ott folytatódott, ahol a küzdõ felek az elõzõ év végén abbahagyták. A féligazságok tébolyult
versenyeztetése a választások
legutolsó pillanatáig sem szünetelt: az egyik fél szerint minden
rossz és rosszabbra is fordult,
amióta a másik van hatalmon. A
másik szerint pedig minden
jobb, amióta az õ kezükben a
kormányrúd, s ennél már csak
akkor lehet még szebb, jobb,
boldogabb a jövõ, ha ez a helyzet továbbra is fennmarad.
Mindkét oldalról a gazdaság
makroadataival operáltak, s a
maguk féligazságainak heves
hirdetéséhez meg is találták a
tetszés szerinti adatokat – csak
éppen az összkép nem stimmelt
sehogyan sem. Pedig a 2006-os

Év elejei kampánykezdetek: Orbán
Viktor január közepén gazdasági
vezetõkkel találkozott, s megtárgyalja
velük az eddigi konzultációk fõbb
tanulságait

Szocialista lakossági fórum valahol
Budapesten, februárban. A közönség
a pártvezetõket várja, s ekkor még
nem lehetett tudni, hogy sikerül-e
más korosztályokat is majd áprilisban
aktív részvételre bírni
128
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Sárospatak márciusban visszakapott néhány olyan kódexet, amelyeket
a háború idején vittek el szovjet hadizsákmányként

Mesterlövészek vigyázzák a kormányfõ ünnepi beszéde idején a Nemzeti
Múzeum környékét, március 15-én

Fidesz-plakátok özöne a rosszabb közérzetért, egy vitatott kampányfogás
túlpörgetésnek jelei

A két vezér küzdelme folyt mindenütt: a médiában, a közbeszédben,
az utcákon, a plakátokon is
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FONTOSABB ESEMÉNYEK
Március 15.
Az állami kitüntetések megszokott rendjéhez képest
a 2006-os ünnepély rendkívüli
visszhangokat kiváltó közéleti
eseménnyé változott, mert
– díjazott és kitüntetõ egyaránt –
többen nem fogtak kezet egymással… Beszédes adaléka
volt mindez a felfokozott
kampányhangulat által teremtett abszurd légkörnek.
Április 5.
Hatalmas várakozások mellett
került sor a választási kampány
csúcspontjára, a „két vezér”
nyílt, televíziós vitájára.
Kettejük közül a bizonytalanokat inkább Gyurcsány
Ferenc tudta meggyõzni, nem
utolsósorban lehengerlõ
fellépésével, valamint azzal,
hogy Orbán Viktor meglepõen
bizonytalannak mutatta
magát.
Május 26.
A gyõztes kormányfõ
Balatonõszödön, a szocialista
frakció kibõvített ülésén – zárt
körû beszédben – ostorozza
az elmúlt négy év szocialista
tehetetlenkedését és reformképtelenségét. E beszéd
késõbbi sorsa, nyilvánossá
válásának körülményei,
közéleti karrierje alapvetõ
hatással volt az egész ciklus
politikai folyamataira.
Június 9.
Megalakul az új Gyurcsánykormány, a programvitában
a kormányfõ inkább beszél a távoli jövõ szépségeirõl, a felemelkedésrõl, s kevésbé
a mindennapi, napról napra
fenyegetõbb méreteket öltõ
gazdaságpolitikai kihívásokról.
Másnap, az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülésén
azonban mindenkit meglep
a gyorsan elfogadandó megszorító lépések körvonalazásával, s ezen az sem segít,
hogy azzal próbál nyugalomra
inteni: nem kell félni, nem
fog fájni…
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Gratulálunk a gyõzteseknek… Fidesz-gyûlés a választások második fordulójának éjszakáján, április 23-án –
már az eredmény ismeretében
Egy csata nyitánya: feszült pillanatok a három nappal a választások elõtt megtartott, óriási érdeklõdéssel várt
miniszterelnök-jelöltek találkozóján, a Gyurcsány-Orbán televíziós vita kezdetén
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A 2006-OS VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI

Többen voltak, mint elõtte gondolták… Hatalmas tömeg gyûlt össze
az MSZP április 1-jei nagygyûlésén, az Andrássy úton
Beszorított helyzetben. Az új kormány médiacsoportképe készül
a megválasztása utáni ünnepi pillanatokban

2006. április 9-én tartották a
választások elsõ fordulóját,
amelyen ismét nagyon szoros
eredmény született. 67,83
százalékos – átlagosnak
mondható – részvétel mellett
az MSZP 43,21 százalékos, a
Fidesz pedig 42,03 százalékos támogatottságot kapott.
Az SZDSZ, 6,50 százalékos,
valamint az MDF 5,04 százalékos eredménye szintén
lehetõvé tette a két rendszerváltó párt további parlamenti
részvételét. A második fordulóig hátralévõ napokat ezúttal
Gyurcsány Ferenc használta
ki jobban, s tucatnyi – minimális különbségeket mutató

– körzetben a szocialisták javára tudta fordítani a végsõ
eredményt. A mandátumok
végsõ megoszlása szerint a
kormányzó szociálliberális
koalíciónak a 2002. évi eredményekhez képest sokkal biztosabb, 35 mandátumos parlamenti többsége lett.
Az MSZP 190, az SZDSZ
20 parlamenti helyhez jutott,
míg az ellenzéki pártok között
a Fidesznek (a KDNP-vel
együttesen) 164, az MDFnek pedig 11 mandátum jutott. A Somogyért Társaság
jelöltjeként Gyenesei Istvánnak sikerült független képviselõi helyet kapnia.
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MTV 1. Mi csak a petíciónkat szeretnénk átadni… Éjszakai tüntetõk
megpróbálnak bejutni az MTV Szabadság téri székházába

FONTOSABB ESEMÉNYEK
Augusztus 20.
Aa fõvárosban példátlan
méretû vihar mossa el
a szokásos ünnepi tûzijáték
végét. A pánik öt halálos
áldozattal, s rengeteg sebesülttel, hatalmas anyagi károkkal
jár. S ami még megdöbbentõbb: utána két hétig tartó
bújócska kezdõdik az esteleges
kormányzati felelõsség elkenéséért, a végén persze
a portást rúgják ki. Baljós
elõjel… ez lett volna az új
kormány válságkezelõ képességének legelsõ tesztpróbája.
Október 1.
Az önkormányzati választásokon az ellenzéki Fidesz
erejû gyõzelmet arat,
gyakorlatilag a fõvárost kivéve
mindenütt többségbe kerül.
Gyurcsány Ferenc –felfogva
a fordulat politikai jelentõségét – bizalmi szavazást
kér magával szemben, amit
a hétvégi ülésen meg is nyer.
A koalíció továbbra is benne
bízik, benne reménykedik.
A varázslat azonban
végérvényesen széttörött.
November 17.
Meghal a világ legismertebb
magyarja, a három kontinensen legendává vált Puskás
Öcsi, minden idõk egyik
legsikeresebb sportembere.
132

magyar gazdaság és társadalom
az összkép keretei között keresgélte a maga helyét, míg a politikai osztály az általuk megteremtett féligazságok tükrében láttaláttatta önmagát.
E féligazságokra építõ és eleve megnyerhetetlen versenyben
– ha kis különbséggel is –
Gyurcsány Ferenc gyõzött.
Gyõzelme másnapjától azonban
már az említett ellentmondások

MTV 2. A szándék komolyságát érzékeltetõen felgyulladt néhány ott parkoló
gépkocsi is. Meg a székház is. És megsérült csaknem 200 rendõr is

nyílt foglyaként volt kénytelen
továbbkínlódni. 2006 elsõ öt
hónapja számára a diadalmenet,
a megdicsõülés, s a baloldali térfél sikeres megújításának idõszaka volt – míg az év második
felében éppen e felsorolt sikerek
gyors lebomlásának, a tehetetlenségnek és a kapkodásnak, a
feltartózhatatlan hanyatlás kiteljesedésének lehettünk a tanúi. A
megnyert választások után a

gyõztesek öt hétre eltûntek, optimista szavazótáborukat egyik
napról a másikra különösebb indoklás nélkül magára hagyták, s
júniusban olyan zavaros produktumok közepette tértek viszsza, amely nagyon is borússá
váló õszi kilátásokat sejtetett.
Az új kormány helyzetét az a
kibékíthetetlennek tûnõ ellentmondás határozta meg, hogy
egyszerre kellett az országot

Gyertek, ha mertek…! A következõ éjszakákon rendszeres utcai összecsapásokra került sor az utcai ellenállók
és a rendfenntartók között, ez a kép a Blaha Lujza tér közelében készült, szeptember 20-a éjszakáján
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MTV 3. Hurrá, benn vagyunk a tévében!!! Még a büfében is! Éjfél után
gyõznek a petíció átadói…

MTV 4. Tényleg benn voltak a tévében? Szili Katalin másnap reggel
meglátogatta a nemzeti intézmény romjait

megnyugtatni és további fejlõdési lehetõségekkel bíztatni, ugyanakkor az elkerülhetetlen reformlépéseket, a komoly költségvetési
megszorításokat is meg kellett
hirdetni a külföldi finanszírozók
megnyugtatására. A régi-új kormányfõ azt a megoldás választotta, hogy egyszer az egyik, mászszor pedig a másik szerepben
igyekezett maximálisan elfogadható teljesítményt nyújtani. Attól
függõen, hogy pillanatnyi közönségének az igényeit éppen melyik

kötelezett hívei – azóta is – rendre igyekeznek Gyurcsány javára
elkönyveltetni: nevezetesen a
brutális erejû õszinteségre törekvést, s a közéletet ellepõ hazugsággal való leszámolás igényét.
Hanem az, hogy erre a nyílt beszédre, a kérlelhetetlen szembenézésre a leginkább megfelelõ,
legdemokratikusabb és leghatékonyabb esélyt június 9-én a parlament nyújtotta volna, amikor a
frissen felálló kormány négyéves
perspektíváit kellett volna bemu-

véglet felõl értelmezte. Így fordulhatott elõ az, hogy kormánya
megalakulásának
parlamenti
napján mondandójában leginkább a fényes jövõ ragyogó perspektívái domináltak, másnap pedig a gazdasági élet fõszereplõivel történõ találkozó során az
azonnali megszorítások elkerülhetetlenségét gondolta a leghangsúlyosabb mondanivalónak. Hónapokkal késõbb nyilvánossá (lett…) õszödi beszédével
sem az volt az igazi baj, amit el-

tatnia. Ott kellett volna az õszödi
beszédet megtartani, s ez esetben
talán maradt volna valami halvány, demokratikus remény arra, hogy feloldhatatlanul ellentmondásos helyzetéhez legalább
minimálisan elfogadható, szûkebb bázison is elviselhetõ politikai hátteret teremtsen magának.
A feltétlen bizalom, s a világosan megfogalmazott kormányzati program alapján talán
megoldható lett volna ennek a
képtelenül zavaros politikai szi-

A FORRÓ ÕSZ LÉNYEGE
Szeptember 17-én a hazai média szinte minden fórumán páratlan sebességgel terjedt el az
az alig egyetlen percnyi terjedelemre összevágott, meglehetõsen tendenciózus szöveges
összeállítás, ami a kormányfõnek egy – csaknem negyedévvel korábban, zárt körben, a
balatonõszödi kormányüdülõben elmondott – beszédébõl
származó részlet volt. Ennek
ürügyén a fõváros szívében
meglehetõsen vegyes irányultságú és összetételû, többségükben azonban a politikai radikalizmus szélsõ pontjain elhelyezkedõ csoportok kezdték
meg zajos tüntetéseiket annak

érdekében, hogy a miniszterelnököt azonnali távozásra bírják. Másnap estére a tüntetések eldurvultak és a Magyar
Televízió székházát célzó erõszakos ostromba és utcai gyújtogatásba torkollottak. A hazai
rendõrségnek hasonló konfliktusok megoldásában eleddig
nem voltak tapasztalatai, s így
a következõ napok éjszakáin
úgyszólván rendszeressé váltak a belvárosi erõszakos öszszecsapások és a közrend teljes
szétzilálódása. Történt mindez
a nemzetközi média egyre fokozódó érdeklõdése mellett,
valamint a közelgõ önkormányzati választások árnyéká-

ban. Mindeközben a Kossuth
téren permanenssé vált a legképtelenebb csoportosulások
által éltetett politikai happening, s így a bulvármédia is
megkaphatta a maga mindennapos táplálékát. A zûrzavar
az 1956-os forradalom 50. évfordulóján tetõzött, s a rendõrség minden korábbi fellépését
váratlanul felülmúló keménységgel próbálta elejét venni a
polgárháborús állapotok eszkalálódásának. Ennek során
feltehetõen számos békés ünneplõt is komoly sérelem érhetet, s e naptól kezdve nem volt
remény arra, hogy ennek az
õsznek a többség számára is

megnyugtató és elfogadható
véget kerítsenek. Az egyik tábor számára az õsz emléke a
féktelen rendõrterror bizonyítékaként élt tovább, a másik tábor számára pedig a hatalom
megszerzésért folytatott gátlástalan küzdelem és a kalandorpolitika jelentette az események legfontosabb magyarázatát. November 4-e után a
szélsõséges kedélyek lecsillapodtak, a válság épp olyan érthetetlen gyorsasággal múlt el,
ahogyan keletkezett – de ennek
a rémes ötven napnak a feldolgozhatatlan emlékei még sokáig fogják kísérteni az új magyar
demokrácia mûködését.
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Médiabekerítõ mûvelet. Kossuth Lajos utcai zsánerkép szeptember 21-e
éjszakáján

Záródnak az ajtók! Kezeket fel! Polgári közlekedés Budapesten
2006. szeptember 22-én

Szembesítés, szembesülés. Kossuth téri béke szeptember 23-án. A radikális csoportok – idõnkénti hathatós Fidesz-támogatás mellett – folyamatos politikaiés vitafórumokká alakították át a parlament elõtti közterületet
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tuációnak az eredményes intézése. Azonban mindkét elemi
elõfeltétel kapcsán komoly hiányosságok mutatkoztak. A feltétlen bizalom megformálódásában a másodszor is vesztes Fidesz elemi erejû ellenérdekelt fél
volt, s a kormányzókkal szembeni bizalmatlanság fenntartásnak összes lehetõségét könyörtelenül kihasználta. Nem kevésbé lényeges azonban a bizalmatlanság terjedésében az a – még a
kampányidõszakból itt maradt –
metódus, amelynek jegyében a
pillanatnyi kommunikációs gyõzelmeket minden más megfontolást felülíró, sorsdöntõ kormányzati mûködési elvnek véltek. Másfelõl meg a hosszabb
távú, valóban komolyan veendõ
kormányzati elképzelésekbõl
legfeljebb csak annyit lehetett
kihámozni, ami a kívülrõl
kikényszerített konvergenciaprogram megkerülhetetlen elõírásaiból feltétlenül követendõ
döntésként született meg. Azaz
az eredménnyel biztató kormányzási feltételekhez biztosabb háttér, mélyebb politikai filozófia, átgondoltabb program
és széles körû közéleti háló kellett volna. Gyurcsány – és szûkebb környezete – feltételezte
magáról, hogy e hiányosságok
pótlásához is megfelelõen tehetségesek, maradt tehát a folyamatos trükközés gyakorlata, s
mindez törvényszerûen torkollott bele abba a nagy-nagy õszi,
ötvennapos anarchiába, amelyhez fogható zûrzavart Magyarország népe sok évtizede nem
élhetett meg és át.
Szeptember 18-a után az ország lakossága hét olyan hetet
élhetett meg, amelynek napjaiban a legvadabb rémálmok akár
másnapra realitásokká válhattak
az utcákon. Ez az õsz az átalakulás két évtizedének a mélypontja lett: a gazdátlanság, a poÁllandósult robbanásveszély. Hetekre
berendezkedett demonstrálók élik
a mindennapi életüket a parlament
elõtt, a köztéri szobrok árnyékában
135
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Mosolyogj, mintha gyõztünk volna!
Hiller István és Gyurcsány Ferenc az
önkormányzati választások éjszakáján

Bizalmunk töretlen… A koalíciós
összefogás is. A parlament szocialista
patkójának képe az október 6-ai
– sikeres – bizalmi szavazás után
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litikai felelõtlenség, az egymással való játszadozás korlátlan
idõszaka, a tömegindulatok zabolátlan elszabadulásának és a
kiszámíthatatlan perifériák pillanatokon belül középponti erõvé válásának ideje lett. Ezen az
õszön Magyarország népe ötven napra belepillanthatott abba a katlanba, amely az indulatok, a reflektálatlan csoportsérelmek, a keretek és normák nélküli világok mélyén az elmúlt
évtizedekben felhalmozódott.
Ez a látvány több mint riasztó
volt. Ennél riasztóbb élmény
már csak a politikai osztály sokhetes képmutatása és tehetetlenségének szemmel látható, naponta megtapasztalható gyakorlata volt.

Most már nem kell mosolyognunk.
Vagy elfelejtettünk. A két vezetõ
másnap, az MSZP válaszmányi ülése
elõtt

A KONVERGENCIAPROGRAMRÓL:
Szeptember elsején, a legutolsó pillanatban a kormány benyújtotta Brüsszelnek azt a
„Magyarország Konvergencia
Programja 2005–2009” – elnevezésû
munkaanyagot,
amelyet végül az Európai Tanács és Bizottsága elfogadásra
méltónak ítélt. A dokumentum a hazai gazdasági folyamatok, s a követendõ gazdaságpolitikai irányok szempontjából különösen fontos
volt, tételesen tartalmazta a
2009-ig tartó idõszak makrogazdasági pályájának valamennyi alapvetõ követelményét, illetve kitekintett a 2011ig terjedõ idõre is. E program
megalkotásának kötelessége
uniós tagállami mivoltunkból
fakadt, s elfogadásától nagymértékben függött külsõ finanszírozóink, a befektetõk

piaci magatartása. Az elõzõ év
decemberében benyújtott változatot az unió képviselõi lényegében visszautasították,
mert nem tartották kellõen
megalapozottnak, ám tekintettel voltak a hazai kaotikus –
választások elõtti – körülményekre, s nagyvonalúan, egészen 2006 szeptemberéig adtak lehetõséget új program
prezentálására. Ám a megnyert
választások
után
Gyurcsány Ferencnek egyidejûleg többféle fronton is meg
kellett vívnia a maga harcát
annak érdekében, hogy a vészesen elszaladt hazai költségvetési deficitet – amelynek
tényleges mértékével a kormányon lévõk sem voltak tisztában – elfogadható szintre lehessen korlátozni. Májustól
augusztus végéig kellett meg-

hozni és keresztülverekedni
mindazokat az intézkedéseket,
amelyeket a megelõzõ években követett – rövidlátó – politikai-hatalmi megfontolások
okán a végsõkig igyekeztek halogatni. Mindez természetszerûen azzal a következménnyel
járt, hogy az áprilisban gyõztes politikai erõnek a nyár végére mind a támogatottsága,
mind pedig a biztos politikai
háttere példátlan gyorsasággal
olvadt el. A társadalom döntõ
többsége ugyanis sem ismereteit, sem pedig várakozásait
tekintve nem volt felkészülve/felkészítve olyan jellegû
drasztikus fordulatok, megszorítások elviselésére, mint
amivel ez a konvergenciaprogram együtt járt.
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