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„Egyének és államférfiak pályája nem ott kezdődik a hol tevékenységük, vagy a hol a nyilvánosság először foglalkozni kezd velük.
A történelmi bölcselet azon iskolája, mely azt állítja, hogy sorsának – a nagy eseményekben való activ vagy passiv részvételt illetőleg – senki nem ura, hogy nem az emberek készítik elő az eseményeket, hanem az események idomítják az embereket: ennek a
történelmi felfogásnak bizonyára van alapja. Ha nem valljuk is
magunkénak azt a felfogást, hogy az események föltétlenül uralkodnak az emberen, igazat kell adnunk azoknak, kik állítják, hogy
a fejlődésben levő akaraterő egyénképző hatásában nagy szerep
jut külső tényezőknek mindig s ha a kész férfi – távol attól, hogy
játékszere s puszta eszköze legyen az eseményeknek – irányozója,
alakítója, előkészítője lehet azoknak…”1
2020. november 30-ától Orbán Viktor Magyarország leghos�szabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke és az Európai Unió
tagállamai közül a 20. leghosszabb ideje hivatalban lévő, választott
vezetője a végrehajtó hatalomnak, ha az 1848-as fordulóévtől vizsgáljuk a parlamentáris rendszereket. Ezen a napon a hivatalban
lévő magyar miniszterelnök megelőzi Tisza Kálmán 14 és fél éves
kormányfőségét, lehagyva az általa hivatalban töltött 5.258 napot.
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Számos tényező eredője, hogy a tartós kormányzati felhatalmazás
rendkívüli politikai teljesítménye 130 év viszontagságos magyar
történelme után megismétlődhetett.
A magyar történelmi léptékkel mérve kiemelkedő rangsor-átalakulásról a Nézőpont Intézet a legtöbb társadalom által, különösen a válságos időkben, támogatott politikai stabilitás vizsgálatával
emlékezik meg. Tanulmányunkban összegyűjtöttük a húsz csúcstartó európai kormány- és államfő, valamint a tíz évnél hosszabb
hivatali időt maguk mögött tudó magyar kormányfők politikai életrajzát és ezek alapján keressük tartós kormányzásuk és az általa
kialakított politikai stabilitás okait és mozgatórugóit.
Az európai rangsor módszertana
Mindenekelőtt rögzíteni kell, hogy a rangsor felállításakor csak az
európai országokat vizsgáltuk, azon belül is csak az Európai Unió
tagországait. Minden kultúrkörnek más és más történelmi lehetőségei és intézményrendszere alakult ki a kormányzás folytatásához, ezért szűkítettük perspektívánkat az „öreg kontinensre”.
Tény ugyanakkor, hogy a demokratikus politikai rendszerek körében referenciaként szolgáló Egyesült Államokban egyetlen elnöknek sem sikerülne az európai ranglistára feljutnia.
Az Európai Unió jelenlegi 27 tagállamát azért választottuk a
vizsgálat területéül, hogy az Európa határairól szóló vitát elkerüljük, amely a labdarúgó Európa Bajnokság, az EU-tagságra törekvő
államok vagy az Európa Tanács tagjai között feszül. Tudjuk ugyanakkor, hogy ez a szűkítés csak Nyugat-Európa és Közép-Európa
vizsgálatát teszi lehetővé, az Unión túli keleti térfélről le kellett
mondanunk. Érdekesség, hogy a brexit nem okozott módszertani
nehézséget, mert a parlamentáris kormányzás őshazájának egyetlen kormányfője sem fért fel volna a rangsorra. Margaret Thatcher
11 és fél évig, Winston Churchill kevesebb mint 10 évig, a 19. század
meghatározó miniszterelnöke, William Gladstone kevesebb mint
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13 évet töltött tisztségében. Utóbbit még a kevésbé ismert Robert
Gascoyne-Cecil is megelőzte, de kevesebb mint 14 hivatali évével ő
sem ranglistás már.
Módszertanunkban a terméketlen és anakronisztikus demokrácia-vitát is kerülni igyekeztünk. A 19. századi ún. polgári demokráciák a választójog korlátozottsága miatt mai értelemben nem
is tekinthetőek demokráciának, de több mint másfél évszázadot vizsgálva nem is lehet a korszak elejének és végének azonos
jelentésű fogalmait feltételezni. A demokrácia képlékeny fogalma
helyett ezért a parlamentarizmus, illetve a parlamenti működés
objektív jelenségét vettük alapul. Csak azokat a politikai berendezkedéseket vizsgáltuk a stabilitás szempontjából, ahol parlamentáris rendszer működött és működik. Lehet, hogy ezek az uralkodó
valós hatalma és kormányfő-választási joga miatt nem teljesen
szuverén, csonka parlamentek voltak, de a kormányfőket mégis
számon tudták kérni valamilyen formában.
Nehézséget e téren az elsősorban a szovjet típusú proletárdiktatúrák látszatparlamentarizmusa jelentett. Ugyan külsőségeiben megőrizték a parlamenti intézményrendszert, de a versengő
választások és a valódi funkciók hiányában, szókimondó parlamenti viták nélkül ez legfeljebb színjátékra volt alkalmas. Nem
meglepő ezek alapján, hogy az államszocializmus kormányfői
a másodhegedűs szerepkörre lettek kárhoztatva az egyes kommunista pártok által, a tényleges és a parlamentek által nem ellenőrzött hatalmat a pártfőtitkárok gyakorolták, akik egyes esetekben államtanács-elnökök is voltak. A stabilitás a kommunista
látszatparlamentek esetében azért sem vizsgálható, mert a vezetők hatalmát csak idegen megszállás vagy fenyegetés biztosította.
Így is könnyen megbukhattak akár a Szovjetunióból érkező nyomás
vagy éppen a belső gazdasági és egyéb problémák következtében.
Indoklást igényel az is, miért 1848-tól kezdtük vizsgálni az európai vezetők életútját. Egyrészt az első „felelős ministerium”
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„Buda-Pesten” ekkor jött létre, így a magyar kormányfői teljesítményekhez hasonlókat kerestünk azonos korszakban. Másrészt
1848 az európai politika fordulatának éve is volt, számos ország
polgári forradalmai rendszerváltást hoztak, s középtávon a parlamentek megerősödését hozták magukkal. Ebben az évben vagy
ennek az évnek a hatására alakult ki a polgári parlamentarizmus és a modern felelős kormányzás Európa jelentős részében,
Magyarországhoz hasonlóan.
Végül magyarázatot igényel az is, miért nem csak a miniszterelnököket vizsgáltuk. Ugyan a parlamentáris rendszereken belül
a miniszterek elnöke vagy az első miniszter a felelős a parlamentnek, de a politikai ellenfelek számonkérésének kiállása mellett
a választott tisztség elnyerése is tiszteletet parancsoló politikai teljesítmény, ezért a végrehajtó hatalom részének tekintett,
szabad választásokon hivatalba emelt állam- és kormányfőket
is tanulmányoztuk. Eamon de Valera ír és Eddie Fenech Adami
máltai kormányfő-államfő esetében például csak a klasszikus,
elsősorban szimbolikus-ceremoniális államfői éveket nem vettük
figyelembe. Féloldalas lett volna ugyanakkor, ha a végrehajtás
csúcsán álló francia elnököket kihagytuk volna a vizsgálatból,
igaz a nemzetgyűlésnek nem tartoznak beszámolási kötelezettséggel, sőt sokáig a lábukat sem tehették be az épületbe. Igaz,
hogy még a 2002-ig legfeljebb kétszer hétéves francia államfői
ciklusok kitöltése sem elegendő önmagában a ranglistára való
felkerüléshez. Ehhez Jacques Chiracnak a tizenkét éves államfőségen túl kormányfői megbízatásra is szüksége volt. A nagyformátumú személyiségek nem feltétlen töltik ki hosszan hivatalukat. A híres vezetők stabil kormányzásának korlátait láttuk már az
Egyesült Királyság esetében, de a Tábornok, Charles de Gaulle is
csak tízéves államfőséget és kevesebb mint kétéves kormányfőséget tudhatott háta mögött, amely nem engedi a csúcstartók közé.
Igaz, az V. köztársaságot megalapító elnök további négy évig volt a
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francia emigráns kormány vezetője is, amellyel együtt már biztos
lenne számára a ranglistás hely. Az emigráns kormány vezetése
azonban nem választott, hanem a történelmi felelősségtudat nevében vállalt tisztség volt, így módszertanunk nem teszi lehetővé
ezen évek beszámítását.
Tanulmányunk az 1848 óta eltelt több mint 170 év legstabilabb
kormányait, illetve az élükön álló állam- és kormányfőket, befolyásos politikusokat veszi sorra, akik politikai, társadalmi, gazdasági
feszültségeket megoldva a stabil kormányzás mintáját mutatják.
A politikai teljesítményük értékeléséhez elengedhetetlen, hogy az
egyes politikusok, államférfiak társadalmi, családi hátterét, származását, ideológiai, világnézeti indíttatását, azaz szellemiségük hátterét vegyük kiindulásul. Az ebből kirajzolódó személyes
karakterük segítségével jobban megérthetjük politikai pályafutásukat meghatározó elveket, értékeket, cselekvésük mozgatórugóit. Megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények között kerültek
hatalomra, milyen típusú és mértékű legitimációval rendelkeztek, mi volt annak a forrása. Fontos megtudnunk, hogy hosszabb
kormányzásuk alatt milyen eszközökkel tudták stabilizálni az
ország helyzetét, melyek voltak a legfontosabb politikai eredményeik. Tudtak-e például válságkezelési tapasztalatra szert tenni,
és milyen további jelentős gazdasági és szakpolitikai területen
nyújtott teljesítményt mutattak fel, amivel hosszabb ideig is hatalomban maradhattak. Végül mi lett a sorsuk, a politikai pályafutásuk hogyan fejeződött be, hogyan és miért ért véget kormányzati időszakuk. Végeredményben milyen hatással bírtak nemzetük
sorsára, az utókorra, mi a politikai örökségük, jelentettek-e valódi
cezúrát a történelemben, nyitottak-e új korszakot politikájukkal.
Rendkívül eltérő életutak és sorsok, változatos politikai háttér
tűnik elő azon európai vezetőknél, akik hosszabb távon is egy
ország élén tudtak állni.
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A magyar rangsor különlegességei
Orbán Viktor nemcsak a 20. leghosszabb ideje hivatalban lévő
európai kormányfő jelenleg, de egyben a 172 éve létrejött magyar
polgári parlament által megválasztott miniszterelnökök közül is ő
van legtöbb ideje hivatalban. Az európai ranglista mellett ezért a
legalább egy évtizedet miniszterelnökként tevékenykedő magyar
vezetőket is külön vizsgáltuk. A jelenlegi magyar kormányfő az
egyetlen a vizsgált személyek közül, aki szabadon választott
és más hatalmi ág által nem korlátozott parlament választott
miniszterelnöknek. Tisza Kálmán és Bethlen István csonka parlamentben tevékenykedett, nagy részben az államfő akaratának is
köszönhették tisztségük elnyerését és elvesztését. A szocialista
rezsim kormányfője, Lázár György pedig a Szovjetunió vezetése
és a szovjet megszállásnak köszönhetően hatalomban lévő Kádár
János jóindulatára visszavezethetően lett a látszatparlamentben
megválasztott minisztertanácsi elnök. A magyar politikatörténet vizsgálatakor azonban nem alkalmazzuk az európai rangsor
módszertani szigorát, mert így érdekes szempontokról és tanulságokról kellene lemondanunk.
Érdekes, hogy az 1848 utáni magyar történelem minden nagyobb
korszakában egy-egy kormányfő tudott valóban hosszú ideig, több
mint egy évtizedig hatalomban maradni. Lényegében változatlan
közjogi berendezkedés mellett Tisza Kálmán képes volt közel másfél
évtizeden keresztül folyamatosan a kormány élén állni. A hosszú
kormányzását jelentős közjogi váltás és a pártrendszer átalakulása előzte meg, így tudta később állandó keretek között a hatalmát megőrizni. Az 51 évig fennálló dualista berendezkedésből Tisza
Kálmán mellett Wekerle Sándor volt a korszak másik legstabilabb
kormányfője. Az első polgári származású miniszterelnök önerőből emelkedett fel fokról fokra a minisztériumi ranglétrán, majd a
kormányban, és lett három különböző alkalommal is miniszterelnök.
Még így is csak hét évig tudott kormányfő lenni, hiszen a Monarchia
széthullása őt is magával rántotta 1918 októberének végén.
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A forradalmi korszakok instabil politikai helyzetét követően
a két világháború közötti időszak politikai restaurációja hamar
látható eredményeket hozott, hiszen Bethlen István közel tíz és fél
évig ült a miniszterelnöki bársonyszékben. Rendkívüli helyzetben
egy évvel Trianon után Teleki Pál kormányát követte, hiába volt
mögötte egy évtizedes sikeres konszolidáció, bukása idővel elkerülhetetlenné vált a nagy gazdasági világválság hatásaként.
Nem volt ilyen korszakalkotó személy a meglehetősen hosszú
ideig, 1975-1987-ig regnáló minisztertanács-elnök, Lázár György,
a szocialista Magyarországnak is az egyik legszürkébb politikusa.
A rendszerváltoztató éveket megelőző időszak utolsó kommunista
kormányfőjeként elődjeihez hasonlóan ugyanúgy szovjet megszállás
alatt, áttételesen idegen politikai erők legitimációjából eredeztethette
csak a hatalmát. A gazdasági reformokkal kísérletező korszakot
követően Lázár a konszolidált Kádár-rendszer kormányának vezetője
lett, akinek a vezetése alatt már csak az egyre súlyosbodó gazdasági
válságfolyamatok csillapítására volt lehetőség. A korszakra jellemző
módon önálló kormányzást nem végző kabinet élén állva hatalmának tartós megőrzése nyilván így is komoly politikai eredmény volt.
Kormányfőségének végére pedig már végleg elkerülhetetlennek
mutatkozott a gazdasági és politikai struktúra módosítása is.
Orbán Viktor több mint 30 éves aktív politizálását követően, négy
győztes választás után, nyolc év megszakítással vált a leghosszabb
ideig hivatalban lévő magyar miniszterelnökké. Az 1980-as évek
végén felgyorsuló rendszerváltoztató folyamatok élére álló legfiatalabb nemzedék egyik vezetőjeként tört be a hazai demokratikus
közéletbe. A hosszú, közel évtizedes ellenzéki periódusok mellett a
hosszabb kormányzati korszakok együtt alkotják a rendszerváltozással összefonódó politikai életútját. Lassan közel másfél évtizedes
kormányzati teljesítményével pedig a rendszerváltás utáni történelmi időszak konszolidációjához is hozzájárult. Életkora alapján
minden esélye megvan arra, hogy a magyar elődjeit lehagyva tovább
közelítsen európai politikustársainak jelentős teljesítményéhez.
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A politikai stabilitás nyolc feltétele
Az alábbiakban a végrehajtó hatalom vezetésére választott tisztségviselők életrajzaiból kiolvasható tanulságokat foglaljuk össze.
A hosszú kormányzás együtt jár a politikai stabilitással, vagy
azért, mert a hatalom tartós birtoklása stabilitást teremt, vagy
azért, mert a politikai rendszer stabilitása teszi lehetővé a tartós
kormányzást. Ennek a politikai stabilitásnak legalább nyolc feltétele különíthető el a parlamentáris berendezkedésű országokban:
1. A kormányfő mögötti biztos pártháttér: létrejöhet jól szervezett, a rendszeren belül domináns pozíciót szerző kormánypárttal (Tage Erlander), a kormányfőt kritika nélkül követő
mameluk kormánypárti frakcióval (Tisza Kálmán), a belső
ellenzék kicselezésével (Helmut Kohl) vagy kényelmes többséget biztosító nagykoalícióval (Angela Merkel).
2. A kormányfőnek kedvező pártrendszer: legyen szó a domináns pozícióról és kétoldali ellenzékről („centrális erőtér”,
Orbán Viktor) vagy az ellenzékkel kötött megállapodásról,
illetve megnemtámadási paktumról (Bethlen István).
3. Hatalmi egyensúly a többi hatalmi ággal: a tömegdemokráciák és az alkotmányos monarchiák előtti korban ez az
államfővel, a katonasággal vagy az államapparátussal kialakult jó viszonyt jelentette (Otto von Bismarck), de a modern
parlamentáris rendszerben is fontos tényező, elég a kormányok és az alkotmánybíróságok közötti vitára gondolni.
4. Kedvező közjogi modell: a szuperparlamentarizmus, valamint az államfő és a kormányfő közötti rivalizálás aligha
kedvez a stabilitásnak, a megválasztott kormányfők
megbuktatásának demokratikus intézményi korlátai, mint
például a német mintára kialakított konstruktív bizalmatlanság, ugyanakkor stabilitásösztönzők.
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5. Az alternatíva vagy az alternatíva hiányának látszata: még
demokratikus választások is könnyen eredményezhetik a
hivatalban lévő vezetők megerősítését, ha nincs komoly
kihívójuk, s így pozíciójuk betöltése szinte természetessé
válik, ahogy az Kekkonen finn elnök esetében történt.
6. Valós legitimitás: a hosszú kormányzás feltétele demokratikus és parlamentáris körülmények között a társadalmi
támogatás és elfogadás, de legalábbis az elutasítás hiánya,
amely természetesen nem azonos az ellentüntetések
hiányával. A legitimitás kiindulópontja lehet egy „nagy tett”,
például az ország függetlenségének kivívása (de Valera),
újraegyesítése (Helmut Kohl), népszerű állam- és rendszeralapítás (Salazar) vagy a folyamatos közvéleménykutatások szerinti politizálás (Merkel).
7. Szilárd és kedvező nemzetközi helyzet: a stabil politikai
berendezkedéseknél és stabil kormányoknál a nemzetközi
helyzet kormányzók számára kedvező alakulása is fontos
tényező. Ez segíti például a német-francia ütköző zónaként
sokáig független, 1945 után is a két ország között közvetítő luxemburgi kormányok számos ranglistás vezetőjét a
hosszú kormányzáshoz.
8. Előnyös személyes tulajdonságok: mindenekelőtt a tapasztalat, azon belül is a társadalmi, gazdasági vagy akár katonai válságkezelési tapasztalat sorolható ide, de számos
életrajzból látható lesz, hogy a viszontagságos személyes
múlt is kedvez a tartós kormányzásnak, a nehéz előtörténet segít kialakítani a stabilitás megbecsülését. Érdekes és
logikus, hogy a legtöbb hosszan kormányzó vezető a stabilitást értéknek tartó konzervatív eszme követője, illetve
a jobboldali politikai tábor vezetője. A most bemutatandó
21 ranglistás vezető közül 17 tartozik korának inkább jobboldali és konzervatív áramlatához.
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magyar

Összes
hivatali nap

EU27

Rangsor
Név

Portugália

13233

1.

António de Oliveira Salazar

Finnország

11304

2.

Urho Kaleva Kekkonen

Németország

10692

3

Otto von Bismarck

Luxemburg
Svédország

9879
8404

4.
5.

Paul Eyschen
Tage Erlander

Írország

7734

6.

Éamon de Valera

Luxemburg
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1.

António de Oliveira Salazar
(13.233 hivatali nap)

António de Oliveira Salazar 1889. április 28-án született egy eredetileg nemesi származású, mégis szegény parasztcsaládba, a portugál kistelepülésen, Vimieroban született António de Oliveira Salazar
1889. április 28-án egy eredetileg nemesi származású, mégis szegény
parasztcsaládba. Fiatal korától kezdve papi pályára készült, de a papi
szemináriumot otthagyva közgazdaságot tanult és végül világi életet
választott. Salazar politikai pályája uralkodókét idézte meg, hiszen
több mint 36 évig regnált a kormányaival az ország élén, ami a politikai rendszer minőségétől függetlenül is komoly teljesítmény volt a
részéről. Pusztán miniszerelnöki megbízatást tekintve ezzel abszolút
rekordernek számít Európában.
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Személyes és eszmei háttér
Salazar megítélése napjainkig is ellentmondásos, széles
spektrumban ítélik meg tevékenységét az autokrata vezetőtől
egészen a diktátorig. Ugyanakkor jelentős gazdasági és politikai eredményeket ért el Portugáliával, hosszú, eredményekben gazdag korszak fűződik a nevéhez. Rendszerének, az általa
felépített gazdasági és társadalmi berendezkedésnek igyekezett
egy átfogó ideológiai keretet is biztosítani, ezért alakította ki az
Új Állam (Estado Novo) rendszerét. Politikai pályája elején pedig
már pénzügyminiszterként is pénzügyi zseninek tartották. Hitét
gyakorló hívő katolikusként élt, és egész életében ragaszkodott a
nőtlenséghez.
Fiatal korától kezdve ellenezte az 1910-ben kikiáltott köztársaság szekuláris intézkedéseit, konzervatív vallásos nézetei döntő
befolyást gyakoroltak egész politikusi pályájára. Világnézetében,
értékrendjében következetes volt, azon nem változtatott hosszú
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életútja ellenére sem. Nyitott volt a nyugati, észak-atlanti integráció irányába, így Portugália alapítója lehetett a NATO-nak és
az OECD-nek is. Hatalma közel negyven év után kikezdhetetlen
volt. Komoly belső ellenzéke nem maradt, személye – diktatórikus
hatalomgyakorlása mellett – megkerülhetetlenné, politikai imázsa
töretlenné vált az évtizedek múltával is.
Kormányzásának politikai körülményei
Salazar az egyetem elvégzése után kezdett el aktívabban politizálni az 1920-as évek elején. Az 1926-os katonai puccsot követően
vállalta el először a pénzügyminiszteri megbízatást, de néhány nap
után lemondott róla, majd két évvel később José Vicente de Freitas
kormányában nevezték ki újra pénzügyminiszternek. Tárcavezetőként már ekkor koncentrált módon gyakorolta a hatalmat és
az összes tárca büdzséje felett kiharcolta magának a közvetlen
ellenőrzést is.
Az ország monetáris politikáját erősen központosította, amivel
hosszú idő után sikerült egyensúlyba hozni az államháztartást annyira, hogy az szufficitessé vált. A katonai juntában Salazar sikereinek árnyékában a miniszterelnökök egymást követték.
1932. július 5-én Carmona államfő Salazart nevezte ki kormányfőnek, aki egészen az 1960-as évek végéig megszakítás nélkül Portugália miniszterelnöke maradt. A háborús időszakokban továbbá a
hadügyminisztériumot és a külügyminisztériumot is irányította.
Gyorsan nekiállt a politikai rendszer átalakításának is. Már 1933ban megszületett az új alkotmány, és ezzel sikerült megteremtenie
a katonai junta, majd az ún. nemzeti diktatúra után egy konszolidáltabb konzervatív, autokrata rezsimet. Salazar korporatív struktúrát
épített ki a gazdaságban, egypártrendszert – a Nemzeti Unió égisze
alatt – a politikai életben, a nemzetközi politikában pedig erős kézben
tartotta a portugál gyarmatokat, amit az 1960-as években még hatalmas gazdasági veszteségek árán sem volt hajlandó elengedni.
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Portugália gyarmatbirodalma az utolsók között szűnt meg a
világon, az elvesztése a mai napig érzékeny pont a portugál társadalom jelentős részének. Salazar rendszerének fenntartása érdekében cenzúrát vezetett be, valamint felállított egy titkosrendőrségként funkcionáló államvédelmi rendőrséget is. Habár közjogi
értelemben csak az államfőnek volt felelős a miniszterelnök, a
gyakorlatban az utóbbi volt a rendszer valódi és teljhatalmú ura.
Hatalmi berendezkedését sokszor fasisztának vagy fasisztoidnak
bélyegezték, de Salazar a fasiszta ideológiától mindvégig elhatárolódott, még az olasz fasisztabarát politikai csoportosulásokat
is felszámolta Portugáliában. Az ellenzéket folyamatosan ellenőrizte, választások hivatalosan voltak, de nem valódi versengő,
hanem torz keretek között zajlottak. Salazar hatalma egyedül az
1950-60-as évek fordulóján került veszélybe, amikor Francisco
Craveiro Lopes államfő élni kívánt az alkotmányban rögzített
közjogi mozgásterével és meg akart szabadulni Salazartól. Végül
a kormányfőnek sikerült megszabadulnia Lopestől, ezt követően
pedig jelöltjét, Américo Tomást választották meg államfőnek.
Majd az ellene irányuló 1961-es katonai puccsot is könnyen átvészelte Salazar.
A korporatív gazdasági modell a II. világháború után már nem
hozott a korábbiakhoz hasonló eredményeket. Habár a pénzügyi,
makrogazdasági mutatók mindvégig jók voltak Salazar idejében, de mégsem sikerült a társadalom széleskörű szegénységét felszámolni. Hatalmas eredményeket hozott viszont az
oktatás területén, például az analfabetizmus felszámolásában.
A gyarmatbirodalom fenntartása a ’60-as években óriási gazdasági károkat okozott, a katonai kiadások pedig egyes években a
GDP-jének 40 százalékát is volt, hogy elvitték. Hosszú ideig sikerült jó nemzetközi kapcsolatokat ápolnia az Egyesült Államokkal,
és az észak-atlanti térséggel.
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Politikai életút lezárása és öröksége
Hiába gyengült meg rövidebb ideig Salazar hatalma az 1960-as
évekre és kíséreltek meg ellene puccsot is, mégis évtizedekre
tudta stabilizálni nem csak az ország gazdaságát és nemzetközi
pozícióját, hanem saját hatalmát is. Sebezhetetlennek tűnt, közel
80 évesen is aktívan irányította az országot egészen 1968 nyaráig,
amikor a nagyhatalmú miniszterelnök a nyári rezidenciáján egy
székről leesve súlyos agykárosodást szenvedett. Miután szeptemberben a sérüléssel összefüggésben stroke-ot kapott, Tomás
államfő egy mérsékeltebb politikust, Marcello Caetanót nevezte
ki a helyére kormányfőnek. A rendszer groteszk jellegét mutatta
a magatehetetlen Salazar kórházban töltött utolsó másfél éve. A
miniszterek ugyanis még a kórházban is eljátszották sokáig Salazarnak, hogy kormányüléseket tartanak a jelenlétében, mivel senki
nem merte megmondani a súlyos beteg vezetőnek, hogy már leváltották. Állapota tovább romlott és 1970. július 27-én úgy halt meg,
hogy még mindig Portugália miniszterelnökének gondolta magát.
A rendszere sem élte sokáig túl Salazart, 1974. április 25-én ért
véget az Estado Novo is a baloldali szegfűk forradalmával.
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2.

Urho Kaleva Kekkonen
(11.304 hivatali nap)

Urho Kekkonen 1900. szeptember 3-án született egy vidéki parasztcsaládban Pielavesiben. A finn polgárháború idején Kekkonen maga
is harcolt, majd újságíróként dolgozott, és Helsinkiben jogot tanult.
1956-1982-ig összesen 26 évig állt a finn végrehajtói hatalom élén,
államfőként irányította az országot, mellette korábban 5 évig még
a közjogi szempontból kisebb hatalmat jelentő miniszterelnöki
pozíciót is birtokolta 1950 és 1953, valamint 1954 és 1956 között.
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Személyes és eszmei háttér
Finnország talán legjelentősebb nemzeti, konzervatív politikusa a
mai napig. Céltudatosan építette ki saját koncentrált hatalomgyakorlásának feltételrendszerét. Parlamentáris rendszerekhez képest
rendkívüli hatalommal bírt, nem egyszer valódi kihívók nélkül nyert
demokratikus választásokon, nem véletlenül sokan emiatt is autokrata vezetőnek tartják a mai napig. Az utókor szemében ennek ellenére is nagy tisztelet övezi. Kekkonen nemzeti érzelmű politikus
volt, akinek a függetlenségért harcoló Finnország időszakából eredt
egyfajta jobboldali radikalizmusa is.
Politikai pályája elején a Parasztpártban kezdett el politizálni,
de később még a baloldali pártok is felsorakoztak mögé. Rendkívül erős politikai hatalmának kiépítéséhez kevés lett volna egyetlen politikai erőre támaszkodni, ezt inkább egy átfogó, sokpárti
támogatásra, legitimációs bázisra épülő sajátos rendszer kiépítésével tudta csak megteremteni.
Rendkívül kitartó, szívós politikus volt, ezt talán a sokoldalúságának, sportolói múltjának is köszönhette. Fiatalkorában ugyanis
aktívan atletizált is, magasugró bajnok lett hazájában. Kekkonen
a politizálás mellett is aktívan írt, humoros írásai – álneveken
közölve – még az elnöksége alatt is megjelentek.

23

24

2. EURÓPAI KÖRKÉP

Határozottan lépett fel riválisaival szemben, saját politikai táborában is keményen küzdött, hogy meggyengítse a politikai ellenfeleit. Valódi versenytársak nélkül maradt, így ezek a folyamatok
elnökségének második felében már érezhetően gyengítették a
klasszikus parlamentáris finn demokráciát. Egyik fő oka, amiért
ragaszkodhatott egyre súlyosbodó betegségei – elsősorban memóriazavarok, látásproblémák, cukorbetegség – ellenére a hatalomhoz, az a szkeptikus álláspontja lehetett azzal kapcsolatban, hogy
utódjelöltjei közül bárki is jól folytatná majd a külpolitikát, főképp
a szovjetek irányában. Konzervatív politikája sajátos módon erősítette a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatokat, részben hasonlóan
más skandináv országokhoz. Nem internacionalizmusból, hanem
a hidegháborúban kialakult sajátos, a Szovjetunióhoz való földrajzi
közelségből fakadóan vélhette Kekkonen, hogy az ország szuverenitása csak így biztosítható megfelelően.
Kormányzásának politikai körülményei
1933-ban lépett be Kekkonen az agrárpártba, amit később Középpártra neveztek át, majd az agrárminisztériumban kezdett el
dolgozni. Kekkonen 1936-ban jutott be először a parlamentbe és
igazságügyi miniszternek nevezték ki 1936-1937-ig, majd utána
1939-ig belügyminiszter lett. A háború alatt nem volt a kormány
tagja, de 1944-től két évig újra igazságügyi miniszter, majd az
országgyűlés elnöke lett. Az 1950-es elnökválasztáson Kekkonen
az Agrárpárt elnökjelöltje volt, ekkor még sikertelenül. Ezután
miniszterelnök lett két alkalommal, miközben egyidejűleg külügyminiszter is volt egy ideig ebben az időszakban.
Kekkonent 1956-ban választották meg először – az USA-hoz
hasonló elektori rendszerrel – elnöknek. Ebben az időszakban
lassan átalakult a kormány és az elnök közötti hatalmi reláció az
utóbbi javára módosult. Hiába működtek a parlamentarizmusnak
megfelelően a többség által kinevezett kormányok, de Kekkonen
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elnöksége alatt a koalíciós kabinetek sokszor felmorzsolódtak.
Kekkonen igyekezett hatalmát felhasználni a miniszterek kinevezéséhez és a mind újabb kormányok kialakításához. Ezekben az
évtizedekben permanens bizonytalanság jellemezte a kormányokat, Kekkonen folyamatosan küzdött, hogy visszaszorítsa az ellenfeleit. A centrumpárti tagsága ellenére a párthoz fűződő viszonya
is sokszor konfliktusos volt.
Első hatéves elnöki ciklusában 1962-ig megerősítette az ország
külpolitikai kapcsolatait, folytatta az ország aktív semlegességi politikáját, igyekezett jó kapcsolatokat ápolni a Szovjetunióval és Hruscsovval. Kekkonen hatalmon maradása a Szovjetuniónak is a fő
célja lett. 1958 augusztusában a harmadik Fagerholm-kormányba
a Szociáldemokrata Párt bekerült, de a kommunisták kimaradtak.
Az antikommunista szociáldemokraták kormányba kerülése szúrta
a szovjetek szemét, amire Kekkonen figyelmeztette is a balközép
pártot. Végül a szovjetek gazdasági nyomás alá helyezték Finnországot, erre Kekkonen a háttérben tárgyalt a Szovjetunióval, amit
ellenzett a finn kormány, de végül a kabinet mondott le. Kekkonen
az 1960-as években is intenzív külpolitikát folytatott, felelős volt a
skandináv nukleáris fegyverektől mentes övezetre vonatkozó javaslatért, és Norvégiával is kötöttek határmegállapodást.
Kekkonent 1968-ban harmadszorra is megválasztották öt politikai párt támogatása mellett elnöknek. Elvben Kekkonen a harmadik ciklusa végén visszavonult volna a politikától, és a Középpárt
már Ahti Karjalainent elkezdte felkészíteni az utódlásra, de mivel
Kekkonen egyre inkább riválist látott benne is, inkább maradni
akart. 1973 elején a sürgősségi törvény meghozatalával Kekkonen
elnökségét négy évvel meghosszabbították. Külpolitikában támogatta az EGK-val, és EFTÁ-val történő kapcsolatok egyre szorosabbra fűzését, de mellette semlegesség politikájának eredményeképpen a szovjetekkel is jó kapcsolatokat ápolt. Komoly ellenzék
és verseny hiányában ő lett Finnország tényleges politikai hata-
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lomgyakorlója. Hatalma 1975-ben jutott el a csúcsáig, amikor
feloszlatta a parlamentet, és egy ügyvivő kormány útján Helsinkiben rendezte meg a történelmi léptékű megegyezést jelentő Európai Biztonsági és Együttműködési (EBEÉ) konferenciát. Ugyanebben az évben a Nobel-békedíj potenciális jelöltjeként tartották
számon. Sikeres kül- és kereskedelempolitikája lehetővé tette, hogy
az ország piacgazdasága lépést tartson Nyugat-Európával, illetve
a nagy szomszédjával, a Szovjetunióval, és eközben Finnország
fokozatosan részt tudott venni az európai integrációs folyamatokban is. A Kekkonen-korszak vége felé valódi verseny nélkül tudott
a csúcson maradni. Ezt mutatta, hogy számára az utolsó, 1978-as
elnökválasztáson már kilenc politikai párt támogatta Kekkonen
jelölését, miközben komoly versenytársa nem maradt. Ellenfeleit egyszerűen nem vette komolyan, nem szerepelt a tv-s elnöki
vitákban sem.
Államfői életút lezárása és öröksége
Kekkonen az utolsó pillanatig sem gondolt a lemondásra, egészen
amíg fizikai állapota 1981 nyarán végül nem kezdett el romlani.
Nem sokkal korábban Mauno Koivisto kormányfő ki merte kezdeni
a beteg elnök nimbuszát azzal, hogy kijelentette: az alkotmány alapján miniszterelnökként a kormányával a parlamentnek és nem az
elnöknek felelős. Kekkonen Koivisto lemondását követelte rögtön,
de ő már nem volt erre hajlandó. Mindez valójában a Kekkonen-korszak végét jelezte, mivel az elnök is érezte, hogy már elvesztette
tekintélyét. Végül súlyosbodó egészségi állapota következtében
1981. október 26-án lemondott, valószínűleg előrehaladott demenciában szenvedhetett. Kekkonen Tamminiemiben halt meg 1986.
augusztus 31-én. Két fia közül az egyikből parlamenti képviselő, a
másikból pedig nagykövet lett még elnöksége idején.
Kekkonen politikai tevékenysége továbbra is megosztja a finn
társadalmat. Tekintélyelvű hatalomgyakorlásának következtében

a finn alkotmányt is megreformálták a későbbiekben, elsősorban
a parlament és a miniszterelnök hatáskörét növelték az elnöki
hatalom rovására. A Kekkonen-korszak vége felé szinte már
a személyi kultusz felé hajlott a rendszer. Demokráciáktól nem
megszokott módon még, hivatalban lévő államférfiként arcképe
felkerült például az 500 márka címletű finn bankjegyre is.
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3.

Otto von Bismarck
(10.692 hivatali nap)

Bismarck 1815. április 1-én született egy porosz köznemesi,
junker családban. Apját Nagy Frigyes uralkodása alatt a belügyi
tárca vezetőjeként a porosz államigazgatás ismert megreformálójaként tartották számon. Bismarck fiatalkorában katonai szolgálatot is vállalt, majd dolgozott az államigazgatásban, valamint
a családi birtokukat is igazgatta. Összesen több mint 28 évig állt a
porosz, majd a német birodalmi kormány élén, ezzel pedig az 1848
utáni korszakból választott vezetőként kormányfői pozícióban még
több mint hét évtizedig a leghosszabb ideig hivatalban lévő államférfi volt Európában.
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Személyes és eszmei háttér
Otto von Bismarck nemcsak a modern, erős Németország megteremtője, hanem egyben a 19. századi európai társadalmi és politikai berendezkedések korszakalkotó alakja is volt. A nevéhez
fűződő állammodell példaként szolgált Európában a 19-20. század
fordulóján. A Vaskancellárnak is nevezett Bismarck nemcsak a
német és az egész európai történelem egyik legkeményebb kezű
demokratikus felhatalmazással is bíró államférfija volt, hanem
olyan hatalmas társadalmi, szociális szerkezeti átalakításokat
hajtott végre, amelyek később szerte Európában a modern állam
megteremtéséhez vezettek. Sok kritika érte autoriter hajlamai,
diktatórikus vezetési elvei miatt, miközben számos választást követően is sikeresen tudta visszaszorítani a szocialista mozgalmakat.
Tekintélyelvű hatalomgyakorlását a katonaságra és az államapparátusra támaszkodva biztosította. Politikai nézeteiben következetes
maradt, nem sok rugalmasságot mutatott élete során.
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Hatalmas nemzetközi változások közepette a világpolitikának nem
passzív résztvevője, hanem aktív kezdeményezője volt. Ausztria
legyőzését, Franciaország sikeres lerohanása követte, majd az
oroszokkal történő politikai szövetség megerősítésével 1873-ban
a három császár szövetségének kialakítása egyértelmű politikai
sikert jelentett Németország számára. Az európai egyensúlyi állapot megteremtése, a német birodalmi érdekek nemzetközi kifejezése elkerülhetetlen lett a belpolitikai stabilitás fenntartásához.
Bismarck legfontosabb célja és egyben legjelentősebb történelmi tette az évszázadok óta széttöredezett német területek egyesítése volt, de munkáját ezt követően is céltudatosan folytatta. Hívő
protestánsként a politikai katolicizmus visszaszorításáért a liberálisok támogatásával kulturkampfot hirdetett a katolikus egyházzal
szemben. 1876-ban ennek hatására is merényletet kíséreltek meg
ellene, később mégis sikerült az új pápával, XIII. Leóval kiegyeznie.
Az 1870-es évek gazdasági nehézségei következtében a szabadpiacpárti, liberális gazdaságpolitikáját egyre több szociális elemmel elegyítette, alkalmazkodva a külső feltételekhez és ezzel is
letörve az internacionalista törekvéseket. Konzervatív mellett tehát
liberális és szocialista értékekkel is bővült a politikája, hiszen a
növekvő ipari munkásság megnyugtatása is kormányzati céllá vált.
A marxi szocialista ideológia terjedésének megakadályozása érdekében elegyített olyan szociális értékeket a társadalompolitikájában, amit a későbbiekben valamilyen formában az egész világon
átvettek vagy továbbgondoltak.
Kormányzásának politikai körülményei
1847-ben a német rendi gyűlés tagja lett, az 1848-as forradalmi
változásokkal és a liberális politikával szemben állt, határozott
konzervatív ellenforradalmi politikát folytatott. Poroszország miniszterelnöke volt 1862-73-ig, az Észak-Német Szövetség kancellárja
1867-71-ig. Célja hosszú időn keresztül az egységes erős német
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állam megteremtése volt, de osztrák helyett porosz irányítás alatt.
1866-ban súlyos vereséget mért Ausztriára Königgrätznél. Ezt követően kezdte megteremteni az újonnan kialakítandó egységes német
állam alkotmányos rendszerét. 1867 elején jóváhagyták a német
államok Bismarck új közjogi koncepcióját. Egy modern, erős állam,
stabil államigazgatási struktúra és központi kormány működési
feltételeit teremtették meg. Miután Franciaországot legyőzték és
Párizsba is bevonultak, 1871. január 18-án 39 államalakulatból Versailles-ban kikiáltott egységes német birodalom első kancellárja lett,
egészen 1890 tavaszáig hivatalban maradva.
Kancellársága alatt sokáig egyben kereskedelmi miniszter is
volt, ezalatt jelentős mértékben nőtt az állami beavatkozás mértéke,
kulcsfontosságú területeken pedig államosított, és egy átfogó társadalombiztosítás alapjait is sikerült leraknia. A pártokat adott politikai érdekei alapján igyekezett befolyásolni, sokszor a parlamentarizmus alapértékeivel szembemenve politizált. A kormányait
is igyekezett a pártoktól függetleníteni, saját bizalmasait állítva a
minisztériumok élére. A sajtót szintén elég szorosan fogta, politikai
érdekeinek megfelelően akár közvetlenül is befolyásolta, sokszor
kemény sajtóhadjáratokat indított politikai ellenfeleivel szemben.
Az I. Vilmos császár elleni anarchista merényletkísérletet követően még keményebb eszközökkel lépett fel az alapvető szabadságjogokkal szemben, főként a gyülekezési és sajtószabadság
korlátozásával. A világgazdasági problémákból eredő, a növekvő
ipari munkásság okozta nemzetközi társadalmi feszültségeket is,
amelyek például a Párizsi Kommünhöz is vezettek, sikerült kordában tartania. Mindezen folyamatok végül a világ első jelentős, állam
által koordinált társadalombiztosítási rendszerének kiépítéséhez
vezettek. Bismarck 1883-89 között több évtizedes munkáját koronázta meg a betegségi biztosítási törvény, az üzemi baleseti biztosításról szóló törvény, majd végül az öregségi és rokkantsági biztosítási törvény megalkotásával.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
I. Vilmos császárral együtt erős, megkerülhetetlen párost alkottak.Idővel az alternatíva hiányának látszata is segítette Bismarckot
a hatalomban maradnia. Több alkalommal is – egészségi okokra
hivatkozva – felajánlotta a lemondását, de az uralkodó azt mégsem
fogadta el. Egyszer csak annyit írt Bismarck lemondó levelére a
császár, hogy „Soha”. I. Vilmos halálát követően pár hónapig a
trónra került a liberális érzelmű III. Frigyes, majd halálát követően jött a fiatal II. Vilmos. Az új, rendkívül konzervatív, autoriter
hajlamú, erőszakos természetű császár és Bismarck között már
egyértelmű generációs konfliktus feszült. A történelem fintora,
hogy szinte napra pontosan a magyarországi folyamatokkal, Tisza
Kálmán lemondásával párhuzamosan távozott nagy hirtelenséggel a politikából. 1890. március 15-én annyira összeveszett a
császárral, hogy azt követően négy napon keresztül fogalmazta
meg lemondó nyilatkozatát és így végül március 19-én távozott a
hatalomból közel 30 esztendő után. Bukása mögött az ideológiai
és nemzedéki különbségek mellett a császár személyes ellenszenve húzódott, azaz elfogyott az uralkodói támogatás. Mindezek együttes eredőjeként kellett Bismarcknak lemondania. Ezt
megelőzően pedig a konzervatív és liberális politikai erők részéről
nem sokkal korábban elvesztett választás és a szociáldemokraták
nagyarányú győzelme is szerepet játszott a bizalom elvesztésében.
A társadalom és a császár részéről is a legitimáció meggyengült,
és egy európai viszonylatban is új korszak szimbólumának számító
államférfi körül hirtelen és gyorsan fogyott el a levegő. Kancellárságát követően is évekig aktív közéleti tevékenységet folytatott és
konzervatív álláspontból támadta az új kormányzati politikát, akár
belpolitikai, akár külpolitikai kérdésekről is volt szó. Mindezeken
túl Bismarck politikai eredményei megkerülhetetlenek voltak még
sokáig, hatása pedig tovább terjedt a német határokon túlra is.
1898. július 30-án hunyt el friedrichsruhi otthonában.
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4.

Paul Eyschen

(9.879 hivatali nap)

1841. szeptember 9-én a luxemburgi Diekirchben született Paul
Eyschen jogász család sarjaként. Édesapja igazságügyi miniszter volt az 1850-es években. Bonnban és Párizsban folytatta a jogi
tanulmányait, ezt követően pedig ügyvéd lett. Eyschen 1888 és 1915
között, Európa akkori csúcstartójaként maratoni hosszúságú ideig
volt Luxemburg miniszterelnöke. Parlamentáris keretek között több
mint 27 éven keresztül irányította megszakítás nélkül a kormányt.
Személyes és eszmei háttér
Párton kívüli politikus volt, Eyschen, aki sokat tett az ország teljes
önállóságának megteremtéséért, egyben élharcosa volt az önálló
luxemburgi nyelv megerősítésének is. Nevéhez nemcsak az ország
gazdasági fellendülése fűződik, hanem a Hollandiával fennálló
perszonálunió megszűnése is 1890-ben. Az Eyschen-kormányra a
technokrata szemléletmód volt jellemző, például az oktatási rendszernek a gazdasági és társadalmi igényekhez igazodó jelentős
reformjára vállalkozott. Ezzel például az 1910-es években megalkotott oktatási törvénnyel jelentős szekularizácós folyamatokat
hajtottak végre. A szocialisták és liberálisok baloldali blokkjára
támaszkodott Eyschen a kormányzása során, amivel komoly
feszültséget szított a klerikális jobboldallal szemben.
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Kormányzásának politikai körülményei
Paul Eyschent épp nagykorúságát elérve, 1866-ban országgyűlési
képviselővé választották meg. 1875-ben pedig németországi diplomatává nevezték ki, amit egészen a miniszterelnöki kinevezéséig
töltött be. 1876-ban Paul Eyschen apja nyomdokaiba lépett és igazságügyi miniszterré nevezték ki, a tárcát miniszterelnöksége alatt is
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birtokolta, azaz összesen közel fél évszázadon keresztül irányította a
területet. Kormányfőként a külügyminisztériumot is vezette, jellemzően négy-öt fős kabinetekben.
Az iparosodás hatására a 19. század végére Európa számos más
országához hasonlóan Luxemburgban is nőttek a társadalmi feszültségek. A szomszédos bismarcki német társadalombiztosítási modell
és nyugdíjrendszer inspirálta Eyschent, aki ráadásul baráti kapcsolatokat ápolt Bismarck fiával is, ezért is hasonló rendszer alapjait rakta
le Luxemburgban. A szabadpiac párti liberálisok tiltakozása ellenére
a legfontosabb biztosítási modellek a 20. század elejére megszülettek. A német gazdasági befolyás folyamatosan nőtt az országban,
politikailag viszont Eyschen a semleges államok státusza irányába
kívánta terelni Luxemburgot. Az egész országot váratlanul érte az
1914. augusztus 2-i német megszállás, de a németek csak katonailag felügyelték az országot, belpolitikai kérdésekbe kevésbé szóltak
bele, így Eyschen a megszállás alatt is tudta folytatni a semlegességi
politikáját, de a lakosság védelme érdekében szükségszerűen együttműködtek a németekkel. Nem sokkal később, Eyschen 74 esztendősen 1915. október 11-én váratlanul elhunyt, a háborús körülmények
miatt felmerült az öngyilkosság lehetősége is.
Kormányfői életút lezárása és öröksége
Halálát követően súlyos kormányzati válsággal szembesült az
ország, hiszen személye annyira meghatározó és megkerülhetetlenné vált a közel három évtizedes uralma alatt, hogy politikájának
nem igazán lehetett alternatívája. Népszerűségéhez és így stabil
kormányfői pozíciójához nyilván hozzájárult, hogy Eyschen időszakában sikerült Luxemburg függetlenségét formálisan is elérni. 1908ban a liberálisok és a szocialisták összefogásával létrejött egy erős
baloldali szövetség. Paul Eyschen halálát követően viszont a háború
és annak nehéz gazdasági következményei miatt a baloldali szövetség szétesett és a jobboldali katolikus erők erősödtek meg.
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5.

Tage Erlander
(8.404 hivatali nap)

Tage Fritiof Erlander 1901. június 13-án, Ransäterben, Svédország
nyugati részén született. Édesapja tanár és orgonista volt. Az 1920-as
években csatlakozott a Szociáldemokrata Párthoz, akkor még a
Lundi Egyetem hallgatójaként. Fiatalkori, eredetileg természettudományos érdeklődése fokozatosan alakult át és fordult a társadalomtudományok, elsősorban a statisztika és a közgazdaságtan felé. 1928
és 1938 között egy nagy enciklopédia szerkesztőjeként is dolgozott.
Erlander nemcsak Svédország, hanem a klasszikus parlamentáris demokráciák egyik leghosszabb ideig kormányon lévő
miniszterelnöke, aki 23 éven keresztül állt a svéd kormány élén.
A svédek egyszerűen csak a „leghosszabb miniszterelnöknek”
hívták a maga 192 cm-es magassága miatt.
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Személyes és eszmei háttér
Erlander a háború utáni klasszikus skandináv, illetve európai
szociáldemokrácia egyik legjelesebb képviselője. Politikusként az
1945 utáni jóléti rendszerek mintájául szolgáló svéd jóléti állam
magalkotója, külpolitikában pedig a semleges Svédország harcosa
volt. Hasonlóan több más skandináv politikushoz, illetve szociáldemokrata kormányfőhöz, Erlander sem kívánta kiélezni az ideológiai ellentéteket a pártrendszeren belül, sőt éppen az ellenkezőjére törekedett. Kormányát általában is széles, pártokon túlmutató
támogatás jellemezte mindvégig, megegyezésre törekvő, konszenzusos személy volt. Mindezt elősegítette, hogy Erlander ügyes vitapartnernek számított, jó humorral és együttműködőképességgel
rendelkezett.
Alapvetően puritán életformát élt, mindez a személyiségéből fakadt. Ismert volt például arról, hogy miniszterelnökként az
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1960-as évektől Stockholmban egy hetedik emeleti lakásba költözött a családjával, innen csak lemondása után, nyugdíjas korára
költözött el egy házba. Erlander élete során állandóan aggódott
egészsége miatt, és hatalmas közéleti sikerei ellenére is folyamatosan kételkedett saját politikusi képességeiben, de egyben kritikusan viszonyult az őt körbe vevő emberekhez is.
Kormányzásának politikai körülményei
Hamar elkezdett a politikai ranglétrán emelkedni. 1930-ban lett
a Lundi Városi Tanács tagja, 1932-ben választották meg először a
svéd parlament alsóházának tagjává, és egészen 1973-ig maradt
képviselő. 1938-ig a Szociális Minisztérium szakértője volt, amikor
államtitkárrá nevezték ki, majd 1944-től miniszterhelyettes lett.
Per Albin Hansson 1946-os váratlan halálát követően sokak
meglepetésére a nagypolitikában ismeretlennek számító Erlandert
választották meg a szociáldemokraták új pártvezetőjévé és egyben
miniszterelnökké. Annyira ismeretlennek számított, hogy sokan
azt hitték, lemond majd a következő, 1948-as választások után,
mert nem hitték el, hogy Hansson méltó utódja tudna lenni. Végül
majdnem negyed évszázadon keresztül kormányzott, sokszor
például együtt az agrárpártokkal, amelyek sikeres együttműködésnek bizonyultak.
Hosszú kormányzása alatt jelentős reformokat hajtottak végre
az oktatás területén, de jelentős szociális fordulatok is történtek
a munkavállalók életében, például a munkaidő, a szabadságolás,
a nyugdíj- és az egészségbiztosítás területén. Erlandertől származik a rendszerét leginkább lefestő „erős társadalom” kifejezés
is, amely egy beavatkozó államot, növekvő közszférát jelentett a
vállalkozások államosítása nélkül.

Kormányfői életút lezárása és öröksége
1969 októberéig a párt vezetője és egyben miniszterelnök maradt,
miután összesen tizenegy különböző választást nyert meg sorozatban. Az 1968-as utolsó választáson a szociáldemokraták több
mint 50 százalékkal győztek. Ez egy váratlanul magas, minden
korábbinál jobb országgyűlési választási eredmény volt a szociáldemokraták számára. A kiegyensúlyozott, konszenzusorientált
politikája és a jóléti rendszer kiépítése együtt jelentette sikerének
kulcsát. Ezután önként lemondott a párt és a kormány vezetéséről. Utódját Olof Palméban találta meg, aki korábban a személyi
titkáraként dolgozott. Azon kevés politikusok közé tartozik, aki soha
nem bukott meg, a csúcson szállt ki a politikából, és úgy vonult
vissza. Tage Erlander 1985. június 21-én tüdőgyulladásban hunyt
el Stockholmban.
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6.

Éamon de Valera
(7.734 hivatali nap)

Éamon de Valera 1882. október 14-én született New Yorkban. Apja
baszk művész volt, korai halálát követően 1885-ben kisgyerekként
visszakerült Írországba, ahol a nagyanyja nevelte. Tanulmányait a
dublini Blackrock Főiskolán végezte. Főiskolai évei alatt rögbizett,
egész életét végigkísérte a sportág szeretete. Kiváló eredménnyel
szerzett matematikából diplomát, majd dublini iskolákban tanított.
De Valera az ír függetlenségi mozgalom egyik nagy harcosa, a 20.
századi Írország legismertebb államférfija volt. Politikai pályafutása több mint fél évszázadon át tartott. Ezen idő alatt összesen
közel 21 évig dolgozott a kormány vezetőjeként és 14 évig államfőként.
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Személyes és eszmei háttér
De Valera visszavonulásakor az addigi legidősebb hivatalban lévő,
választott államfő volt Európában, 90 éves koráig viselte a tisztséget.
Személye elválaszthatatlan volt a független Írországétól. Személyes tragédiái nyilvánvalóan összefonódtak politikai tevékenységével, mindezek pedig ideológiai merevségéhez, autokrata vezetési
stílusához is hozzájárulhattak. Évekig börtönben volt, miután egy
kampányrendezvényen való részvételéért letartóztatták. Mélyen
vallásos katolikus volt, mindez nemcsak személyiségére, hanem
politikájára is jelentős mértékben kihatott. Nem riadt vissza akár a
fegyveres konfliktusoktól sem, maga is aktívan részt vett fegyveres
harcokban, szeme előtt mindig az ír nemzet szabadságának, az
ír állam szuverenitásának megteremtése és megőrzése lebegett.
Páratlanul hosszú politikai pályafutása számos fordulópontot
hordott magában. Fiatalként radikális forradalmár volt, idős korára
kulturális, politikai szempontból erős konzervativizmusba fordult
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át. Szigorú jellem, hajlíthatatlan, harcos típus volt. A polgárháborús és a későbbi államférfiúi tevékenysége a mai napig egyaránt
megosztja az ír társadalmat. Autoriter hatalomgyakorlása ellenére
semmiképp sem diktátor, hanem mindvégig demokrata államférfi
kívánt maradni.
Kormányzásának politikai körülményei
De Valera már 1913-ban csatlakozott az ír önkéntesekhez és az
1916-os Húsvéti Felkelés résztvevője volt. A fegyveres harcok
során elfogták és a kivégzéstől valószínűleg a vélelmezett amerikai állampolgársága mentette csak meg. 1917-ben csatlakozott a
Sinn Feinhez, majd 1918-ban bebörtönözték.
A Dublinban megalakult ír törvényhozás (Dáil Eireann) képviselője, majd először az újonnan kikiáltott köztársaság miniszterelnöke lett 1919-20-ban, magát sokszor elnöknek nevezve, mintha
államfő is lenne, miközben az közjogi szempontból a brit uralkodó
volt. Kormányfőként elutazott az Egyesült Államokba politikai és
anyagi támogatást szerezni, több millió dollárt sikerült összegyűjtenie. Az északír területek nélküli Ír Szabadállamról szóló britekkel kötött szerződést elutasította. Az 1922-es választásokkor a
Sinn Féin két szárnyra szakadt, szerződéspártira és -ellenesre.
De Valeráék veszítettek a választásokon, majd félő volt, hogy az
angolok beavatkoznak fegyveresen is, végül még a nyáron kitört a
polgárháború. De Valera hamar fegyverszünetet szeretett volna,
nem rajta múlott ennek a meghiúsulása. A tűzszünet után tovább
rejtőzködött, majd letartóztatták és internálták. Három évvel
később alapított új pártot, a Fianna Fáilt.
Az 1932-es általános választásokon a Fianna Fáilé lett az ír
törvényhozás legerősebb frakciója. A koalícióban március 9-én a
Végrehajtó Tanács, azaz a kormány elnökévé nevezték ki. Új
gazdaságpolitikájának eredményeképp az angolokkal kirobbant
a kereskedelmi háború, ami 1938-ig elhúzódott. Az 1933-as
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előrehozott választásokon de Valeráék egyedül is többséget
szereztek a törvényhozásban. A vezetésével a Fianna Fáil sorra
nyerte a következő választásokat (1937, 1938, 1943, 1944). A
háborús időszakban központosította a nemzetközi ügyeket, ezért
külügyminiszter is lett. 1937-ben született meg egyik legnagyobb
alkotása, az új ír alkotmány. Az ír nyelvet számos intézkedésével
támogatta, de mégsem sikerült elérni a nyelv teljes újjáéledését.
Az új alkotmánnyal a nemzeti hagyományokat követve de Valera
gael nyelven Taoiseach (miniszterelnök) lett. Kormányfőként
innentől szélesebb közjogi hatalommal rendelkezett, létrejött
például a közvetlen miniszteri felelősség elve.
Az új alkotmánnyal megalapozták az ír szuverenitás legfontosabb elemeit. A katolikus egyház különleges pozícióba került,
de Valera azonban az ír társadalom jelentős részéhez hasonló
vallásossága ellenére sem tette meg a katolicizmust államvallássá. Nagy viták robbantak ki Írország háborús részvételéről,
de Éamon de Valera alapvetően a semlegesség álláspontján állt,
ezzel is gyengítve a briteket.
Hosszú kormányzása ellenére sem sikerült megoldást találni
a legfontosabb problémákra, mint az ír sziget megosztottságának kezelése, így az 1948-as választásokat de Valera elvesztette.
Négy évi ellenzéki korszaka alatt ellenezte az ország NATO csatlakozását, amit az akkori miniszterelnök, John A. Costello hiába
támogatott, de Valera végül meg tudott akadályozni. Az 1951-es
általános választásokon ismét nyert, de csak koalícióban tudott
kormányozni, de Valera újabb kormányának gazdaságpolitikai
sikertelenségei miatt 1954 májusában választásokat írtak ki, és
a Fianna Fáil veszített, újra Costello lett a kormányfő. De Valera
ellenzékben is ellenezte az európai föderalizmus alapjaira épülő
integrációt. 1957-ig működött második koalíciós kormánya,
amikor a Fianna Fáil a legnagyobb választási győzelmét szerezte
meg. Ezekben az években jelentős gazdaságélénkítési programot
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valósított meg a kormány, hatalmas egészségügyi és jóléti reformsorozatot hajtva végre.
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Politikai életút lezárása és öröksége
Miközben de Valera pártja még mindig a legnépszerűbb volt az
országban, az idő mégis elszaladt a 75 éves államférfi felett. Az
írek a kora miatt egyre inkább úgy vélték, hogy át kellene adnia
az aktív munkával járó kormányfői megbízatását. De Valerának
ráadásul idősebb korábban rohamos mértében romlott a látása
is. A pártvezetés nyomására de Valera bejelentette visszavonulását a kormánytól, cserébe viszont államfő kívánt lenni. Az 1959-es
elnökválasztási győzelme után július 1-én lemondott a kormány
vezetéséről, majd hét évvel később újra indult és győzött, így
kormányfősége után még 14 évig politizált aktívan. Amikor 1973ban 90 éves korában nyugdíjba vonult a világ legidősebb államfője
volt. Éamon de Valera tüdőgyulladásban hunyt el Dublinban 1975.
augusztus 29-én. Erős kezű vezetőként, ha kellett, szembement a
szélsőséges irányzatokkal, félkatonai szervezetekkel is. Habár fél
évszázadig kisebb megszakításokkal folyamatos hatással bírt az
ország irányítására, a stabil politikai irányítás megteremtésével
nem a rendszer tekintélyelvű jellegét kívánta növelni, hanem követőit mindig demokratikus irányba terelte. Mindez pedig politikai
örökségének egyik legfontosabb elemének számít.
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7.

Pierre Werner
(7.415 hivatali nap)

Pierre Werner 1913. december 29-én Franciaországban született
luxemburgi szülőktől. Jogásznak tanult Párizsban, Luxemburgban különböző katolikus szerveződésekben vett részt, majd a Pax
Romana mozgalom alelnöke lett még a háború előtt. Ügyvédként,
majd pénzügyi szakemberként, bankárként dolgozott, részt vett a
Bretton Woods-i tárgyalásokon is 1944-ben. 1959 és 1974, majd
1979 és 1984 között pedig két évtizedig az ország miniszterelnöke.
Személyes és eszmei háttér
Pierre Werner az európai miniállam, Luxemburg egyik legsikeresebb politikusa, államférfija és egyben az európai integráció
egyik nagy előre lendítője, a luxemburgi és a közös európai érdekek összekapcsolója volt. Sikerült neki a nagyhatalmak közötti kis
ütközőállamként a geopolitikai helyzetet maximálisan kihasználni
és az európai gazdasági közösség egyik motorjává tenni Luxemburgot. Az európai gazdasági integráció egyik atyjának, a közös
valuta megálmodójának tarthatjuk.
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Kormányzásának politikai körülményei
1953-tól pénzügyminiszterré nevezték ki, majd két ízben lett
Luxemburg miniszterelnöke, összesen több mint 20 évig.
Kormányfőként egyszerre az ország kulturális minisztere is volt,
de mellette szakaszosan pénzügyminiszteri vagy igazságügyminiszteri feladatokat is ellátott.
Koalíciós kormányokat vezetett, elsősorban a liberális Demokrata Párttal, de rövidebb ideig a balközép Luxemburgi Szocialista
Munkáspárttal is kormányzott. A Werner vezette CSV 1974 és 1979
között a második világháború óta először került ellenzékbe, de az
1979-es győzelme után feladta EP-képviselői mandátumát, hogy
hazájában újra kormányfő lehessen.
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Habár Werner jelentős gazdasági és politikai tevékenységet
végzett Luxemburgban, sikerült például az acélszektor válságát
követően diverzifikálnia a gazdaságot új ipari és pénzügyi beruházásokkal, Luxemburgot felhelyezte a globális műholdas kommunikáció világtérképére, megerősítette a tripartit tárgyalási rendszert, mégis leginkább az európai integráció területén végzett
tevékenységével alkotott maradandót. Nemcsak belpolitikájának
centrumába helyezte az integrációs folyamatokat, és tett meg
mindent például azért is, hogy minél több közösségi intézmény
központja kerüljön Luxemburgba, hanem az európai intézményrendszer működésének fejlesztésén is sokat dolgozott. Elsősorban
az ő nevéhez fűződik az egyik legnagyobb európai válságnak, az
„üres székek politikájának” a feloldása az 1960-as évek közepén,
amivel a franciák által lebénított egyhangúsággal működő európai
intézményi döntéshozatalt újra működésbe tudták hozni. Az 1970-es
évek elején az európai államok vezetői szintén Werner vezette
bizottságra bízták, hogy összeállítsák az EGK-n belüli egységes
gazdasági és monetáris unió tervét. Ez az akkori gazdasági válság
hatására végül nem valósulhatott meg, de a híres „Werner-tervet”
később épp az utódja, Jacques Delors élesztette újjá, ennek hatására jött létre az euró.
Kormányfői életút lezárása és öröksége
Werner és az általa vezetett keresztényszociális párt a gazdasági
világválság hatásai alól, hasonlóan sok más európai kormányhoz, nem tudta kihúzni magát. Hiába vált Werner alatt Luxemburg
Európa és az egész világ egyik, ha nem a leggazdagabb államává,
illetve tényleges méretét messze meghaladó politikai befolyással rendelkező országává az európai integrációs folyamat során,
Werner és pártja mégis elveszítette a választásokat 1974-ben. Öt
évvel később miniszterelnökként tért vissza.

Az 1980-as évek elején a gazdasági recesszió újra elhúzódott,
végül a ’84-es választások után a kormány éléről távozott, nyugdíjba vonult és átadta a hatalmat párttársának, Jacques Santernek, aki újra a balközép politikai erőkkel kormányzott együtt. 1984
után Werner még számos hivatalos feladatot vállalt el, de elsősorban kulturális területeken. 2002. június 24-én hunyt el, épp akkoriban, amikor a monetáris unió elhúzódó terve, életének egyik fő
mozgatórugója a közös valuta ötlete megvalósult, és bevezetésre
került az euró.
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8.

Jacob Brønnum Scavenius
Estrup
(6.997 hivatali nap)

J.B.S. Estrup 1825. április 16-án született Sorø-ban egy nagybirtokos család sarjaként. Estrup maga is a családi birtokainak igazgatásával foglalkozott hosszú ideig. A későbbi dán államférfi a
konzervatív Højre (jobb) párt tagjaként politizált. Összesen 19 éven
keresztül állt a dán kormány élén, ami azóta is rekordnak számít
a skandináv országban.
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Személyes és eszmei háttér
Jacob Estrup különleges történelmi szereplő az európai parlamentarizmus színterén, hiszen annak alapértékeivel szemben, súlyos
vereséget jelentő választásokat követően sikerült közel két évtizeden keresztül hatalomban maradnia. A kormányzásának második
felében ráadásul a végrehajtó hatalmat a klasszikus népképviseleti
elven alapuló parlamentarizmus alapvető közjogi értékrendszerével szemben gyakorolta. Már egy korábbi konzervatív kormányban
is 1865–69-ig belügyminiszter volt. Ebben az időszakban miniszterként hatalmas vasúti építkezéseket vitt véghez, ezért hosszú
ideig a „vasútminiszter” becenévvel is illették.
Az ellene elkövetett sikertelen merénylet is hozzájárulhatott a
tekintélyelvűségéhez, rugalmatlanságához. Ezt követően ugyanis
jelentősen korlátozta a sajtószabadságot, szigorította a fegyverekhez jutást, miközben bővítette a rendőrség hatáskörét is. 1885-től
ideiglenes törvényekkel kormányzott Dániában, ennek hatására
az alkotmány által biztosított kivételes állapotból végül általános
gyakorlat lett, amit természetesen a képviselőházban többségben
lévő ellenzék nem rendeltetésszerű joggyakorlatként értelmezett
és alkotmánysértőnek ítélt meg.
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Estrup ügyesen taktikázott, ideológiai szempontból szociális
irányba nyitottságot mutatott. Megfelelő képviselőházi támogatás
hiányában kívülről, a társadalom felől igyekezte növelni a legitimációját. Konzervatív értékrendje, tekintélyelvű hatalomgyakorlása
mellett az egyre elégedetlenebb leszakadó társadalmi rétegeket
jelentős szociális törvények bevezetésével is támogatta.
Kormányzásának politikai körülményei
Fiatalon bekapcsolódott a közéletbe. Először 1854-ben lett a
képviselőház, a Folketing tagja, de csak néhány hónapra. 1875.
június 11-től 1894. augusztus 7-ig állt a dán kormány élén, miközben párhuzamosan végig a Pénzügyminisztériumot is irányította.
Rendhagyó volt a dán megoldás Európában azzal, hogy parlamentáris keretek között 1885-94-ig provizórikus kormányzás zajlott.
Ekkor ugyanis nem a képviselőházi többségnek felelős kormányt
nevezett ki az uralkodó Estrup személyében.
Az 1866-os alkotmány sajátos kettősséget eredményezett a
dán parlamentarizmusban, az alsóházként működő Folketingben
jellemzően a paraszttársadalom, a felsőházként működő Landstingben pedig a nagybirtokosok kerültek túlsúlyba. Az 1884-es
parlamenti választásokon a Højre párt hatalmas vereséget szenvedett, a mandátumok ötödét sem szerezte meg a Folketingben, de mégsem mondott le a kormány vezetéséről. A liberális
Venstre (Bal) párt, már 1872 óta a képviselőházi mandátumok
többségét birtokolta.
Expressis verbis az alkotmány nem írta elő, hogy a kormány
az alsóházi többségnek legyen felelős. Mivel a földbirtokos réteggel együttműködő IX. Keresztély király által kinevezett kormány
kizárólagosan csak felsőházi támogatásra támaszkodott, ezért
ezt az időszakot „landstingi parlamentarizmusnak” nevezték el
Dániában. Estrup esetében közben a minisztertanácselnöki címet
hiába változtatták államminiszterré, mindkét cím egyenértékű

volt a miniszterelnökkel. A rendkívüli időszakban 1885. október
21-én egy sikertelen merényletet hajtottak végre Estrup ellen, az
egyik golyó épp a kabátgombjáról pattant le, mindez csak növelte
a feszültséget a társadalomban.
Mivel az éves költségvetések elfogadásához Estrup nem tudott
évekig alsóházi támogatást szerezni, ezért inkább IX. Keresztély
király támogatására számított az ideiglenes pénzügyi jogszabályok
elfogadásához. Mindezen folyamatok ellentétesek voltak az európai parlamentarizmusok alapértékeivel. Estrup érvelése szerint
a Folketing nem élvezhet elsőbbséget a Landstinggel szemben,
hanem azok egyenlők. 1885-től ideiglenes törvények útján történő
kormányzása állandó gyakorlattá vált, ami heves ellenzéki reakciót
váltott ki. Estrup a képviselőházi legitimáció hiányában a szegényebb társadalmi csoportokra támaszkodott, az ő támogatásuk
megszerzéséhez a német bismarcki modellhez hasonló szociális
törvények bevezetését kezdeményezte.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
Elsősorban a liberális politikai erőknek betudható 1864-es schleswig-holsteini háború gyalázatos veresége után Estrup trükkel
meggyengítette az ellenzéket azzal, hogy a Koppenhága védelmére
építendő tengeri erődítményrendszerhez az alsóház, a Folketing
támogatását kérte. A folyamatosan obstruáló baloldalnak szükségszerűen támogatni kellett az elképzelést. Ennek hatására az ellenzéki liberális és a kormányon lévő konzervatív erők mérsékelt szárnyai elkezdtek közeledni egymás felé. 1894-ben, amikor végül a
liberális Venstre párt a konzervatív Højrével együttműködött a
büdzsé elfogadásában, Estrup lemondott. Végül fegyvere fordítva
sült el, és kiderült, hogy saját pártjában sem ragaszkodtak már
annyira hozzá. A baloldal ugyanis csak úgy volt hajlandó támogatni
a nemzeti ügynek számító védelmi kérdést, ha cserében Estrupot
beáldozza a kormánypárt. A távozását követően kormányzati tiszt-
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séget többet már nem tölthetett be, viszont befolyása továbbra is
megmaradt a következő Højre párt vezette kormányokban is.
Estrup 1913 karácsony estéjén hunyt el Kongsdalban.
Az Estrup-féle sajátos parlamentarizmust mutató közel két
évtized a dán történelem egyik legviharosabb korszaka volt, ami az
alkotmányos harc csúcspontjává vált. Az ideiglenes törvényekkel
történő kormányzása napjainkig is vitatott személlyé tette Estrupot. A konzervatív és liberális politikai erők inkább ideológiailag
közeledtek egymáshoz azzal, hogy az autoriter hatalomfelfogástól elzárkóztak. Estrup tekintélyelvű hatalomgyakorlási kísérletét
pedig utólag zsákutcának tekintik.
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9.

Jean-Claude Juncker
(6.893 hivatali nap)

Jean-Claude Juncker 1954. december 9-én született Redange-ban. Strasbourgban szerezte meg jogi diplomáját 1979-ben.
Juncker a luxemburgi keresztényszocializmus hosszú időszakának
utolsó miniszterelnöke. A kortárs, de visszavonult európai politikusok közül a leghosszabb ideig hatalmon lévő kormányfő a maga
18 évével, aki a luxemburgi pályafutását uniós színtéren folytatta.
Személyes és eszmei háttér
Édesapja gyári munkás volt, aki a keresztény szakszervezeti
mozgalomban aktívan dolgozott. A német megszállás idején a
Wehrmachtba kényszerítették. Fiát, Jean-Claude Junckert ezek
a családi háborús tapasztalatok nagymértékben befolyásolták,
véleménye az európai népek megbékéléséről és az integráció
mélyítéséről ezek hatására formálódott. Erős föderatív gondolkodásmódja, nyitottsága a baloldali politizálás irányába személyes
indíttatásból fakadhat.
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Kormányzásának politikai körülményei
Mindössze húsz évesen csatlakozott a CSV-hez Juncker, és 1984ben jutott be először a luxemburgi törvényhozásba, ahol azonnal
Jacques Santer miniszterelnök kabinetjében munkaügyi miniszternek nevezték ki. Nem sokkal később bekapcsolódott az európai szintű politizálásba is. Az 1989-es választások után pénzügyminiszter lett Santer újabb kormányában. Nagy szerepe lett ebben
az időszakban a Maastrichti Szerződés, valamint a gazdasági és
monetáris unió alapjainak lerakásában, az euró bevezetésében. A
pénzügyi tárca ugródeszkaként szolgált számára, mivel a kormányfő
egy ideje saját utódját látta Junckerben. Miután Santert az Európai
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Bizottság elnökévé választották 1994-ben, Junckert 1995. január
20-án megbízták a kabinet vezetésével, a szocialistákkal nagykoalíciós kormányt alkotva.
Az első Juncker-kabinet elsősorban a kétoldalú gazdasági
kapcsolatokra fókuszált. Juncker sikeresen növelte Luxemburg
nemzetközi befolyását. 1996 decemberében nem várt módon eredményesen tudott közvetíteni Dublinban a monetáris unió jövőjéről
a két vezető európai államférfi, Jacques Chirac francia elnök és
Helmut Kohl német kancellár között. Junckert ezt követően sokan
Dublin hősének nevezték. Az 1999-es választásokat újra a CSV
nyerte meg, ezután a szocialistákat a liberálisok váltották Junckerék koalíciós társaként. Az öt évvel későbbi választásokra a szocialisták újra megerősödtek, és Juncker ismét velük lépett koalícióra.
Kormányfői életút lezárása és öröksége
Hiába volt közel két évtizedig vezetője a luxemburgi kormánynak,
5 évig pedig az Európai Unió bizottságának a vezetője, mindkét hivatalában botrányok övezték. A 2010-es évek elején Juncker politikai
felelőssége is felmerült a luxemburgi titkosszolgálatok körüli botrányokkal kapcsolatban. A botránysorozat eredményképp megromlott
a koalíciós kapcsolat a szocialistákkal, akik új választást is követeltek. Juncker 2013. július 11-én végül benyújtotta lemondását a
nagyhercegnek, a választásokra pedig ezt követően került sor. Hiába
nyerte meg a CSV a választásokat, megbízást a kormányalakításra
a liberális Xavier Bettel kapott, aki a szocialisták és zöldek összefogásában tudott csak többségre szert tenni.
Juncker az európai politikai színtérre mentette át magát a
hazai bukását követően, de az európai konzervatív táboron belül is
megosztó személlyé vált. Bizottsági elnöki kinevezése ellen szavazott David Cameron brit és Orbán Viktor magyar miniszterelnök
is, de egyes értesülések szerint német, holland és svéd vezető
politikusok is hasonló aggályokkal küzdöttek, de nyilvánosan nem

támadták a luxemburgi politikust. Juncker így lett 2014 és 2019
között a Bizottság elnöke. Később uniós politikai karrierjének levezető részét is – elsősorban személyes jellegű – botrányok övezték.
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10.

III. Makáriosz

(6.051 hivatali nap)

Mihaíl Hrisztodúlu Múszkosz néven született 1913. augusztus 13-án
Panayia faluban. 13 évesen jelentkezett a Kykkos-kolostorba, ahova
fel is vették. Majd a nicosiai pánciprusi gimnáziumba került, ahol
a középiskolai tanulmányait végezte el. A háború alatt teológiai
és jogi tanulmányait az athéni egyetemen folytatta, később pedig
ösztöndíjjal kikerült a tengerentúlra, és a Bostoni Egyetemen fejezte
be a tanulmányait. III. Makáriosz egyszerre volt Ciprus szellemi
és politikai vezetője, egyházfő és politikus egy személyben. Ciprus
érsekeként, később prímásaként szolgált, mellette pedig az ország
első elnöke is volt 1960–1977-ig, majdnem napra pontosan 17 évig.
A ciprusi politikai rendszer sajátosságaként egyszerre volt államfő
és kormányfő, hiszen az Egyesült Államok elnöki rendszeréhez
hasonlóan a ciprusi elnök egyben kormányfő is. A Ciprusi Köztársaságban a Nemzet Atyjaként emlékeznek vissza rá.

2. EURÓPAI KÖRKÉP

Személyes és eszmei háttér
A nehéz körülmények folyamatos alkalmazkodásra kényszerítették Makárioszt. Sorsa elválaszthatatlan volt Ciprus jövőjétől.
Már 1948-ban, bostoni tanulmányai alatt akarata ellenére Kition
püspökévé választották. Ekkor vette fel papként a Makáriosz
nevet is, majd utána visszatért Ciprusra. Kezdetben a brit uralom
időszakában teljes mértékben támogatta az enózist, azaz Ciprus
Görögországgal való unióját. Reálpolitikusként a ciprusi nemzeti
érdekeket mindvégig szem előtt tartva, és az ortodox hit megerősítése érdekében változtatott politikai programján. Türelmesen
kivárta a megfelelő helyzetet, amikor újabb és újabb lépéseket
tudott tenni Ciprus függetlenségéért. Egyszerre kellett távolodni
a britektől az önállóság elérése érdekében, megfelelő kapcsola-
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tokat ápolni a görögökkel, illetve figyelemmel lenni a szigeten élő
jelentős muzulmán vallású török etnikumra is püspökként. Nem
csak a brit befolyástól, hanem idővel a görög dominanciától, ami
elsősorban a katonai junta időszakában nőtt meg, egyaránt távol
kívánta tartani az országot, ha kellett, akkor éppen Görögországtól távolodott, és közben Törökországgal kívánt jó kapcsolatokat
kialakítani. A nemzetközi mozgástérnek megfelelően igyekezett
akár saját álláspontján is változtatni az ország teljes függetlensége megteremtéséért, mindezen folyamatok nagyon okos politizálásra kényszerítették.
Változó külpolitikai irányvonala következtében idővel úgy érezték, hogy már nem elég elkötelezett Nyugat felé, ami a briteket és az amerikaiakat is nyugtalanította. Washingtonban ezt
egyszerűen már a kommunizmust erősítő politikának tartották,
III. Makárioszt pedig volt idő, hogy a Mediterrán Castronak hívták.
A britek közben el is rabolták, habár később ezért megkövették,
de fekete papi ruhája miatt továbbra is egyszerűn Black Mak-nak
nevezték.
Csak elnöksége alatt négy merényletet és államcsínyt élt túl,
mindez csak növelte kitartását, állhatatosságát, és nem tudták
megfélemlíteni. Közvetlen politikai mozgalomhoz nem kötődött,
ortodox keresztény hite határozta meg leginkább eszmeiségét.
Legitimációját közvetlenül a ciprusi emberektől kapta, hatalmas
népszerűségnek örvendett hazájában, amit elsősorban a vallásos
társadalom szellemi vezetőjeként, egyfajta karizmatikus népvezérként szerzett. Értékrendje abból az antikolonializmusból
indult ki, amely egyértelműen egy konzervatív, vallásos alapokból
táplálkozó irredenta enózis politikáján alapult. Mindez megegyezett a ciprusiak nemzeti törekvéseivel, a britektől történő elszakadási vágyával. Összességében politikája kiegyezésre törekvő
volt, és mérsékeltnek számított.
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Kormányzásának politikai körülményei
Hasonlóan a legtöbb ciprusi görög közéleti szereplőhöz, az 19401950-es években Makáriosz is egyértelműen enózis párti volt,
ettől vált igen népszerűvé hazájában. Nagyon fiatalon, 37 évesen
lett megválasztva Ciprus érsekévé, ezzel került a ciprusi közélet
középpontjába. Az első időszakban a görög politikai vezetéssel is
szoros kapcsolatot ápolt, az 1950-es években a britek még meg
akarták tartani Ciprust. Miután a brit hatóságok elrabolták, egy
év elteltével – hatalmas nemzetközi nyomásnak engedve – tudott
III. Makáriosz kiszabadulni, de Ciprusra ekkor még nem térhetett
vissza, helyette Athénba ment, ahol szintén nagy népszerűségnek
örvendett. Görögországgal történő egyesülési politikával végül
fokozatosan felhagyott éppen a ciprusi függetlenség érdekében.
1959. március 1-jén hazatért Ciprusra. Történelmi fogadtatásban
részesült, hiszen érkezésekor a görög ajkú felnőtt lakosságnak
majdnem a kétharmada üdvözölte. Az 1959-es elnökválasztást
fölényesen megnyerte. Hivatalba lépésével Makáriosz elfogadta,
hogy a görögökkel való egyesülés helyett a ciprusi békét és stabilitást csak a biztos függetlenség teremtheti meg. Ezért is igyekezett
jó kapcsolatokat kiépíteni Görögországgal és Törökországgal egyaránt. Ciprus végül 1960. augusztus 16-án vált független állammá
Makáriosz vezetése alatt. Az alelnököt a törökök adták, akiknek az
elején vétójoguk is volt. A helyzet folyamatosan romlott, 1964-től
békefenntartók is megjelentek az országban.
Nemzetközi szinten az el nem kötelezett országok felé orientálódott, de ez a semleges Ciprus elképzelése a szigetországban nem
kapott kellő támogatást. 1963-ban ezért Makáriosz egy alkotmánymódosítási javaslattal élt, éppen a korábbi nemzetközi egyezmények által elfogadott etnikai korlátozások felszámolása érdekében.
Majd később új felhatalmazást kért a programjához 1968 elején,
ezért új választásokra került sor, amit 96 százalékkal nyert meg az
egyesülés párti kihívójával szemben. Makáriosz fölényes győzelme
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nemcsak saját legitimációját, hanem a független Ciprus programját
is megerősítette, mely szerint kizárólag erőszakmentesen lehet a
belső feszültségeket megoldani. Egy egységes országot képzelt el,
ahol mindenkinek egyenlő jogok biztosítottak. Egyesek ezt ellenezték, ezért 1970-ben egy sikertelen merényletet is elkövettek ellene.
1971 nyarára egyre feszültebb lett e helyzet a török és a görög
közösség között. Makárioszt politikai ellenfele, Georgiosz Grivasz
tábornok a görög katonai junta támogatásának birtokában próbálta
destabilizálni. Görögország megzsarolta hogy tisztítsa meg kormányát a junta kritikusaitól. Makáriosz végül szükségszerűen átalakította a kormányát, de Grivasz mégis fegyveres polgárháborút
robbantott ki Cipruson, amit 1973 végére a Makáriosz-pártiaknak
sikerült megnyerniük.
Fél évvel később államcsínyt szerveztek az elnök ellen, akit
végül csak a britek tudtak kimenekíteni a szigetről. Pár órával
azután, hogy Makáriosz a puccsot görög inváziónak nevezte, a
török csapatok megindultak Ciprus felé, a török lakosság védelmére hivatkozva. A korábbi garanciamegállapodás értelmében
Nagy-Britannia, Görögország és Törökország jogosult volt beavatkozni az alkotmány helyreállítása érdekében. Mindez a görög junta
végét is jelentette, ezután pedig az új ciprusi elnök, a pár napig az
elnöki hatalmon lévő szélsőjobboldali nacionalista Níkosz Szampszón is megbukott, aki korábban bérgyilkos volt. Makáriosz pedig
száműzetését követően 5 hónappal visszatért Ciprusra, de csak
azzal a feltétellel, ha kellő nemzetközi támogatást kap ahhoz, hogy
továbbra is az egész sziget elnökének ismerjék el.
Államfői életút lezárása és öröksége
A helyzet közel fél évszázad óta megoldatlan, egyelőre a Makáriosz
által kialkudott egyensúlyi helyzet áll fenn továbbra is. Azaz a politikai, katonai és nemzetközi szempontból az ország státusa megoldatlan maradt még az uniós csatlakozást követően is. Észak-Cip-

ruson továbbra is török katonák állomásoznak és a ciprusi inváziót
azóta is békeműveletnek tartják. Makáriosz miután visszatért
Ciprusra, minden erejével a szigetország területi integritásának
visszaállítására koncentrált.
III. Makáriosz 1977. augusztus 3-án hunyt el szívinfarktusban.
Hatalma és az általa kialakított rendszer stabilitása részben eredményezett csak sikereket, hiszen hiába tartósan, több mint másfél
évtizedig állt az ország élén, végül a bel- és külpolitikai bizonytalanságok nem tették lehetővé sem a korábbi elképzelését, az enózist,
sem a szigetország egészének egyben tartását, teljes szuverenitásának megőrzését. Ettől függetlenül a mai napig hatalmas tisztelet
övezi az ország első elnökét és egyben vallási vezetőjét.
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11.

Jacques Chirac
(5.985 hivatali nap)

Jacques René Chirac 1932. november 29-én született Párizsban.
Felmenői tanárok voltak, az apjából később viszont a Nemzeti
Légitársaság egyik helyi igazgatója lett. A legjobb egyetemeken,
a Sciences Po-n és az ENA-n tanult, majd vendéghallgató volt a
Harvardon is. Ezt követően köztisztviselőként kezdte pályafutását, a Számvevőszék könyvvizsgálójaként dolgozott. Később politikusként szinte minden fontosabb közjogi méltóságot beöltött
Franciaországban, ahol a leghosszabb ideig, 16 és fél évig állt a
végrehajtói hatalom egyik vagy másik csúcsán. A korábbi közjogi
szabályozás szerinti hétéves elnöki mandátumát, majd az új
szabályozás szerinti első ötéves ciklust is sikerült kitöltenie, de
előtte kétszer is, összesen négy és fél évig miniszterelnök volt.
Ideológiai váltásai komoly kritikákat váltottak ki nemcsak ellenfelei, de még esetenként saját politikai táborában is. Hívták már
kaméleon Bonaparténak, a politika Don Juanjának, az opportunizmus lovagjának vagy egyszerűen szélkakasnak is.
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Személyes és eszmei háttér
A fiatal Chirac baloldali indíttatásúként csatlakozott a francia
kommunista párthoz, a l’Humanité nevű újságjukat is árulta.
Még a későbbi katonai pályafutását is nehezítette ez a korábbi
kommunista múltja. Emellett a kezdetektől inspirálta De Gaulle
politikája is. Sokszínű, változó ideológiai háttere több területen is
megmutatkozott. Politikai tevékenysége során szintén egyszerre
volt ismert az adók csökkentéséről, mellette a szociális jegyeket
ötvöző gazdaságpolitikai elképzeléseiről is, de jellemzők voltak
rá az olyan liberális elemek is, mint a privatizáció, mellette pedig
a megszorító politika támogatása is.
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Az első miniszterelnöki kinevezésekor igen fiatal volt, 38 éves.
Hiába mozgott konzervatív politikai körökben, Chirac mozgásterét
növelte az is, hogy sokáig nem volt párttag, így többirányú kapcsolódási pontjai megmutatkoztak a parlamenti patkó mindkét irányába.
Chirac végül az 1976-os választásokra felkészülve már belépett a
konzervatív gaullista pártba és így az RPR-nek a jobboldalon belüli
dominanciájáért harcolt a centristább UDF-fel szemben. Az 1981-es
elnökválasztás első fordulójában 3. helyen végző Chirac és pártja a
második fordulóba bejutott Giscard d’Estaingt hivatalosan nem is
támogatták, ami szintén hozzájárulhatott a szocialista Mitterand
győzelméhez.
Ezután az RPR keményen kritizálta a szocialisták politikáját,
például az államosítással kapcsolatos terveket, és a hagyományos gaullista politikával szemben felkarolták Ronald Reagan és
Margaret Thatcher által vezetett neokonzervatív tábort és eszméiket, ami elsősorban a liberális gazdasági elképzelésekben és a
föderatív európai integrációs törekvések támogatásában mutatkozott meg a leginkább. Ennek hatására az RPR és az UDF kezdett
kibékülni egymással. Jacques Chirac és az UDF-es Raymond
Barre közötti rivalizálás közben tovább nőtt a jobboldal vezetéséért és azért, hogy ki lehessen Mitterand kihívója. Chirac végül
1986-ban a legerősebb parlamenti párt vezetőjeként elfogadta a
Mitterand elnök melletti kohabitációt, így szemben Barre elképzelésével újra miniszterelnök lett. Az újabb vesztes 1988-as választások után pedig újraszervezte az RPR-t, és ellentétben több vezető
gaullista politikussal, Chirac a gaullizmussal szemben egyre elkötelezettebb híve lett az európai integráció mélyítésének, később a
Maastrichti szerződésnek is. Az 1970-es évek végén még erősen
euroszkeptikus álláspontról indult, akár a saját pártjának véleményével szembemenve kormányzati szerepkörben is. Később
köztársasági elnökként viszont élharcosa lett az integráció mélyítésének és a közös valuta bevezetésének. Az 1995-ös győzelme
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előtt Eduard Balladure és Chirac között egyértelművé vált, hogy
az előbbi liberális gazdaságpolitika híve volt, addig Chirac hozzá
képest ismét balra tolódott, inkább neokeynesiánus programot
hirdetett, és az egyre szélesedő társadalmi szakadékokra hivatkozva bírálta a meghatározó ideológiákat.
Ideológiai szempontból szintén nagy rugalmasságot mutatott,
erős baloldali indíttatású fiatalból idősebb korára inkább konzervatív értékrendet követő politikussá vált. Tudatos, határozott politikus volt, már az 1960-as években Pompidou miniszterelnöksége
idején a kormányfő kabinetjének élén állva a buldózer becenevet
kapta a keménysége és munkabírása miatt. Ezzel szemben politikai ellenfelei nem egyszer gyávának titulálták, mivel még a katonai
karrierje előtt 18 éves korában kikerülte a sorkatonai szolgálatot,
habár később önként jelentkezett Algériába. Pragmatikus, karrierista politikus volt, a gaullizmus értékére hivatkozott végig politikai
pályafutása alatt, habár kezdetben inkább pompidouistának nevezték. Sokszor a gaullizmusát is inkább csak politikai realizmusnak
tartották a részéről, mintsem valódi és mély ideológiai kötődésnek.
Már fiatal korában sikerült Pompidou személyében jó mentort találnia, ami nagyot lendített a karrierjén, későbbi politikai sikereihez is
leginkább pragmatizmusa járulhatott hozzá, sikeresen tudott alkalmazkodni a politikai körülményekhez, így több irányból is lettek politikájának támogatói. A szélsőjobboldali eszmékkel szemben viszont
mindvégig konzekvensen fellépett.
Ideológiai rugalmassága mellett közvetlen politikus volt. Sok
szerepet is eljátszott, alkalmazkodó volt és annak megfelelően
viselkedett, hogy milyen pozíciót töltött be. A közvéleményt is erősen
megosztotta a személye, számos támogatója mellett idővel egyre
többen támadták is. Közéleten túli színes egyéniségét, nyitottságát
mutatja, hogy két lánya mellett 1979-ben feleségével örökbe fogadtak – hirtelen döntés eredményeként – egy 21 éves vietnámi menekült lányt, miután a repülőtéren sírva meglátták.
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Kormányzásának politikai körülményei
Tudatosan építette saját karrierjét, a legjobb francia egyetemek
elvégzését követően hamar politikai pályára lépett. Lépcsőzetesen
haladt előre államtitkárként, majd miniszterként. Először agrárminiszter, majd 1974-től belügyminiszter lett rövid időre, utána miniszterelnök és Párizs polgármestere, majd köztársasági elnök. Az 1960as évek elején az akkori miniszterelnök, Pompidou bizalmasa lett, és
az ő kezdeményezésére 1967-ben elindult a nemzetgyűlési választásokon is sikeresen. Ezt követően a gazdasági minisztérium államtitkára lett 1968-71-ig. Komoly szerepet játszott az 1968-as párizsi
egyetemi diáklázadások idején is a fegyvernyugvás elérésében. Ezzel
szerzett először komoly hírnevet magának.
Chirac 1977-95-ig Párizs polgármestere is volt. Igyekezett hátrányos helyzetű csoportokat támogatni, munkahelyeket teremteni.
Bírálói elsősorban politikai stílusát kritizálták, de jelentős méretű
korrupciós ügyekben és botrányokban is többször felmerült a neve.
az 1986 utáni kohabitáció során sajátos hatalommegosztás alakult
ki Mitterand és Chirac között. Amíg az államfő kemény kézzel fogta
össze a kül- és védelempolitikát, addig Chirac miniszterelnökként
a belpolitikai ügyeket tudta inkább magához vonni. 1988-ban Chirac
újra megpróbálta megszerezni a köztársasági elnöki posztot, de a
regnáló elnökkel szemben veszített.
A 18 évig tartó párizsi polgármesterség biztosította a politika élvonalában maradását, majd 1995-ben habár szorosan, de nyert az
elnökválasztáson is. Államfőként első politikai döntései között volt,
a hatalmas nemzetközi politikai és környezetvédelmi tiltakozások
ellenére is, a nukleáris kísérletek újraindítása Francia Polinézián.
A megszorító intézkedések miatt a kormány egyre népszerűtlenebbé
vált, és az országban folyamatosan szaporodtak a tüntetések is.
A kormánykoalíció megerősítése céljából az elnök szándékai szerint
1997-ben új nemzetgyűlési választásokat tartottak, de Chirac számításával szemben végül a szocialisták tudtak új kormányt alakítani.
A kohabitáció ezt követően a szocialista Lionel Jospin és Jacques

Chirac között 5 évig tartott, ami viszont jelentősen gyengítette Chirac
politikai erejét, mivel elnökként így neki is a korábbiaknál szűkebb
mozgástér jutott.
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Államfői életút lezárása és öröksége
A 2002-es választásokat megelőzően Chirac saját támogatásának
megerősítése érdekében a kormányzópárt RPR-t átalakította. A párt
új neve UMP lett. Ami kezdetben Unió az Elnöki Többségért, majd
Unió egy Népi Mozgalomért rövidítése lett. A párt vezetőjévé Nicolas
Sarkozyt választották, aki kezdetben Chirac protezsáltja volt, majd
riválisává vált. A 2002-es választásokon Chirac az első fordulóban
csak 20 százalék körüli eredményt ért el. Mivel a Nemzeti Front vezetője, Jean-Marie Le Pen került be a második fordulóba, azt végül fölényesen megnyerte 82 százalékkal, bár ez inkább a Le Pen-ellenességnek volt betudható, mintsem valódi népszerűségének. Az országot
a kampány során „szavazz a csalóra, ne a fasisztára” plakátok árasztották el. Nem sokkal a választások után, 2002. július 14-i ünnepségen merényletet kíséreltek meg az újraválasztott elnök ellen. Chirac
az elnöki posztról mandátuma végén és egyben népszerűsége mélypontján, 2007-ben köszönt le, amikor keményen kritizálta az amerikai külpolitikát az iraki beavatkozás miatt. Helyét a szintén jobboldali
riválisa, Nicolas Sarkozy vette át, aki a gaullistákkal szemben már
nyitott volt az Egyesült Államok és a neokonzervatívok irányába is.
Az elnöki ciklusa után Chirac mentelmi joga megszűnt, ezzel elindult a vizsgálat elsősorban a párizsi főpolgármesteri időszakában
elkövetett közpénzek elsikkasztása és hivatali visszaélés gyanúja
miatt. A négy évvel később lezárult perben csupán két év felfüggesztett börtönre ítélték, tekintettel korábbi tisztségeire és megromlott
egészségi állapotára. Idősebb korában teljesen visszavonult betegségei, elsősorban demenciája miatt. 2019. szeptember 26-án hunyt
el milliárdos barátja lakásában. Az utókor hosszú pályafutása ellenére részben a botrányai miatt emlékszik rá vissza, miközben politikai
örököse sem maradt igazán.
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12.

Pierre Dupong
(5.892 hivatali nap)

Pierre Dupong 1885. november 1-én született a luxemburgi Heisdorfban. A luxemburgi történelem egyik legnehezebb időszakában
lett az ország miniszterelnöke, aki a háborús körülmények mellett
is több mint 16 évig állt stabilan a kormány élén. Kormánya 3 év
működés után 4 éven keresztül, az ország német megszállása
alatt, emigrációban működött tovább.
Személyes és eszmei háttér
Elődjéhez hasonlóan a luxemburgi keresztényszocializmus értékvilágának megalapozója, miniszterelnöksége alatt hozzák létre a
CSV-t is. Szociálpolitikája a római katolikus egyház társadalompolitikájára, elsősorban a Rerum Novarum és a Quadragesimo Anno
enciklikák értékrendjén alapult. A szocialista osztályharc felfogásával szemben a munkavállalókkal történő szervezett egyeztetési
folyamtokra épített, azok helyzetének folyamatos javításán dolgozott.
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Kormányzásának politikai körülményei
1915-ben választották meg először országgyűlési képviselőnek. Pénz-, szociális- és a munkaügyekért felelős miniszter is
volt Joseph Bech kormányában 1936-tól. Bech bukását követően
nagy nyomás nehezedett a konzervatívokra, hogy nagykoalícióban
kormányozzanak, és így végül a liberálisok mellé a szocialistákat
is bevették a kormányba. 1937. november 5-től egészen haláláig,
1953. december 23-ig volt az ország miniszterelnöke. Ezzel párhuzamosan különböző időszakokban több tárcát is vezetett, felelős
volt a pénzügyektől kezdve a hadügyeken át az agrárpolitikáig
bezárólag több területért is. Legfontosabb pártpolitikai eredménye a luxemburgi Keresztényszocialista Néppárt (CSV) megalapí-
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tása volt, ami még a 21. században is az ország egyik legerősebb
politikai erejének számít. Az 1940-es német megszállást követően Dupong a luxemburgi kormány többi tagjával és a nagyhercegi családdal együtt menekült el először Franciaországba, majd
Portugáliába, végül New Yorkba hajóztak át. Dupong családjával
Montreálig jutott el, a kormány baloldali tagjai Londonba emigráltak. A háború alatt szakítva a korábbi semlegességi politikával az
ország Dupong alatt elköteleződött a nyugat-európai és észak-atlanti gazdasági és katonai-politikai szövetségek mellett. Mindez
nagy lökést adott a háború utáni integrációs folyamatok sikeréhez.
A háború utáni visszatérést követően az otthon maradt ellenállás tagjai is politikai hatalmat követeltek maguknak, így Dupong
a nemzeti egység megteremtése érdekében a korábbi ellenállás
tagjaival bővítette a kormányát. Habár a háború utáni első választásokat a konzervatívok megnyerték, Dupong mégis ragaszkodott a nagykoalícióhoz, de az nem sokáig működött, a szocialisták
hamarosan kivonultak a kormányból. A Dupong-kormány politikája
az 1940-es évek második felében a háború utáni újjáépítés mellett
elsősorban a családpolitikára összpontosított.
Kormányfői életút lezárása és öröksége
Az 1951-es választásokra a szocialisták újra megerősödtek,
így ismételten velük kezdtek el kormányozni a nagykoalícióban. 1953. december 23-án hunyt el, hivatali ideje alatt. Stabil
kormányt és erős pártot hagyott maga után, politikai hatalmát
tovább stabilizálta a széles támogatást biztosító nagykoalíciós
együttműködés is. Fél évvel a halála után megtartott választásokon a CSV a mandátumoknak pont a felét szerezte meg.
Kormányfői székben elődje, Joseph Bech követte. Fia, Jean
Dupong később szintén befolyásos politikus lett, évekig miniszter, valamint a CSV vezetője is volt.
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13.

Helmut Kohl

(5.870 hivatali nap)

1930. április 3-án született a Rajna–Pfalz déli részén fekvő Ludwigshafenben, katolikus családban. A háború utolsó napjaiban még
gyermekként kötelezően besorozták a Hitlerjugendbe, miután pár
évvel idősebb bátyja elesett a háborúban. A Heidelbergi Egyetemen tanult történelmet és államtudományokat, doktori fokozatot
pedig politikatudományból szerzett. Összesen 16 éven keresztül
állt az NSZK, majd az egyesített Németország élén, ezzel a teljesítménnyel Helmut Kohl a háború utáni Német Szövetségi Köztársaság leghosszabb ideig, Bismarck óta pedig a második leghos�szabb ideig szolgáló kancellárja.
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Személyes és eszmei háttér
Kohl a háború utáni nyugatnémet kereszténydemokrácia és az
európai konzervativizmus egyik legismertebb alakja, az európai
integráció egyik legnagyobb előmozdítója, aki akár a német érdekeken is felülemelkedve elő tudta segíteni az európai népek egyesülési folyamatát. Kancellársága idején indult el az újraegyesített
Németország azon az úton, amely a gazdaságilag óriás, de politikailag törpe állapotból az utóbbit kezdte maga mögött hagyni és
az európai mellett a világpolitikában is újra egyre erősödő státuszt
tudott szerezni magának. Az utókor mindezeken túl mégis a két
német állam egyesítőjeként emlékszik rá a leginkább, ahogy már
életében is hívták, ő volt az egyesítés kancellárja.
Nagy munkabírású politikus volt. Inkább konfliktuskerülő
személy, sokszor várta, hogy a problémák maguktól megoldódjanak. Bátran mert nyilatkozni, akár papír nélkül szerepelni, a spontaneitásért cserébe vállalva akár a hibázás lehetőségét is. Politikáját a személyes jó kapcsolatok ápolása jellemezte a különböző
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pártcsaládokból érkező politikusokkal is. Külpolitikájában jelentős
nyitást mutatott Magyarország és az egész közép-európai térség,
a posztszovjet államok, de még a Balkán felé is. Ideológiai alapoktól függetlenül egyaránt jó kapcsolatokat ápolt Németh Miklóstól
egészen Orbán Viktorig bezárólag több miniszterelnökkel. Hatalmas
gazdasági áldozatokat vállalt az európai egység megteremtéséért,
az euró bevezetéséért, ennek megvalósításában saját magát kvázi
diktátornak vallotta.
Kormányzásának politikai körülményei
Helmuth Kohl politikai karrierjét korán indította, gyorsan és
fokozatosan lépegetett elő a ranglétrán. Már nagyon fiatalon, a
második világháború utáni új államalapításban remélt részvétel
érdekében, 16 évesen belépett a CDU-ba. Egy évtizeddel később,
1959-ben választották meg a CDU ludwigshafeni körzeti elnökévé,
1961-ben pedig a rajna–pfalzi tartományi gyűlésben frakcióvezető-helyettes lett, két évvel később pedig frakcióvezető. 1969-ben
tartományi miniszterelnök lett. 1973-ban elnyerte a párt szövetségi elnöki posztját, három évvel később a CDU kancellárjelöltje a
parlamenti választásokon, de a választási veresége után a következő alkalommal a párt már nem őt indította, hanem a bajor
miniszterelnököt, Franz Josef Straußt, aki szintén kikapott. 1982
októberében a szociáldemokrata-szabaddemokrata koalíció
szétesésekor a rendszerváltás utáni magyar közjogi stabilitásnak is egyik legfontosabb eszközévé váló konstruktív bizalmatlansági indítvány segítségével ciklus közben váltotta a szociáldemokrata Helmut Schmidtet a kancellári székben. Nem sokkal
később választásokat írtak ki az NSZK-ban, amit fölényesen
megnyert a CDU/CSU, majd még további három sikeres választáson
győzött Kohl vezetésével a pártszövetség. A második kormányzati
ciklusa végén gyenge társadalmi támogatottsággal rendelkező
Kohlt meg akarták buktatni a saját pártján belül, túlélését épp

az NDK-ból érkező menekültek előtti, 1989 szeptemberi magyar
határnyitás biztosította. Kohl történelmi mértékű teljesítménye,
hogy sikerült a német belpolitikában és nemzetközi szintéren
egyaránt megszereznie a megfelelő támogatást a két Németország egyesítéséhez.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
Utolsó, 1994-ben kezdődő ciklusát már elsősorban az egyesítés
utáni társadalmi és gazdasági problémák leküzdése, valamint
az európai integráció mélyítése, az euró bevezetése töltötte ki.
Társadalmi támogatottsága folyamatosan erodálódott. Hiába ért
el jelentős sikereket az európai színtéren, otthon nem tudott kellőképpen megbirkózni a keleti tartományok integrációjával, ahol
akár 20 százalék fölé is emelkedett a munkanélküliség mértéke. A
volt NDK területén folyamatos tüntetések voltak a kormánnyal és
politikájával szemben. Sokan várták, hogy az 1998-as választásokat megelőzően végül visszavonuljon és átadja a jelöltséget párttársának, Wolfgang Schäublének, de Kohl végül ragaszkodott egy
„utolsó utáni” ciklushoz, a választásokat pedig elvesztették 1998
októberében. Idővel elkerülhetetlennek tűnt, hogy megfizesse az
egyesítés gazdasági következményeinek árát. Már hosszú kancellárságát is övezték botrányok, mint például a Flick-affér, de ezeket
megfelelő hatékonysággal kezelte, és nem vezetett a kancellári
székének megingásához. A legjelentősebb botránya a CDU pártfinanszírozásával kapcsolatban robbant ki nem sokkal a vesztes
választás után. Helmut Kohl az utolsó éveit egyre több betegséggel sújtva, a világtól mind jobban elzárkózva töltötte, és 2017-ben
hunyt el szülővárosában.
A korábbi ambiciózus gazdasági elképzelések nem tudtak
megvalósulni, a német újraegyesítés és a valutaunió megteremtésének terhe alig elviselhető volt Németország számára.
Az egyesítés utáni kiábrándultság folyamatosan nőtt mindkét
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országrészben. Kohl nem ismerte fel 1998-ban, hogy esetleg egy
új kancellárjelölttel lehetne már csak esélye a CDU-nak. Karrierje,
támogatottsága többször is hullámzott, sok időt töltött ellenzékben,
még többet kormányon, többször is meg tudta erősíteni a pozícióját
nehezebb helyzetből is, és végül csak 16 év után szenvedett vereséget. Bukása elsősorban éppen a legnagyobb történelmi tettének, az egyesítésnek a következményei miatt vált elkerülhetetlenné. Habár magánéleti nehézségei és politikai botrányai némileg
árnyalták a róla kialakult pozitív képet, de politikai hatása, a német
és az európai egyesülési folyamatban betöltött szerepe a német
határokon is átívelő történelmi hatással bír mind a mai napig.
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14.

Joseph Bech

(5.772 hivatali nap)

Joseph Bech 1887. február 17-én született. Franciaországban
és Svájcban tanult jogot. Bechre nem csak miniszterelnökként
emlékszik vissza az utókor. A luxemburgi államférfi összesen 33
évig (1926-1959) volt a kormány stabil tagja. Ezalatt két ízben lett
az ország miniszterelnöke, összesen 16 évig (1926-37, 1953-58).
Két kormánya között Pierre Dupong vezette az országot, aki szintén 16 évig állt a kormány élén. Bech nemcsak kormányfőként
végzett jelentős munkát, hanem Dupong mellett a háború előtt és
után is külügyminiszterként szolgált a kormányban, közben pedig
az emigráns kormánynak szintén tagja volt. Bech a háború után
az európai integráció alapító atyáinak egyik meghatározó alakja,
a Római Szerződések egyik előkészítője volt.
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Személyes és eszmei háttér
Bech segítségével a konzervatívoknak sikerült együttműködniük a
liberálisokkal, a köztük lévő koalíció egészen az első kormányának
végéig működött. Joseph Bech Luxemburg aktívabb nemzetközi
jelenlétére törekedett, de mellette továbbra is a semlegesség prioritását tartotta szem előtt. Az I. világháború után az ország külpolitikájának kulcskérdése, a két nagyhatalom közötti fekvése miatt, a
biztonság megteremtése volt. Külügyminiszterként igyekezett javítani a romló belga kapcsolatokon is. Fiatalként Bechre a háború
végén kirobbant társadalmi nyugtalanságról szerzett személyes
tapasztalatai mély benyomást tettek. Eltökélt européer politikus
volt, ebben látta a miniállam megmaradásának jövőjét, miközben
erélyesen fellépett a kommunistákkal, forradalmi szándékokkal
szemben. Ezért sokan egyre autoriterebb politikusnak is tartották, miközben a koncentráltabb hatalomgyakorlás már a német
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megszállás végét követően létrejött luxemburgi Keresztényszociális Néppárt (CSV) működésén belül is egyre érzékelhetőbbé vált.
Kormányzásának politikai körülményei
Nagyon fiatalon, 27 évesen a jobboldali párt tagjaként bekerült
a parlamentbe. Pierre Prüm kormányában is már miniszter volt
1923-25-ig. A Bech-kormány 1926. július 16-án lépett hivatalba.
Két alkalommal, 1932-ben és 1936-ban szervezték át.
A háború utáni megtorpanást követően az 1920-as évek közepétől a gazdaság folyamatosan erősödött, az 1930-as évek elejétől a gazdasági válság viszont súlyosan érintette az országot.
Luxemburg fontos gazdasági partneréhez, Belgiumhoz hasonlóan
protekcionista politikát folytatott. Csak 1935-től talált megoldást
a két ország az egymás között megrekedt gazdasági kapcsolatok rendezésére, visszatérve a korábbi, szabadkereskedelmen alapuló megoldásokhoz. A munkanélküliséget is jól tudta
kezelni a kormány. A külföldi munkavállalókat pufferként kezelte
és a válság alatt helyettük luxemburgiakat foglalkoztattak, ezzel
alacsony szinten tudták tartani a munkanélküliséget. A társadalmi feszültségek mindezek ellenére nőttek és utcai tiltakozásokhoz is vezettek. A Kommunista Párt népszerűsége nőtt, ráadásul forradalmi hangulatot próbálták terjeszteni a társadalomban.
1934-ben a kommunisták hatalmas választási sikert értek el, a
párt főtitkára bejutott a törvényhozásba. Bech a szélsőbaloldal
térnyerését még csírájában igyekezett elfojtani. A kommunisták
választási eredményét sikerült érvényteleníttetnie, majd a politikai
és társadalmi rend védelmére, valójában a kommunisták térnyerésének megakadályozására, törvényt fogadtatott el a parlament
nagy többséggel. A törvényhozáson kívüli baloldali és fiatal liberális politikai ellenfelei viszont élesen támadták a jogszabályt a
véleménynyilvánítás szabadsága elleni támadásként értékelve azt.
Bech ezért belement, hogy a törvényt népszavazásra bocsássák,

amire az 1937-es országgyűlési választások napján került sor.
Hiába nyert a választásokon a jobboldal vele 1928, 1931 és 1934
után már negyedik alkalommal, nagy meglepetésre a választók
minimális többséggel ugyan, de elutasították a törvénytervezetet.
Habár folytathatta volna Bech a kormányzást a meglévő parlamenti támogatás mellett, mégis vesztesként került ki a választásból és lemondott, de a korábbi kormánytag, Pierre Dupong új
kormányának továbbra is tagja maradt.
A háború alatt a luxemburgi emigráns kormány külügyminisztere maradt, majd Dupongot váltotta a kormány élén az 1953
végén bekövetkező halálát követően. Kormányzásának utolsó éveit
egyértelműen az európai integrációnak szentelte, nagy szerepet
játszott az 1955-ös messinai konferencián, ahol az Európai Gazdasági Közösség alapjait lefektették.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
A Dupongtól megörökölt baloldallal közös koalíciós kormányt
vezette továbbra is, amikor 1958-ban egy kormányátalakítási
kezdeményezését végül a szocialisták megakadályozták, ezért
lemondott a kormány vezetéséről. 1959-ig még a kormány tagja
maradt. Politikai eredményeit nem csak egyes baloldali értékek
képviseletének, a nagykoalíciós együttműködésnek, a stabil pártháttérnek köszönheti, hanem Bech politikáját az általa vezetett
Luxemburgnak a sikeres európai integrációban betöltött szerepe
és súlya is erősítette.
A kormányból történő távozása után 5 évig a luxemburgi képviselőház elnöke lett. Ezután vonult vissza a politikától, egy évtizeddel
később, 1975. március 8-án hunyt el. Bech erősítette mind a kormányon, mind a CSV-en belül is a koncentráltabb hatalomgyakorlás
hagyományát. Erőskezű vezetőként egy jól szervezett pártot hagyott
maga után, amely domináns helyzetben maradt és az ország legerősebb kormányzó pártjaként működött még évtizedekig.
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15.

Thorvald August Marinus
Stauning
(5.715 hivatali nap)

Thorvald Stauning 1873. október 26-án született Koppenhágában. Fiatalként egy dohánygyárban dogozott munkásként, majd
belépett a dohánygyári szakszervezetbe és hamar szakszervezeti
vezető is lett belőle. Stauning lett végül Dánia első szociáldemokrata kormányfője. Összesen több mint 15 és fél évig állt a kormány
élén. Első alkalommal 1924-től 1926-ig, majd 1929-től 1942. május
3-i haláláig szolgált miniszterelnökként, ami a második leghos�szabb időszak, Estrup uralmát követve Dániában.
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Személyes és eszmei háttér
Stauning kormányfősége alatt Dániában, hasonlóan több más
nyugat-európai országhoz, szociális jóléti államot építettek ki.
Habár klasszikus baloldali politikát nem lehetett maradéktalanul
megvalósítani a háborús időkben, mégis az egyik legnépszerűbb
dán államférfiként tartják számon napjainkig annak ellenére is,
hogy Dánia kapcsolata Németországgal a háború alatt ellentmondásos volt. Stauningot nem mellesleg az ország atyjának is
tartják. Tiszteletére Grönland keleti részén még egy nagy hegyláncot, a Stauning-Alpokat is róla nevezték el.
A gazdasági világválság ellenére is képes volt határozott politikát megvalósítani és koherens jövőképet felmutatni a társadalom számára, ami Stauning politikai hatalmát hosszabb távon
stabilizálni tudta. Szociáldemokrataként egyaránt ellenezte a
kommunista és a fasiszta mozgalmak megerősödését Dániában.
Ideológiailag nyitottnak kellett maradnia, mivel sok skandináv
országgal szemben a dán szociáldemokraták Dániában sosem
kerültek abszolút többségbe, hanem a kormányzáshoz jellem-
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zően a radikálisabb képviselők szavazataira volt szükségük,
mindez kompromisszumkészségre késztette Stauningot. Összességében karizmatikus vezetőként emlékeznek rá vissza.
Kormányzásának politikai körülményei
Közéleti tevékenysége a századfordulót követően indult el, 1906-tól
parlamenti képviselővé választották. 1910-ben a Szociáldemokrata
Párt elnöke lett csaknem harminc éven át. Nem sokkal később,
1916-20-ig tárca nélküli miniszter volt a Zahle-kormányban.
1924-26-ig kisebbségi kormányt irányított. Stauning már az 1920as alkotmányos válság megoldásában is nagy szerepet játszott,
amikor végül alkut kötöttek a királlyal. Ekkor az uralkodó elfogadta
jogkörének jelentős csökkentését, cserébe Stauning a Szociáldemokrata Párt republikánus értékrendjével szemben biztosította az
uralkodót a dán monarchia megőrzéséről.
1929-től vált a később is sikeresen működő koalíciós kormánynak a vezetőjévé. Kormányfősége alatt két és fél évig, 1933-35ig egyben védelmi miniszter is volt. Miniszterelnöki kinevezését
követően a legfontosabb célkitűzése az volt, hogy Dániát kivezesse a világgazdasági válságból. Stauning a szociális jóléti állam,
például az általános társadalombiztosítás, az ingyenes orvosi ellátás kialakítása mellett nagyot alkotott abban is, hogy megakadályozta a különböző szélsőséges politikai mozgalmak megerősödését.
A következő választások után újabb, sokpárti koalíción nyugvó
kormányával Stauning jelentős agrártámogatási rendszert épített
ki, valamint egyre bővülő szociális jogszabályokat, továbbá közigazgatási reformokat vezetett be. Stauningnak sikerült a legtöbb
választást (1932, 1935, 1939) egymás után megnyernie Dániában a
híressé vált „Stauning vagy káosz” szlogennel. Az 1935-ös választásokon soha nem látott eredménnyel, 46 százalékkal győztek a
szociáldemokraták. Képviselőházi (Folketing) választásokon, ezt az

arányt soha egyetlen dán párt sem haladta meg. Sikertelenné vált
viszont az alkotmánymódosítási tervezete, amit a konzervatív ellenzék szintén támogatott, de az ebből a célból kiírt 1939-es népszavazási kezdeményezése pár ezer szavazat híján eredménytelenül
végződött. Természetesen mindez meggyengítette Stauning székét
is, de végül sikerült megőriznie a pozícióját.
Kormányfői életút lezárása és öröksége
Habár a náci Németország 1940 áprilisában megszállta Dániát,
X. Keresztély király és a Stauning-kormány az országban maradt
azt követően is, hogy a kormány kihirdette a fegyverletételt.
Mindez sajátos helyzetet eredményezett Dánia esetében a többi
németek által megszállt országhoz képest, hiszen a kormány
nem csak nem menekült el az országból, hanem a helyén is tudott
maradni. Stauning más skandináv miniszterelnökökhöz hasonlóan
a nemzeti összefogás híve volt, ezt mutatta például, hogy a német
megszállást követően liberális és konzervatív politikusok szintén
vállaltak miniszteri tárcát a kormányában. Miniszterelnökként
hunyt el 1942. május 3-án, ezután viszont gyorsan mély válságba
sodródott a dán szociáldemokrácia. Stauningra mindmáig mint az
egyik legtekintélyesebb vezetőre emlékeznek vissza, aki akár vészterhes időkben is nagy szerepet játszott a társadalom integrálásában gazdasági és szociális területeken, valamint a választójog
bővítésében is. Hirtelen halálát követően nem sokáig sikerült a
részleges önállóságát megőriznie a kormánynak, amit végül 1943
nyarán a németek fel is számoltak.
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16.

Eduard Taaffe

(5.683 hivatali nap)

1833. február 24-én született Prágában Eduard Franz Joseph Graf
von Taaffe, 11. Viscounte Taaffe, magyarul Taaffe Edének is hívták
a kortársai, aki a 19. század egyik legismertebb osztrák államférfija volt. Két alkalommal lett Ausztria, illetve egész Ciszlajtánia
miniszterelnöke, először 1868 és 1870, majd 1879 és 1893 között.
Eduard Taaffe az ismert osztrák ír Taaffe dinasztiából származott,
apja Louis Taaffe gróf a korábbi osztrák igazságügyi miniszter,
illetve az 1848-as forradalmak idején a fellebbviteli bíróság elnöke
is volt. A felmenői már két évszázaddal korábban a Habsburgok
szolgálatában álltak, miközben a családjának kiterjedt birtokrendszere volt Csehországban. Bécsben tanult jogot, majd 19 évesen
már a közigazgatásban helyezkedett el. Később például Budán
és Prágában is a helytartóságon szolgált vezetőként. 30 évesen
pedig már a Salzburgi Hercegség tartományi vezetője lehetett.
Napjainkig ő a leghosszabb ideig szolgáló osztrák miniszterelnök, aki 15 és fél évig állt a kormány élén.
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Személyes és eszmei háttér
Eduard Taaffe már kisgyermekkorában a nálánál pár évvel idősebb
Ferenc József egyik kiválasztott játszótársa volt. Mindez a biztos
karrier lehetőségét jelentette számára a későbbiekben, főként a
főherceg császárrá történő koronázását követően. A Schmerling
államminiszter nevéhez kötődő 1861-es februári pátens elkötelezett támogatója volt, amely a birodalom tartományainak és annak
népeinek komoly engedményeket jelentett, kivéve a magyaroknak, hiszen számukra a sok évszázados alkotmányosságuk miatt
ez jelentős visszalépés lett volna. Hiába született meg például a
Birodalmi Tanács, Magyarország nélkül az új közjogi eszközök a
gyakorlatban működésképtelenek lettek.
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Taaffe liberálisok vezette kormányban kezdett el politizálni, de ez
semmit sem vett el abból, hogy mindvégig Ferenc József bizalmasa volt, és ezért emberileg és eszmeileg is hozzá kötődött a
legerősebben. Kormányzása során is gyorsan átmeneti álláspontra jutott a többségi liberális és a szövetségi alkotmányra
vágyó politikai csoportosulás között. Az uralkodó végül 1867-ben,
a kiegyezés során a belügyi tárcát felajánlotta Taaffének, majd a
miniszterelnök helyettese is lett, nem sokkal később pedig bekerült a létrejövő monarchia újonnan szervezett osztrák részének
első kormányába is. Pártrendszeren belüli pozícióját tekintve ideológiai semlegesség jellemezte, ami nem jelentett egyebet, mint a
közvetlen császári akarat leghűségesebb módon történő becsatornázását a kormányba. Végeredményben senki sem tudta határozottabban az uralkodó értékrendjét képviselni a kabinetben, mint
Taaffe. Kizárólagosan a császárhoz lojális politikusként valódi,
erősen konzervatív dinasztikus érdekeket szolgáló értékrendet
képviselt politikai pályafutása során.
Kormányzásának politikai körülményei
Eduard Taaffe először a cseh tartományi gyűlésbe, majd a német
birodalmi gyűlésbe is bekerült az 1860-as években. Karl von
Auersperg miniszterelnök visszavonulása után pedig 1868. szeptember 24-től közel másfél évig, 1870. január 15-ig első alkalommal került az osztrák kormány élére. Gyors bukása mögött közjogi
viták álltak. Az alkotmány átalakítására vonatkozó politikai tervek
során Taaffe a föderalisták számára bizonyos engedményeket
szeretett volna tenni, viszont a liberálisok ragaszkodtak a császári
tanács korábbi szerepéhez. Mindkét csoport a császárnál lobbizott
a céljaiért, és az ügy súlya miatt még a lemondásukat is felajánlották. Némi hezitálást követően Ferenc József a liberális többség
politikája mellett tört pálcát, így Taaffének és csoportjának távoznia kellett.
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Érdekes módon pár hónap múlva még egy időre visszatért miniszterként a kormányba, majd később pedig Taaffe Tirol kormányzója
is lett. 1879. augusztus 12-én viszont Ferenc József hívására a
szabadelvű kormány összeomlását követően újra a kabinet élére
állt. A kinevezését követően együtt kormányzott még a liberálisokkal
egy rövid ideig, de egyre inkább a konzervatív politikai tábor támogatását próbálta megszerezni. A miniszterelnök Adolf von Auersperg,
Karl von Auersperg öccsének 1879-es bukása pedig már az egész
liberális párt végzetes meggyengülését eredményezte, ezért a párt
többet végül nem is kerülhetett hatalomra.
Az uralkodó a magyarországi folyamatokra, Tisza Kálmán
stabil kormányzásának tapasztalatára hagyatkozva Ausztriában
is egy erős, de hozzá lojális kormányfőt keresett. Taaffe pártháttér nélküli politikus volt, a kormányzáshoz szükséges többséget mindig ad hoc módon szerezte meg, ahogyan a körülmények
engedték. Miniszterelnökként nem is hivatkozott arra, hogy valódi
társadalmi felhatalmazása lenne. Számára gyerekkori játszópajtásának, Ferenc József császárnak akarata jelentett kizárólag
felhatalmazást, nyíltan megvallotta, hogy egyedül az uralkodótól
eredezteti a legitimációját, és saját magát is egyszerűen császári
miniszternek (Kaiser-minister) tartotta. Ez végeredményben a
polgári időszak előtti állapotokhoz történő visszatérést jelentette.
A Monarchia egyik legégetőbb belpolitikai problémája a nemzetiségi kérdés volt. Miniszterelnökként arra törekedett, hogy olyan
egyensúlyi helyzetet alakítson ki a birodalom népei között, amelyben mindenkit egy mérsékelt elégedetlenségi állapotban lehet
tartani. Ezért törekedett elsősorban a nemzetiségek kibékítésére.
Mivel párton kívüli volt, így létre kellett hoznia egy kormányzati
érdekszövetséget, ez volt az ún. vaskartell. Sikerült az uralkodó
mellé állítania a lengyeleket, valamint a nemességet azzal, hogy
amíg támogatják a császárt, addig nem sérülnek a jogaik. A széles
néprétegeket is meg tudta győzni vidéken, hiszen a katolikus
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parasztoknak elég volt a korábbi liberális kormányzat egyházellenességére építeni. Hatalmas eredménynek számított még, hogy
a csehek és a szlovének is a korábbi tartózkodási politikájukkal szemben végül a Birodalmi Gyűlésben képviseltették magukat, amivel legitimálták Ausztria egységét is. A német liberálisok
továbbra sem voltak hajlandók elfogadni a nemzetiségek egyenlőségét, de Taaffe ragaszkodott végig ehhez az értékhez.
A Bismarck-féle szociális politikát alkalmazta több kortársához
hasonlóan Taaffe is, elsősorban a baloldali ígéretek semlegesítése
céljából. Taaffe a deklasszálódó társadalmi rétegek támogatásán
túl pártolta a progresszív adózást is. Az 1880-as évek második
felében a munkásvédelmi törvény és a kötelező balesetbiztosítási törvény megalkotásával erősítették meg a munkásosztály
helyzetét. Hatalmas eredménynek számított továbbá az 1882-es
választási reformja is, ami végül az egyik legnépszerűbb politikai döntése lett. Az új szabályozással ugyanis csökkentették az
anyagi cenzus mértékét, kiterjesztve a választójogot a kispolgári
társadalmi rétegekre is. A Taaffe-korszak eredménye a nemzetiségi politika területén pedig az lett, hogy elindult a nemzetiségek
küzdelme a közigazgatási pozíciókért is.
Taaffe összességében rég nem látott stabilitást hozott Ausztriának, sokak szerint ilyen békeidők utoljára közel egy évszázaddal
korábban, Ferenc császár alatt voltak. Kormányzásának legfontosabb eredménye – a számos megoldatlan probléma ellenére is
– az volt, hogy a hivatalnoki és a nemesi réteg kibékült egymással, és belőlük a tisztikarral egyetemben a birodalom egységes és
hűséges alattvalói lettek, azaz valódi „osztrákok”. Andrássy Gyula
1879-es bukását követően Kálnoky Gusztáv lett az új közös külügyminiszter, aki fő célként fogalmazta meg, hogy senkitől sem függő
nagyhatalom legyen Ausztria-Magyarország, ezzel pedig beteljesüljön a dualista rendszer létrehozásának valódi célja.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
Taaffe bukását előre vetítette Bismarck lemondása is 1890-ben.
Többek között a német politika is új célokat tűzött ki és látványosan oroszellenes lett. Bismarck utódja ráadásul a már nyíltan is
demokratikus politikai értékeket valló Leo von Caprivi lett. Taaffe
hatalomra kerüléséhez is Bismarcknak a német liberálisokkal
történő 1879-es szakítása nyitotta meg az utat, majd másfél évtizeddel később éppen Caprivi kancellár demokratikus próbálkozásai zártak le egy hosszú fejezetet az ország történelmében.
Taktikázó politikájának ellenére Taaffe ugyanis idővel egyre nehezebben tudott lavírozni az alkotmányhű parlamenti többség vagy
a radikalizálódó nemzetiségek követelései között. Saját maga is
ezt a folytonosan ügyeskedő politikáját egyszerűen babrálásnak
(Fortwursteln) hívta.
Taaffe 1893-ban végül egy váratlan politikai húzással kívánta
saját kormányzati pozícióját megerősíteni. Sokat kockáztatott
azzal a tervével, hogy egy radikális választási törvényt vezetne
be. Ettől a kemény reformelképzeléstől azonban az összes releváns párt irtózott, ezért összefogtak, hogy közösen megbuktassák
a Taaffe-kormányt. Az igazi csapást Taaffe mégis legitimitásának forrásától, Ferenc Józseftől szenvedte el, aki stabilitásának gyakorlatilag egyetlen biztos alapja volt. Mivel a kormányfő
legfontosabb feladata egy valódi polgári parlamentáris alapon
nyugvó népképviseleti kormány működésének megakadályozása
lett volna, ezért az uralkodó szokásos módon kvázi megzsarolta
az ellenzéket azzal, hogy ha nem tőle, hanem a parlamenti többségtől függő kormányt hoznak létre és reformokat akarnak ezen
a területen, akkor Taaffe mellé állva támogatni fogja az általános választójog bevezetését. Az ellenzék erre meglepő módon
elfogadta az ajánlatot, ami a Taaffe-kormány bukásához vezetett
november 11-én. Taaffe politikai örökségét nem sikerült továbbvinnie senkinek, helyette inkább elhúzódó, permanens káosz
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alakult ki az osztrák kormányzati rendszer működésében, ami
lehetetlenné tette az alkotmányos kormányzást. Így a császár
végül a még rosszabb emlékű régi időkhöz nyúlt vissza, ezért
később a legtöbben visszasírták még Eduard Taaffét is. Ferenc
József is felkészületlen volt a jövővel kapcsolatban, úgy tűnt,
nem voltak hosszabb távú tervei. A pártok pedig csak egyetlen
dologban értettek egyet, hogy megbuktassák Taaffét, viszont
képtelenek voltak valódi koalíciót létrehozni a későbbiekben is.
Ezért a császár végül egy anakronisztikusnak ható álparlamentáris kormányzati működés mellett döntött. Taaffe a bukása után
visszavonult a közélettől, és mindössze két évvel később 1895.
november 29-én hunyt el csehországi birtokán Ellischauban.
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17.

Charles Rogier
(5.614 hivatali nap)

Charles Rogier 1800. augusztus 17-én született. Rogier a leghos�szabb ideig hatalomban lévő belga miniszerelnök, aki közel 16 éven
keresztül állt hivatalban Belgium kormányfőjeként 1847-1852-ig,
majd 1857-1868-ig. Nagy szerepe volt a belga függetlenség és
az európai viszonylatban is példaértékű belga parlamentáris
kormányzati rendszer megteremtésében. Liberális politikusként a
nemzeti egység megteremtéséért vívott küzdelem eredményeképpen hívták Flandria megmentőjének, a szociális programja miatt
pedig emellett kommunistának is gúnyolták.
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Személyes és eszmei háttér
Rogier katolikus családból származott. Szülei a mai Belgiumból
vándoroltak ki Franciaországba, itt jött világra Rogier 1800-ban.
Apja halála után a család visszaköltözött Liège-be, ahol jogot
tanult, majd később inkább újságíróként dolgozott. Az újságírói
tevékenységével vállalt először közéleti tevékenységet. Egyik
alapítója volt a Le politique nevű újságnak, amely nagy szerepet játszott abban, hogy a katolikus és liberális párti politikusok
összefogtak Belgium szabadságának kivívása érdekében.
A belga forradalom egyik kirobbantójaként a katolikus egyház a
protestáns király személyét ellenezte, a liberálisok pedig az uralkodói önkény ellen harcoltak. A győztes forradalom után sokan
Franciaországhoz akartak csatlakozni, külső nyomásra végül
Belgium önálló maradhatott, amit az 1839-es Londoni Szerződéssel biztosítottak véglegesen. Rogiernek ebben a sajátos helyzetben kellett egyensúlyoznia. Rogier óvatosságból fellépett Karl
Marx ellen is, és gyorsan kitoloncolta az országból, akinek Brüs�szel nyújtott addig menedéket. Marx, aki Engelsszel együtt ekkor
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fejezte be a Kommunista Kiáltványt, már a brüsszeli munkások
szervezésén dolgozott. Később a forradalmi időszakban is sikerült a fiatal belga állam függetlenségét biztosítani a franciákkal
szemben.
Rogier liberálisként mindent megtett a belga függetlenség megteremtéséért, ha kellett fegyverrel is harcolt, erőskezű politikus volt,
aki határozottan fellépett a szélsőséges baloldali internacionalista
mozgalmakkal, szervezkedésekkel szemben, mégis több kérdésben jelentős baloldali, szociális programot is megvalósított. Eközben progresszív politikát folytatott a modern parlamentarizmus és
választási rendszerek alapjainak lefektetésével, mindez európai
léptékben is példaértékű volt.
Rogier gyakran járta az országot, hogy saját maga megítélje, mit
hoztak létre a gazdasági, kulturális intézmények, iskolák. Rendszeresen meglátogatta a munkát végző tisztviselőket, munkásokat, de
elment a szívéhez közel álló művészekhez is különféle kiállításokra.
Már újságíróként is jó vitakészséggel rendelkezett, ügyes politikus
volt, aki szeretett közvetlen tapasztalatokat is szerzeni arról, hogy
miképp működik az ország.
Kormányzásának politikai körülményei
Első jelentős politikai tetteként az 1830. augusztusi felkeléskor
Rogier háromszáz önkéntest megszervezve bevonult Brüsszelbe,
majd októberben a megalakított ideiglenes kormány minisztere lett. Ezt követően az új belga uralkodó, I. Lipót Antwerpen
kormányzójának nevezte ki Rogiert 1831-ben. Az önálló Belgium
megalakulásától kezdve különböző kormányzati pozíciókat is
betöltött, 1832-ben belügyminiszter, nyolc évvel később pedig
közmunkaügyi miniszter lett.
1846-ban Rogier készítette el az éppen alakulófélben lévő
liberális párt politikai programját, annak megalakulását követően pedig a párt elnöke is lett, amely tisztséget egészen a halá-

láig megtartott. 1847. augusztus 12-én lett először miniszterelnök és egy tisztán liberális kormány élén öt évig, egészen 1852.
szeptember 28-ig volt hatalmon. A polgári parlamentáris politikai
rendszerek fejlődése szempontjából meghatározó 1848-as forradalmak időszakában is stabilan tudott kormányozni, pedig közel
álltak minden szempontból Franciaországhoz, ahol Lajos Fülöp
királyt is elkergették.
Számos szociális intézkedését támadták a kormányfősége
során, végül 1854-ben nem nyert mandátumot, mire a politizálással is felhagyott, és a brüsszeli művészeti életbe vonult vissza.
Nem sokkal később egy megüresedő képviselői mandátumot
felajánlottak neki a liberálisok. Miután visszatért a parlamentbe,
1857 novemberében újra Rogiert bízták meg a kormány vezetésével. Végül egy tisztán liberális összetételű kormányt állított össze,
amely több mint tíz évig 1868. január 3-ig működött. Miniszterelnöksége alatt négy évig belügy- majd hét évig külügyminiszter
is volt. Kormányzása alatt számos jelentős szakpolitikai döntés
született, jelentősen támogatta a közoktatás modernizálását,
mellette a hadseregfejlesztést is.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
Bukásához elsősorban párttársával, Frère-Orbánnal kialakult
konfliktusa vezetett. Frère-Orbán korábban is jellemzően a pénzügyeket irányította, már 1847 után is együtt kormányoztak, később
pedig Rogier utódja is lett. Egyes kérdésekben korábban is eltérő
véleménnyel rendelkeztek.
Rogier már 1867 végén sem kapott kellő támogatást, hogy
Luxemburgba a belga hadsereg bevonuljon, ezt Frère-Orbán is
ellenezte. Rogier végül lemondott, de később II. Leopold belga
király tanácsadójaként dolgozott tovább. A katolikusok pár évvel
későbbi hatalomra kerülését követően a liberális ellenzék élén
állva kritizálta a katolikus kormányt, de közben arra is vigyázott,
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hogy elkerülje a liberális párt szétszakadását az egyes nagyobb
csoportosulások mentén. Rogier fokozatosan próbált visszavonulni, még 80 éves korában, 1880-ban is hősként emlékezett meg
róla Belgium népe az ország függetlenségének 50. évfordulója
alkalmából. Sikeres kormányzása, gazdaságpolitikája mellett
támogatottsága leginkább az ország függetlenségének kiharcolásában betöltött szerepével erősödött meg. 1885. május 27-én
hunyt el Brüsszelben.
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18.

Angela Merkel
(5.487 hivatali nap)2

Angela Merkel kancellárasszony Angela Dorothea Kasner néven
született 1954. július 17-én Hamburgban. Édesapja evangélikus
lelkész volt, aki 1955-ben a kelet-német Perlebergben vállalt
lelkészi szolgálatot, így a család – sajátos módon – a Német
Demokratikus Köztársaságba települt át. Nem véltelen, hogy
a kancellárasszony édesapját kortársai „vörös plébánosként”
(„roter Pfarrer”) emlegették. Angela Kasner fizikusi tanulmányait a Lipcsei Egyetemen végezte el, később a kvantumkémia
területén szerzett doktori fokozatot. Egészen 1990-ig tudományos munkatársként dolgozott a kelet-német Tudományos Akadémia fizika-kémiai központi intézetében, mielőtt bekapcsolódott
a közéletbe. A német történelem első női kancellárja lett, első
férje után Angela Merkel néven, egyben az egyesített Németország első Kelet-Németországból származó, illetve egyben a legfiatalabb háború utáni kormányfője is. Jelenleg 15 éve áll a német
kormány élén, és ha ki tudja tölteni a ciklusát, akkor utolérheti
egykori mentora, Helmuth Kohl 16 éves csúcsát is.

2020. november 30-áig
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Személyes és eszmei háttér
Kohl felfedezettje, protezsáltja volt az 1990-es évek elejétől
fogva. Habár a korábbi CDU-s Kohl-korszak kereszténydemokrata értékrendjéhez képest több kérdésben is változott Merkel
irányvonala, mégis a németek Kohl által megkezdett nemzetközi erősödése hagyományának folytatója, Európában a német
vezető pozíció megteremtőjeként tarthatjuk számon. Németország növekvő nemzetközi befolyásával párhuzamosan a világsajtó
már nemcsak egész Európa, hanem a liberális világrend védelmezőjének nevezi.
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Európa legnagyobb kereszténydemokrata politikai pártszövetségének, a CDU/CSU-nak lett a tagja az egyesítés során, majd
hosszú évekig 2000-től egészen 2018-ig a CDU elnöke. Elemzők
szerint mindig az aktuális társadalmi visszhangokra hivatkozva
formálta kormányának politikáját. Ideológiailag pragmatista politikusként jobbközépről idővel egyre inkább a centrum irányába
fordult át a politikája. Nemzetközi színtéren a kezdetektől fogva
határozott fellépést mutatott, elődjeihez képest erősen magához
ragadta a külpolitika irányítását is, különösen az Európa-politikát.
A fragmentált uniós vezetéssel szemben sokan hosszú ideje
egyértelműen Merkelt tartják Európa valódi vezetőjének, amelyet
erősít, hogy ő az Európai Tanácsnak is messze a legrégebb óta
hivatalban lévő tagja. Politikai értékvilága a föderalizmushoz kötődik,
a német gazdasági és politikai érdekek érvényesítését egységes és
erős európai integráció keretében képzeli el.
A nagykoalíciós együttműködésre jellemző kompromisszumkész politikája mellett egyes kérdésekben egyre több konfliktust
vállalt otthon és nemzetközi színtéren is. A 2015-ös migrációs
válság időszakában a baloldali politikai erőkkel megegyező elképzelései miatt, miszerint nincsen felső létszámbeli korlátja az Európába érkezők befogadásának, számos bírálatot kapott nemcsak a
közép-európai országok vezetőitől, hanem még a szövetségeseinek
egy részétől is.
Kormányzásának politikai körülményei
1989 őszén kapcsolódott be a keletnémet ellenzéki politizálásba,
1990 tavaszán pedig már kormányszóvivő-helyettes lett, majd az év
végén bejutott a Bundestagba is. Kohl 1991-ben ifjúsági és nőügyi
miniszterként emelte be először a kormányba, majd ezt a tárcát
a környezetvédelmire váltotta 1994 és 1998 között. 1991-98-ig
közben a CDU elnökhelyetteseként, 1998-tól pedig a főtitkáraként
dolgozott. Az 1999 őszén kitört pártfinanszírozási botrány eszkalá-
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lódásával párhuzamosan Helmut Kohlnak, majd Wolfgang Schäublénak is a vezetésből történő kiszorítására törekedett, amíg végül
2000-ben a párt elnökévé meg nem választották. A 2005 őszére
előre hozott választásokon a CDU/CSU éppen csak egyetlen százaléknyi előnnyel tudott győzni az SPD előtt. Hosszú koalíciós tárgyalásokat követően a választások után csak két hónappal, november
22-én nevezték ki kancellárnak a kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagykoalíció élére. Ezt követően még három választást
nyert meg a CDU Merkellel, ebből mindössze a második kormánya
(2009-2013) alatt tudott hagyományos koalíciós társával, a liberális
FDP-vel kormányozni, előtte és utána mindvégig maradt a nagykoalíciós együttműködés.
A korábbi kancellár, a szociáldemokrata Gerhard Schröder
külpolitikáján gyorsan változtatott, javított az Egyesült Államokhoz
fűződő szövetségi viszonyán, de távolságtartóbbá vált Vlagyimir
Putyin felé is. Egyik kezdeményezője lett az ukrán-orosz konfliktust követő Oroszország elleni uniós szankcióknak is, mégis igyekezett közben megőrizni a hagyományosan jó német-orosz gazdasági kapcsolatokat. Az EU-ban élére állt a korábban megrekedt
alkotmányozási folyamatnak az uniós soros elnökség 2007-es
átvételét követően, amelynek a végén sikerült a Lisszaboni Szerződést elfogadtatni a tagállamokkal. A gazdasági válságot nem
csak túlélte, hanem szigorú európai pénzügypolitikájával igyekezett hatékonyan kezelni az egész európai válságfolyamatot,
egyben tartotta az eurózónát. Kíméletlenül lépett fel Görögországgal szemben, folyamatosan nőtt Németország vezető pozíciója az
EU-n belül, vállalva a konfliktust több tagállammal is. 2019-ben
befolyásának elismerése volt, hogy bizalmasa, Ursula von der
Leyen lett az Európai Bizottság új elnöke.
Sokáig hangoztatta politikájának alternatíva-nélküliségét, a
nagykoalíció élén egyedüli vezetőként mutatkozott, miközben éppen
ebben az időszakban indult el a német pártrendszer jelentős átren-

109

110

2. EURÓPAI KÖRKÉP

deződése. Merkel alternatíva-nélküliségére is reflektálva jött létre
a CDU-tól jobbra álló rendszerkritikus Alternative für Deutschland
(AfD). A hosszú ideig tartó nagykoalíció kikezdte a hagyományos
két nagy váltópárt történelmi pozícióját, Merkel végül nem tudta
megakadályozni újabb releváns pártok kialakulását.
Kormányfői életút további hatásai
A 2017-es választási győzelem után hatalma gyorsan meggyengült, még a nagykoalíció felbomlása is felmerült, ami biztosan
Merkel bukásához vezetett volna, támogatottságának mélypontjára 12 év kormányzás után jutott el. Népszerűtlenségét a korábbi
radikális Willkommenskultur politikájának is köszönhette. Számos
tartományi választási kudarc, például a 2018-as szászországi és
hesseni, felerősítette a párton belüli kritikus hangokat, gyengítve
ezzel a kancellári székét. A negyedik kancellárságának elején
bejelentette, hogy a ciklus végén le fog köszönni, addig viszont
kancellári székének megőrzése érdekében átadta pártvezetői
tisztségét 2018-ban, ezzel is előkészítette és befolyásolta az utódkeresést. A folyamat azóta is tart, egyelőre sikertelenül. Merkel
politikai pozícióját 2019-ben átmenetileg gyengítette az egészségi
állapota is. Nyilvános közszereplései alkalmával többször remegés
gyötörte, amit egy ideje már titkolni sem tudott, viszont betegségére hiteles magyarázattal eddig nem szolgált.
A pártrendszer átrendeződése, a folyamatos nagykoalícióba
kényszerülés jelentősen szűkítette Merkel mozgásterét, miközben
az Unió vezetésében továbbra is megőrizte európai vezető dominanciáját. Ugyanakkor a nagykoalíciós kormányok fölös többsége
garantálta Merkel biztos kancellári posztját is. A járványhelyzet
egyelőre gyorsan változó, váratlan helyzeteket generált, így még
bizonytalannak tűnik Merkel jövője. Egyelőre kétesélyes, hogy a
járványhelyzet és annak kezelése gyengíteni vagy akár erősíteni
fogja a kancellárasszony és pártjának helyzetét a 2021-es választásokig, hogyan alakul addig is a kormány stabilitása.

2. EURÓPAI KÖRKÉP

111

forrás: alamy.com

19.

Eddie Fenech Adami
(5.482 hivatali nap)

Edoardo (Edward) Fenech Adami 1934. február 7-én született
Birkirkarában, Máltán. Édesapja vámtiszt volt. Máltán végezte
az egyetemi tanulmányait is, közgazdaságot, majd jogot tanult.
Később jogászként a bíróságon kezdte el szakmai karrierjét.
A leghosszabb ideig hivatalban lévő máltai miniszterelnök, először
1987 és 1996 között, majd 1998 és 2004 között állt a kormány
élén, összesen 15 éven keresztül. Ezt követően pedig a képviselőház köztársasági elnökké is választotta, így politikai életútjának
végén 2004 és 2009 között öt évig a kormányfőhöz képest szűkebb
jogkörrel rendelkező államfő is volt.
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Személyes és eszmei háttér
Az egyik legismertebb konzervatív értékrendet követő máltai politikus, gazdaságpolitikáját tekintve pedig elsősorban piacpárti, liberális értékrenddel rendelkezett. Politikai és gazdaságszervezési
értékrendje mindenekelőtt a deregulációra támaszkodott, jelentős
fejlesztésekre törekedett elsősorban a gazdaság fellendítése érdekében és a munkanélküliség csökkentése céljából. Fenech Adami
európai kereszténydemokrata politikus volt, ennek jegyében az
Európai Kereszténydemokrata Pártok Szövetségének alelnöki
posztját is betöltötte egy ideig.
Európapárti politikusként dolgozott, liberális gazdaságpolitikája és nemzeti konzervatív értérendjéből fakadóan az egykori
brit gyarmat biztos jövőjét a sikeres európai integrációban látta.
Mindent megtett a kis szigetország vezetőjeként az integráció
előmozdításáért. Az ő vezetése alatt kezdte meg az ország a csatlakozási folyamatot, így 1990-ben már hivatalosan is benyújtották a tagságra vonatkozó kérelmüket. Jelentősen változtatott a
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korábbi baloldali szocialista kormányok külpolitikai orientációján.
Klasszikus nyugatbarát politikát folytatott és folyamatosan lazított a korábban Líbiával szorosra fűzött katonai, politikai és egyéb
kapcsolatokon. A Kadhafi rendszerétől történő távolodást tartotta
a nyugati integrációs törekvések legfőbb biztosítékának.
Kormányzásának politikai körülményei
A jogászként dolgozó Eddie Fenech Adamit első alkalommal
1969-ben választották meg országgyűlési képviselővé. Jobboldali
nemzeti politikusként a Nemzeti Pártban kezdett el politizálni,
ahol végigjárta a ranglétrát és különböző politikai tisztségeket
viselt a szervezetben egészen addig, amíg meg nem választották
a párt vezetőjévé is. Pártelnökként az 1970-es évek végétől az
ellenzék élére állva folytatott jelentős harcot a baloldali kormányok ellen. Az ezt követő években elsősorban a polgári engedetlenség eszközével próbált fellépni az általa vezetett ellenzék a
Dom Mintoff, majd Mifsud Bonnici vezette baloldali kormányokkal szemben, hogy a demokratikus szabadságjogok, értékek,
valamint az emberi jogok tiszteletben tartását kikényszerítsék.
Hiába nyerték meg a vezetésével 1981-ben a választásokat,
a választási rendszer miatt nem alakíthattak kormányt, hanem
továbbra is a baloldal kormányzott. Fenech Adamit 1987-ben
nevezték ki először miniszterelnöknek, amikor végül a baloldallal megegyezve változtattak az alkotmányos szabályozáson
és új választási rendszer került bevezetésre, amelyben pártja
meg tudta nyerni a választást. Programja elsősorban a nemzeti
megbékélés politikájára épült a hosszú, másfél évtizedes baloldali kormányzást követően ideológiailag erősen megosztott
máltai társadalomban. Nyílt kormányzásra törekedett, és erősítette a decentralizációt, elsősorban az önkormányzatiság területén a helyi tanácsok világában. Fenech Adami nemcsak politikai,
hanem gazdasági reformok bevezetését is szükségesnek tartotta.
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Legfőbb céljaként Málta gazdasági nyitásának elérése mellett
elsősorban a munkanélküliség elleni küzdelmet nevezte meg.
Komoly mértékű infrastrukturális fejlesztésekbe fogtak Máltán
a Fenech Adami vezette kormányok alatt, elsősorban autóutak
építésébe vágtak bele, valamint a repülőteret is tovább építették.
Nemcsak a kereskedelmet liberalizálták az ő idejében, hanem
nagyobb állami tulajdonú vállalatokat is privatizáltak. Elsősorban a pénzügyi szolgáltatási, valamint a bankszektort érintették
a privatizációs folyamatok.
Az 1992-es országgyűlési választások során szűk többséggel
választották meg újra Fenech Adamit. Amíg 1989 és 1990 között
miniszterelnöki pozíciója mellett külügyminiszter, addig 1992 és
1996 között pedig egyben munkaügyi miniszter is volt. Második ciklusát a gazdasági reformok fokozására próbálta felhasználni, de ezek a döntések, mint például az uniós csatlakozást
megelőzően a vámok eltörléséből eredő, bevételt pótló intézkedések komoly társadalmi ellenállást váltottak ki. Új költségvetési
bevételi forrásként áfát vezetett be az országban, ezek a nem túl
népszerű döntések megtépázták a miniszterelnök és a pártjának támogatottságát. Ha szűken is, de az 1996-os választásokat
újból a szocialista Munkáspárt nyerte meg. A mindössze egyetlen mandátumos parlamenti többség nagyon instabil politikai
környezetet teremtett a baloldal számára, végül a romló gazdasági körülmények miatt előrehozott választások mellett döntött
a kormányzó párt, amit pedig 1998-ban el is veszített. Kevesebb,
mint két év után 1998. szeptember 6-án így újra a kormány élére
került Fenech Adami. Hosszú kormányzásának oka személyes
kvalitásai mellett így a kedvező kétpártrendszer volt, amelyben a
baloldal válsága az ő Nemzeti Pártjának lehetőségét is magával
hozta.
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Politikai életút lezárása és öröksége
Visszatérését követően miniszterelnökként legfontosabb politikai
célkitűzése továbbra is Málta EU-s csatlakozása maradt Fenech
Adaminak. Vezetése alatt végül sikeres lett az uniós tagságról
szóló 2003-as népszavazási kampány, és újra, most már ötödik
alkalommal is megnyerte a parlamenti választásokat. A csatlakozási szerződés aláírását követően 2004 februárjában viszont
lemondott a Nemzeti Párt vezetéséről, országgyűlési képviselői mandátumáról, majd a miniszterelnöki posztjáról is március
23-ával. Mindezt annak érdekében, hogy élete fő művének beteljesülését, Máltának az EU-ba történő 2004. május 1-i belépését,
köztársasági elnökként várhassa. 2004. április 4-én, 70 éves korában a parlament megválasztotta államfőnek 5 évre. 2009-ben
búcsúzott a politikai élettől. Visszavonult politikusként a mai napig
az uniós csatlakozás előmozdítását tarthatjuk a legnagyobb politikai örökségének Máltán.
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III. FEJEZET

MAGYAR KÖRKÉP

forrás: MTI

1.

Orbán Viktor

(5.259 hivatali nap)

Orbán Viktor 1963. május 31-én született Székesfehérvárott. Vidéki
középosztálybeli családból származik, szülei Orbán Győző agronómus mérnök, később vállalkozó és Sipos Erzsébet logopédus,
gyógypedagógus, nagyszülei részéről pedig vidéki gazdálkodó
felmenői is voltak. Gyermekkorát Alcsútdobozon, Felcsúton és
Vértesacsán töltötte, majd gimnazista korában Székesfehérvárra
költözött a családjával. Tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Az egyetemet követően nem jogászként
helyezkedett el, hanem az agrárminisztérium vezetőképző intézeténél dolgozott szociológus gyakornokként. 1989 őszétől pedig fél
évet töltött a Soros Alapítvány ösztöndíjával Oxfordban a Pembroke
College-ban, ahol politikai filozófiával foglalkozott. Fiatal korától
kezdve nemcsak rajongója a futballnak, hanem professzionális
szinten űzte is a sportot. Miniszterelnökként is igazolt futballista
volt, 40 éves elmúlt, amikor még játszott az NB II-ben. Számos
névvel illették már, pozitív és pejoratív értelemeben is elterjedt
róla a Tigris kifejezés.
1998-ban, 35 évesen alakíthatta meg első kormányát Magyarország második legfiatalabb miniszterelnökeként. Összesen négy
kormányt alakított négy győztes választást követően, mindez szintén
hazai rekordnak számít. 1998-as első győzelmét követően 2010-ben,
2014-ben és 2018-ban is kétharmados többséget szerzett a FideszKDNP szövetség élén az országgyűlési választásokon.
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Személyes és eszmei háttér
Politikai, közéleti indíttatásában meghatározó volt egyetemi tanulmányai alatt az ELTE Bibó István Szakkollégiumában folytatott
tevékenysége, aminek keretében a Századvég Alapítvány és folyó-
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irat egyik kitalálója és létrehozója is volt. A folyóirat az 1980-as
évek második felében szintén nagy szerepet játszott egy rendszerkritikus szellemi közeg artikulálódásában, ami a szocializmus
lebontására irányuló ellenzéki gondolatok erősödéséhez, végül
pedig a Fidesz megalakításához vezetett. Orbán Viktor református
családból származik, de felekezetéhez csak a 90-es években tért
meg, fiatal korában vallástalan közegben nőtt fel, első két gyermekét még metodista szertartás keretében keresztelték meg.
Középiskolás korában, kortársaihoz hasonlóan, a KISZ-ben is
tevékenykedett, egyetemi évei alatt a radikális liberalizmus értékrendjére épülő Fidesz alapítója lett. Ideológiai útkeresés jellemezte, hiszen liberális kiindulópontról az 1990-es évek elején
nemzeti-liberális, mérsékelten konzervatív polgári, majd egyre
határozottabban kereszténydemokrata, nemzeti konzervatív
értékrendet követő párttá formálódott a Fidesz a vezetése alatt.
Az egykori Fiatal Demokraták Szövetsége jelentős ideológiai váltása,
letisztulása 1993-ban a párt baloldali liberális szárnyának kiszorulásával kezdődött meg. Amíg a pártból távozók a posztkommunista
MSZP-hez közeledő baloldali liberális SZDSZ-szel kívántak szorosabb szövetségi politikát kialakítani, addig az Orbán vezette többség
a párton belül inkább a jobboldal átrendeződésével párhuzamosan
keletkező űrt kezdte betölteni. A nemzedéki pártként induló FIDESZ
1995-ben átalakult Fidesz–Magyar Polgári Párttá. Ezekben az években sorra fogadta be a mérsékelt jobbközép ideológiai palettához
tartozó politikai csoportosulásokat a kereszténydemokratákon át
az egykori rendszerváltoztató MDF gerincéhez tartozó politikusokig
bezárólag, 1998 után pedig a polgári érzelmű kisgazdákat is.
Orbán Viktor és pártja az első kormányzásukat megelőző ellenzéki éveikben hasonló ideológiai átalakuláson ment keresztül, mint
Tisza Kálmán és a Balközép párt a kormányra kerülésük előtt.
Az 1990-es évek fragmentált jobboldalának integrációja is Orbán
vezetése alatt ment végbe, ami a stabil kormányzás egyik legfontosabb biztosítéka lett, hasonlóképp, csak fokozatosabban, mint a
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Tisza Kálmán hosszú kormányzását megelőző fúzió, vagy épp a
Bethlen István kormányzása elején lezajló egyesülés a keresztény-konzervatív politikai erők és az akkori kisgazdák között.
A párt belső szerkezete, működési elve is az ideológiaihoz
hasonló változásokon ment át egy évtized alatt. A bázisdemokratikusan működő, kis létszámú médiapárt jellegű pártszervezetből egy központosított, nagyméretű, de mégis egységes, szinte az
egész politikai jobboldalt lefedő néppárttá vált a Fidesz.
Mindezen változások ellenére több mint három évtizedes
közéleti szerepvállalása során egy területen mindvégig konstans
álláspontot foglalt el, ez pedig a kommunista rendszerhez való
viszonyulása volt. Az antikommunista politikája mellett a szélsőséges jobboldali politikai erőkkel szembeni határozott fellépés
egyaránt jellemzi Orbánt. Külpolitikai orientálódása, Európa-politikája szintén sokat változott, a korábbi euroatlantizmusa is
jelentősen módosult. Amíg egészen 2000-ig a Liberális Internacionálé tagja volt az általa vezetett Fidesz, innen váltott át az első
kormányzása alatt a konzervatív irányultságú Európai Néppártba.
Azóta jelentősen megromlott a kapcsolata a Néppárttal is, illetve
elsősorban annak liberálisabb szárnyával. A Fidesz hosszú ideje
bizonytalan abban a tekintetben, hogy a Néppárt közösségén
belül folytatja-e majd az európai politizálást vagy más, nemzeti
konzervatív politikai erőkkel fog hosszabb távon együtt politizálni
az európai színtéren. A Fidesznek a néppárton belüli politikai
súlya – az európai parlamenti választási sikereinek is köszönhetően – egyelőre jelentős maradt. Az elmúlt évtizedek során Orbán
Viktor egyre erősebb kezű, határozott konzervatív politikussá vált.
Környezetében nagy munkabírású, kitartó, akaratát megvalósító
embernek ismerik. A változó körülményekre gyorsan reagáló,
sokszor rendhagyó, akár váratlan politikai fordulatokat is vállaló
döntések jellemzik. Politikusi képességeit, karizmatikusságát
még a legfőbb kritikusai is elismerik.
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Kormányzásának politikai körülményei
1988. március 30-án néhány tucat fiatal, többségében egyetemista
társával együtt alapították meg a Fideszt, pár héttel később már
nemzetközi sajtótájékoztatót szerveztek. Ezt követő első jelentősebb
közéleti megmozdulása június 16-án a Batthyány-örökmécsesnél
zajló megemlékezéshez kötődik, amikor rendőrök vitték el és állították elő. Az 1989 koranyarán induló Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon a Fidesz egyik képviselője volt. Országos szintű ismertséget a tárgyalássorozaton való részvétele mellett az 1989. június 16-i,
a televízióban is élőben közvetített, a Nagy Imre és mártírtársainak a Hősök terén megrendezett újratemetésén elhangzott szovjet
megszállás- és kommunistaellenes beszédével szerzett magának.
Az 1990. május 2-án megalakult első szabadon választott
Országgyűlésnek 27 évesen lett a tagja, azóta is több mint 30
éve folyamatosan képviselő. 1993-ban a Fidesz első elnöke lett,
egészen 2000-ig. 1997-re a jobboldal átstrukturálódása során a
ciklus elején még a legkisebb létszámú frakció a legnagyobb ellenzéki párttá nőtte ki magát. Az 1998-as választásokra egyértelműen
Orbán Viktor vált Horn Gyula kormányfő kizárólagos kihívójává.
Az 1998-as választásokat megnyerte a Fidesszel, de ekkor még
a kisgazdákkal és az MDF-fel kellett koalícióban kormányoznia.
Miniszterelnöki elvű kormányzását biztosította a Kancelláriaminisztérium átszervezése, és az egyre több központosítást erősítő
átalakítás a személyi kérdésekben, illetve döntéshozatali folyamatokban, mint például az Országgyűlés háromhetes ülésezési rendjének bevezetése, ami a végrehajtói hatalom első jelentékeny erősödéséhez vezetett a hatalommegosztás intézményrendszerében.
Nyugat-európai folyamatokhoz hasonlóan kormányzását egyfajta
prezidencializálódási folyamat jellemezte. Számos történelmi
erejű változást hozott első kormánya, mint a Szent Koronának és a
koronázási jelvényeknek a Parlament épületébe történő áthelyezése 2000. január 1-én, a Nemzeti Színház több évtizede húzódó
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új épületének felépítése a ciklus végére vagy éppen a korábban
miniszterelnöki rezidenciaként szolgáló Sándor-palota felújítása,
ahová a választási vereséget követően végül az eredetei elképzelésekkel és a korábbi hagyománnyal szemben nem a kormányfő,
hanem az akkori államfő, Mádl Ferenc költözhetett be. Mindezen
intézkedések komoly ellenzéki tiltakozást váltottak ki.
A választások előtt „egy a tábor, egy a zászló” célkitűzését
fogalmazták meg azért, hogy sem szélsőjobbról, sem centrumból
ne legyen versenytársa a Fidesznek, de ez akkor még sikertelen
próbálkozás volt, hiszen a 2002-es parlamenti választásokat – a
csak az MSZP-vel együtt kormányozni akaró SZDSZ parlamenti
bejutása miatt – elveszítette a párt. A vereséget követően erős
politikai szervezkedésbe kezdett maga Orbán is és a polgári körök
megszervezésével komoly társadalmi bázist sikerült kialakítania
saját magának és pártjának, a Fidesznek. 2003-ban újra annak
elnöke lett, amit azóta is folyamatosan irányít. 2003-tól a Fidesz–
Magyar Polgári Párt egy erősebb, koncentráltabb szervezetként
működik, nemcsak Fidesz–Magyar Polgári Szövetségnek nevezték
el, hanem szervezetileg is átalakították néhány kisebb konzervatív
szervezet további integrálásával párhuzamosan.
A 2006-os újabb vesztes választásokat követően töretlenül meg
tudta őrizni a párton belüli meghatározó szerepét, ami elsősorban közvetlen társadalmi népszerűségének volt köszönhető. 2006
őszén az őszödi beszéd kiszivárogtatását követően az ellenzék
legerősebb pártjával több éven keresztül kemény nyomás alatt
tartotta a második Gyurcsány-kormányt, de az évekig elhúzódó
utcai tiltakozások ellenére is csak parlamentáris eszközökkel
igyekezett kormányt buktatni. 2008-ban másfél éves alkotmányjogi
vitákat követően megtartották az ún. szociális avagy „háromigenes” népszavazást, amelyet fölényesen megnyert a Fidesz, ennek
hatására az SZDSZ kilépett a koalícióból és egyre gyengülő kisebbségi MSZP-s kormány működött tovább.
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Nyolcévnyi ellenzéki politizálást követően, 2010-ben hatalmas fölénnyel nyerte meg a választásokat a Fidesz-KDNP
miniszterelnök-jelöltjeként. A közel 53 százalékos győzelem történelmi mértékűnek számít azóta is, nemcsak a rendszerváltás utáni
magyar politikatörténetben, hanem parlamentáris demokráciák
esetében ez európai léptékben is kiugró eredmény. Ezzel 68 százalékos, azaz több mint kétharmados parlamenti többséget szerzett
egyetlen pártszövetség további támogató pártok nélkül.
Erős társadalmi legitimációval a háta mögött a második
Orbán-kormány a választásokat követően nagyívű átalakításokat
hajtott végre szinte minden területen. Az első jelentős változások
egyike a 2010 utáni új integrált tárcastruktúra kialakítása volt,
ami még koncentráltabb kormányzást biztosított. 2011 húsvétján elfogadta az Országgyűlés az új alkotmányt, amely Alaptörvény néven 2012. január 1-én lépett hatályba. A volt szocialista
országok között szinte mindenütt született már új alkotmány
az átmenetet követően, Magyarországon mindez csak két évtizeddel később történt meg. A keresztény és nemzeti hagyományokra utaló preambulummal rendelkező új Alaptörvénnyel és
hozzá kapcsolódva az egyes ágazatokat érintő sarkalatos törvények segítségével szinte minden szakpolitikai területet jelentős
mértékű átalakítás ért. Legnagyobb visszhangot ezek közül az
Alkotmánybíróságot, az önkormányzati rendszert, a médiaszabályozást és a választási rendszert érintő átalakítások váltották ki.
Utóbbi során nemcsak közel megfelezték a – korábban minden
párt és a társadalom többsége által is támogatott módon – az
Országgyűlés létszámát, hanem olyan egyfordulós rendszert
alakítottak ki, ahol a győztes párt(ok) a korábbinál is felülreprenzentáltabbak lehetnek a parlamentben. Az egyfordulós rendszer bevezetésével pedig a 2010 előtti konfliktusok miatt széttöredezett baloldal kényszerül azóta is előzetes szövetségkötésre,
amelynek megvalósítása 2020-ban is még várat magára.
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A legfontosabb politikai eredménye a gazdasági válsággal
szembeni küzdelem volt. A korábbi baloldali megszorító gazdaságpolitikát, gazdaságélénkítést preferáló politika váltotta fel.
A kormányfő legfőbb célja a gazdasági-pénzügyi szuverenitás
megteremtése volt, elsősorban a Nemzetközi Valutaalap és a
Világbank gyámkodása alóli szabadulás által. Mindezt komoly
állami beavatkozással tudták csak elérni, például elsősorban a
bankszektorra kivetett különadókkal vagy a számos aggályt felvető
magánnyugdíjpénztári befizetések államosításával.
Szintén jelentős változásokat hozott a Magyary-program a
közigazgatási rendszer reformjának szándékával vagy éppen
a kettős állampolgárság megadása a határon túli magyarok
számára. Ennek előzménye volt az egykori Magyar igazolvány
bevezetése az első Orbán-kormány időszakában. Az Orbán-kormányok legfontosabb politikai prioritásának mégis csak ezeken
túl a népesedéspolitikához köthetők. Számos családtámogatási
intézkedést, például kedvező adózási, munkavállalási feltételeket
vagy épp az otthonteremtéshez kapcsolódó támogatási programokat vezettek be közel másfél évtizednyi kormányzás során. A
2014-es választásokon történő újabb sikeres szerepléshez járultak
még hozzá az olyan további szociális intézkedések, mint a rezsicsökkentés, ami jelentős mértékben hozzájárult a kormányzópárt
népszerűségének növeléséhez. Az Orbán-kormányok Európai
Unióval egy évtizede tartó permanens politikai küzdelme is már
ekkor elkezdődött, az új alkotmányos struktúra mellett elsőként
és tartósan a médiaszabályozás átalakítását érték súlyos bírálatok
Brüsszelben.
A 2014-es újabb kétharmados győzelmet követően a kormány
és a Fidesz népszerűsége hamar csökkenni kezdett. Komoly
belháború alakult ki egykori barátja, a párt hátországának meghatározó alakja, Simicska Lajos és Orbán Viktor között. A konfliktus
kirobbanását követően az őt támogató sajtó jelentős részét rövid
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idő alatt elveszítette a kormány. Ezt követően a Fidesz igyekezett
számára előnyös fordulatot előidézni a sajtópiacon.
Fordulópontot jelentett Orbán Viktor politikájában a 2015-ben
csúcsosodó nemzetközi migrációs válság és az azzal szembeni
határozott magyar fellépés. A magyar miniszterelnök ezt követően
az európai belpolitikai színtéren is egyre ismertebb és befolyásosabb politikai szereplővé vált. Orbán az Európába irányuló migrációval szembeni politikája újabb jelentős és tartós pozitív fordulatot
hozott itthoni népszerűségében. Külpolitikáját egyre inkább Brüs�szel-szkepticizmus jellemezte, és hagyományos szövetségesi viszonyon túl a Visegrádi Együttműködés folyamatosan erősödő összefogására összpontosított. Az orosz-magyar, majd a kínai-magyar
gazdasági és politikai kapcsolatok is fejlődésnek indultak, a „keleti
nyitás” politikai céljának megfelelően, de 2016 után ehhez az
amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok is felzárkóztak energetikai és hadiipari üzletek révén. Paradigmaváltást jelzett Orbán híres
2014-es tusnádfürdői beszéde az illiberális államok modellértékéről. Mindez jelentős átalakulást jelzett a jövőre vonatkozóan is a
hatalomgyakorlásról, a kormányzásról és a demokráciafelfogásról
vallott nézeteiről, amely egy új típusú nemzeti, konzervatív értékrendre építő demokrácia-felfogás alapjait rakta le európai szinten is.
Kormányfői életút további hatásai
A 2018-as, negyedik választási győzelme harmadszorra is kétharmados többséget eredményezett. Hiába volt jelentős, ha nem is
teljeskörű ellenzéki összefogás, az mégis eredménytelen lett, a
jobboldal viszont két ciklus után is töretlenül egységes maradt.
Hosszú kormányzása azért is jelentős, mert elődjei ilyen teljesítményt csak diktatórikus, autoriter, vagy legalábbis nem versengő
pártrendszer, váltógazdálkodás nélküli történeti korszakokban tudtak csak elérni Magyarországon. Legitimitásukat ráadásul legfeljebb csak részben nyerték a társadalomtól, hiszen az
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jobbára az államfőtől (Tisza, Bethlen) vagy az állampárttól (Lázár)
eredt. Miközben a rendszerváltás utáni miniszterelnökök közül
a felmérések szerint régóta a legnépszerűbb kormányfő, politikai tevékenysége legalább annyira megosztó is, a felnőtt társadalom kisebbik, de jelentős része (30-40 százaléka) tartósan nem
támogatja személyét. Döntéseinek közvetlen legitimitását erősítik
a másfél évtizede rendszeresen megszervezett nemzeti konzultációk, amelyek egyben a kormánypárt szavazótáborának megerősítését is szolgálják, az ellenzéki kritikusok pedig egyszerűen
a populizmus eszközének tartják. Az európai és világpolitikát,
valamint gazdaságot megrengető 2020-as világjárvány előidézte
válságnak egyelőre beláthatatlanok a következményei, ennek ellenére is beszélhetünk politikai stabilitásról. Utóbbi fontos tényezője az Orbán-kormány erős pártháttere, a Fidesz több mint három
évtizedes sikeres múltja, ami történeti összehasonlításban szintén kiugró teljesítmények közé tartozik Magyarországon. Emellett hosszú ideje a politikai jobboldal kizárólagos vezetőjeként
személye megkerülhetetlenné vált. Versenytárs táboron belül nem
nagyon mutatkozik, de valódi releváns egyszemélyi kihívója még az
ellenzéken belül sem tűnt fel.
Legfontosabb politikai örökségének tarthatjuk az általa lefektetett új közjogi alapokat, amelyek nem jelentettek újabb rendszerváltást, de jelentős mértékű módosításokat azért hoztak.
A legtöbb társadalmi alrendszer területén átfogóbb átalakításokat eredményeztek, mint a rendszerváltás időszakában.
Az országot történelmi távlatokban is egy új pályára állította
ezzel. Konszenzuskeresés helyett többségi elvű politika jellemzi
egész pályafutását, igaz, politikai ellenfeleinek is legfontosabb
célkitűzése, hogy amint lehetőség nyílik rá, lebontsák a közjogi,
politikai felépítményeit. Az idő dönti el, hogy mennyire válnak
hosszabb távon is a politikai berendezkedés szerves részévé ezek
az eredmények. Mint azt a nagyszabású infrastrukturális beru-
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házások, vagy a szimbolikus tereket – Kossuth tér és környezete, Budai Vár – érintő átalakítások is jelzik, maradandó nyomokat hagyott kormányzásának közel másfél évtizede, ami akár a
közjogi berendezkedésre is igaz lehet majd.
Csak az utókor tudja eldönteni, hogy az egykori rendszerváltoztató nemzedékhez tartozó Orbán Viktor, a politikai rendszer 2010
utáni kiigazítójaként egyben korszakváltást is hoz-e Magyarországon. A nemzetközi folyamatok kihívásaihoz alkalmazkodva reagált
eddig azokra az új társadalmi, politikai törésvonalakra, amelyek
Magyaroroszágon és Európában is megjelentek az utóbbi időkben.
Az illiberális vagy keresztény demokrácia megfogalmazásával, az
új típusú jobboldali konzervatív gondolkodás területén mindenesetre már most látható módon paradigmaváltást hozott el Orbán
Viktor kormányzása. Az eddig is sokat változott, a külső és belső
környezeti feltételekhez alkalmazkodó politikája a későbbiekben
is még sokat formálódhat. A 21. század Magyaroroszágának és
Európájának legfontosabb kihívása a stabilitás megteremtése és
megőrzése, ezért is jelentős kérdés, hogy magyar miniszterelnökként éppen kormányzásának zenitjén állva stabilitását képes-e
megőrizni a későbbiekben, ezzel is akár megelőzve még néhány, a
következő rangsorban előtte álló európai politikust.
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2.

Tisza Kálmán

(5.258 hivatali nap)

Tisza Kálmán 1830. december 16-án született Geszten egy protestáns nagybirtokos köznemesi családban. Felmenői és számos
családtagja a korszak vezető nemességéhez hasonlóan a közügyekre
adta a fejét. Az első olyan miniszterelnök, akinek később a fia is
kormányfő lehetett. Mind családja, mind saját életét jelentős fordulatok, komoly ideológiai átalakulások is jellemezték. Anyai ágon a gróf
széki Teleki családból származott, apja pedig id. Tisza Lajos konzervatív, császárpárti politikus volt, Bihar vármegye egykori alispánja.
Egy több generációs politikusi múlttal rendelkező család tagjaként
vált az egyik legismertebb magyar államférfivá.

3. MAGYAR KÖRKÉP

Személyes és eszmei háttér
Tisza Kálmán a modern polgári parlamentarizmus történetének
több mint másfél évszázada alatt a leghosszabb ideig szolgáló
miniszterelnök volt. Kitartását, szívósságát, politikai képességeit
részben még politikai ellenfelei is elismerték, nem véletlenül illették Tiszát a Generális névvel. Konok, de következetes ember, afféle
keménynyakú kálvinista volt. Életét – hasonlóképpen az egész
Tisza családhoz – átjárta és meghatározta a református vallás.
Puritán viselkedés és öltözködés jellemezte, távolságtartó volt, de
nem barátságtalan. Politikustársként az őt is jól ismerő Mikszáth
Kálmán szerint azért hordott sötétített szemüveglencsét, hogy
eltakarja vele szelíd tekintetét. Ezt a kettős képet hagyta maga
után az utókor számára.
Nem számított klasszikus értelemben véve hatalmas debattőrnek, inkább lelkes és eredményes vitatkozó típus volt az Ország�gyűlésben. Konfliktusról konfliktusra, ütközetről ütközetre erősödött, és stabilizálta egyre jobban kormányának hatalmát. Számos
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hazai és nemzetközi politikai fordulatnak könnyen áldozatául
válhatott volna, mégis képes volt négy alkalommal a Nemzeti
Szabadelvű Párt élén győzni a választásokon, egyben tartani a
kormányzópárti elitet és nem utolsósorban megőrizni az uralkodó, Ferenc József támogatását. A mindenkori miniszterelnöknek ugyanis egyszerre kellett a korszakban ezzel a hármas támogatottsággal rendelkeznie. Ideológiailag rugalmas volt a rendszer
keretén belül, hiszen ellenzéki pozícióból felismerte a közjogi
keretek által szűkre szabott mozgásteret, így – a kortársak által is
sokat kritizált módon – a pártrendszer átalakítását is megvalósítva
tudott kormányzati pozícióba jutni. Nemzeti liberalizmusa domináns kormányzati ideológiává merevedett, idővel egyre konzervatívabbá válva. Nagy hangsúlyt helyezett mindvégig a szimbolikus
közjogi kérdésekre úgy, hogy még lemondásában is ragaszkodott
a függetlenségi politika látszólagos értékeihez.
Kormányzásának politikai körülményei
Tisza Kálmán apja császárpárti politikai szerepvállalásának ellenére 1848-ban már nagyon fiatalon hivatalt vállalt segédfogalmazóként az első felelős magyar kormányban, volt nevelője, Szőnyi Pál
oldalán a kultusztárcánál. 1849-et követően évekig visszahúzódott a
politikától és csak évekkel később kapcsolódott be újra a közéletbe.
A Határozati Párt vezetőjének, nagybátyjának, Teleki Lászlónak a
halálát követően hamar ő lett az ellenzék vezető alakja, mindössze
30 évesen. Öccse, ifj. Tisza Lajos Deák-pártiként pedig még Tisza
Kálmán ellenzéki idejében több kormánynak is tagja volt, Andrássytól Lónyayn át egészen a Szlávy-kormány tagjaként közmunka- és
közlekedésügyi miniszterként dolgozott 1871-73-ig. A Bittó István
vezette kormány lemondását követően Wenkcheim Béla vette át a
kormány rúdját, miközben már egy ideje a kormányzó Deák Párt
és a legnagyobb ellenzéki Balközép Párt egyesülésére készültek. Tisza Kámán is ilyen körülmények között lett belügyminiszter,

3. MAGYAR KÖRKÉP

majd október 20-án pedig egyszerűen helyet cseréltek a kormányban Wenckheimmel a miniszterelnöki kinevezésekor. Az 1870-es
évek válságokkal sújtott időszakában nyilván senki, de még maga
Tisza sem gondolta volna, hogy majd másfél évtizedig fogja irányítani a kormányt. Belügyminiszteri reszorttárcáját – a bevett közjogi
megoldás szerint – megőrizte szinte végig miniszterelnöksége alatt
egészen 1887. február 11-ig, ezt követőn pénzügyminiszter 1889.
április 9-ig, illetve 1887-ben két és fél hónapig ideiglenesen egyben
király személye körüli miniszter is volt.
Két alkalommal is lemondott a minisztertanács vezetéséről még
kormányzásának első időszakában. Mindkét esetben a kormányból
történő meghatározó politikusok távozása utáni bizonytalan politikai környezetben, egyre súlyosbodó nemzetközi körülmények
között. Az uralkodó végül Tisza mellett tette le a voksát és újra őt
bízta meg kormányalakítással. Az 1880-as évektől egyre biztosabb
alapokra építkezve tudott már kormányozni, a korszak köznyelvében
elterjedt hatalmas méretű mameluk frakcióra támaszkodva biztosan meg tudta valósítani politikai elképzeléseit. Jelentős témákban
szinte soha nem lépett vissza, végigvitte akaratát, ennek ellenére
a kormány tagjainak nagyon széles mozgásterük volt, nem volt rá
jellemző az autokrata kormányzási elv. Több, hosszú hónapokig
elhúzódó exlex-állapotot is túlélt a Tisza-kormány az indemnitási
törvény segítségével, mire sikerült elfogadtatni egy-egy működő
költségvetést. Óriási viták övezték a közös, birodalmi hétéves
költségvetési időszakok főbb irányszámainak kialakítását is. Csak
később a magyar félre egyre nehezedő birodalmi nyomás hatására kellett még szigorúbb költségvetéseket hozni az 1880-as évek
végétől, amikor Tisza már a kormányon belül minisztertársainál
kényszerítette ki ezeket a döntéseket. Másfél évtizedes kormányzása alatt kormányának oszlopos tagjaiból akár nagy államférfiak
is váltak, mint nagy felfedezettje, a fiatalon elhunyt Baross Gáborból, Podmaniczky Frigyesből, de néhányukból később minisz-
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terelnök is lett, például Szapáry Gyulából, Széll Kálmánból vagy
éppen Wekerle Sándorból, illetve sajátos körülmények között még
Fejérváry Gézából is a 20. század elején, az ún. darabont-kormány
válságos időszakában.
Közel másfél évtizedes miniszterelnökségéhez jelentős szakpolitikai eredmények is fűződnek. Miközben kormányzását ismétlődő jelleggel átjárták a költségvetési törvények elfogadásával
kapcsolatos problémák, a közös költségvetéssel, szabadkereskedelemmel összefüggő, valamint az újoncozással, különböző
háborús készülődéssel és háborúkkal kapcsolatos kérdések,
addig jutott idő a Tisza-kormánynak a perspektivikus, hosszabb
távú építkezésekre is. Ezek jelentős részét belügyminiszterként
készítette elő. Ilyen volt a közigazgatási rendszer megreformálása, újjászervezése, valamint magyarosítása, az egységes csendőrség kiépítése, a köztisztviselők helyzetét javító új nyugdíjszabályozás, vagy például az egészségügyi törvény megalkotása, hiszen
belügyminiszterként az egészségügyért is felelős volt egyben Tisza.
A sokszor külföldről támogatott radikálisabb nemzetiségi mozgalmak elleni fellépés is belügyminiszterségéhez kötődik.
Hatalmas infrastrukturális fejlesztések is történtek elsősorban az 1880-as években, jelentős vasúti építkezések, az agrárium növekvő támogatása, ami épp egyensúlyozásra kényszerítette Tiszát is, hogy az ipar és a mezőgazdaság, valamint a
mögöttük álló társadalmi, politikai csoportok közötti egészséges
erőviszonyok fenntarthatók legyenek. Többéves feladatot jelentett az árvíz után Szeged újraépítése, ezt a programot éppen
öccsére, Ifj. Tisza Lajosra bízta, aki kormánybiztosként lett a
területért felelős. Jelentős összegeket csoportosított a magyar
nyelvű Nemzeti Színház támogatására Budapesten és az Operaház
felépítésére is. Legnagyobb beruházása mégis az Országgyűlés új
épülete megépítésének terve, költségvetési forrásainak megteremtése, a Duna-part melletti alapjainak lerakása volt, hason-
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lóan a minisztériumok új épületeinek jelentős részéhez. Európa
számos országához hasonlóan az utolsó kiegyensúlyozott békebeli
korszak Tisza kormányzására esett, amivel tudott élni miniszterelnökként és maradandó, évszázados nyomott hagyott a főváros, az
egész ország és annak gazdasági hátterének, infrastruktúrájának
fejlesztése területén.
Szakminiszterként jelentős aktivitást mutatott a kormányüléseken is. Politikai súlyát részben a legerősebb tárca, az egész
központi közigazgatást átfogó Belügyminisztérium vezetőjeként
alapozta meg. A szaktárca leadásával látványosan visszaszorult
a kormányüléseken is a jelenléte 1889-től, mindezzel szinte már
előkészítve a kormányból történő távozását is.
Olyan jelentékeny kormánytagok, mint Simonyi Lajos, majd
Széll Kálmán távozása kormányzásának elején megingatta Tisza
bársonyszékét, mégis túlélte ezeket. Hasonlóan elsősorban a
Monarchia nemzetközi, katonapolitikai kötelezettségvállalásaiból eredő pénzügyi terhekhez, amelyek szintén válságba tudták
sodorni a Tisza-kormányzatot. Tiszát politikai ellenfelei és kortárs
gondolkodók, írók részéről is sok kritika érte a kormány mögött
álló mameluk frakció miatt. A stabil kormányzáshoz szükséges
erős politikai háttér biztosított volt a kormány számára, miközben
rendszeres kormánypárti kiválások nehezítették a kormányzást, de
a szükséges politikai többséget sikerült megőrizni Tiszának, ahol
komoly tekintéllyel rendelkezett. Sokan azzal támadták kormányának tagjait is, hogy a hozzá nem értésük, szervilizmusuk miatt Tisza
korlátlan hatalmát növelik csak. Ez ellen szólt, hogy habár a mameluk frakció stabil hátterére szüksége volt a kormányzáshoz, mégis
kiváló szakpolitikusokra hagyatkozott a kormányában. Minisztereinek többsége fajsúlyos és nem alárendelt szereppel bíró politikusok
közé tartozott, önállóan működtek saját szakterületükön.
Gazdasági válság okozta bizonytalanságok, a sokszor kiszámíthatatlan nemzetközi helyzet, illetve háborúk és háborús készülő-
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dések okozta válságok csak edzették, erősítették. Tisza Kálmán
mindezek hatására idővel egyre rugalmatlanabbá vált. Ellentmondást nem tűrő hozzáállása következtében a társadalom jelentős
részében is nagy megosztottságot váltott ki. A viharedzettsége
egyre hajlíthatatlanabbá tette őt magát is.
Külpolitikai mozgástere a magyar kormánynak a birodalmi
kereteken belül szűkebb volt. Nagy gazdasági és politikai kihívást
jelentett számára például Bosznia okkupációja. A Török Birodalom
területi épségét támogatta, próbálta csökkenteni az orosz befolyást,
hogy ezzel is gyengítse a kisebb balkáni államoknak a Monarchia
nyugalmát zavaró tevékenységét. Mindez sokszor nem egyezett az
osztrák vagy éppen a német birodalmi elképzelésekkel.
Kormányfői életút lezárása és öröksége
Bukásának valódi okára számos elképzelés született már rögtön
a lemondását követően is. Látszólag politikai ereje teljében volt az
1880-as évek végén, nem tűnt akkor reális opciónak a távozása a
hatalom csúcsáról. Hosszú kormányzása során ugyanis nem csak
az ellenzék került egyre messzebb a kormányra kerülés lehetőségétől, hanem a kormányzópárton belül sem volt már egyetlen
komoly riválisa sem. Tisza hatalma hosszú ideje meginghatatlannak tűnt, és a kormány bukását közvetlen előidéző politikai
botrány, konfliktus sem gyötörte őt. Politikusként táborában, de,
bizonyos szintig, azon túl is tisztelet övezte, idővel megkerülhetetlenné vált, már nem volt komoly alternatívája a kormányzópártban,
de az uralkodó is biztosítékot látott benne az érzékeny egyensúlyi
helyzet fenntartása érdekében. Lemondásakor 60 éves sem volt,
azaz még bőven politikai ereje teljében járt.
A lassú erodálódás viszont már egy ideje gyengítette a kormányfőt. 1889 első napjaiban a véderőtörvény kapcsán kirobbant egy
hatalmas ellenzéki és társadalmi ellenállás. A törvényjavaslat
elfogadásakor a feldühödött emberek, elsősorban fiatal egyete-
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misták elől már csak nehezen tudták a miniszterelnököt kocsival elszállítani úgy, hogy ne lincseljék meg. Az utcai zavargások
felszámolására, az egyetemistáknak az akkori képviselőházzal
szembeni Múzeum-kertből történő kiszorítása rendőrségi fellépéssel történt meg. Tisza harcban állt egy fiatal nemzedékkel, és
a kormány egyszerűen csak rendőri kérdést látott a konfliktusban,
egy mélyebb társadalmi válság felismerése helyett. Tisza pozíciójának első jelentős gyengülését jelezte, hogy a véderőtörvény
egyik fontos pontjához kötődően az ellenzéki, társadalmi igényeknek megfelelően, saját elképzelésével szemben nyújtott be módosítást az Országgyűlésben, majd ezt követően klasszikus politikai eszközhöz nyúlt a kormány stabilizálása érdekében, ugyanis
átalakította a kabinetjét. Visszahozta kormányának korábbi sikeres
pénzügyminiszterét, Szapáry Gyulát, valamint beemelte a mérsékelt ellenzék padsoraiból a kiváló képességű Szilágyi Dezsőt,
gyengítve ezzel az ellenzéket is.
Habár szimbolikusan a bukása a jól előkészített honossági
törvényhez kapcsolódott, látszólagosan elsősorban Kossuth állampolgárságát védve, de politikailag bukásának okai mélyebbre nyúlnak vissza. Miközben az ellenzéknek nem volt ereje kimozdítani a
bársonyszékéből és a kormánypárton belül is meginghatatlannak
tűnt a pozíciója, éppen a legutolsó győztes választáson érte el a
pártja messze a legjobb eredményt, valamint nem sújtották Tiszát
nagyszámban kilépő disszidens csoportok sem, addig egyfajta
nemzedéki változás zajlott lassan a társadalomban és észrevétlenül folyt szét mögötte a széleskörű legitimáció, amit megérzett ő
maga is, ezért is nyúlt új eszközökhöz a politikában. A legfontosabbat viszont már nem tudta újra visszanyerni, mégpedig az uralkodó bizalmát. A véderőtörvény nem Ferenc József elképzelései
szerint ment át a magyar Országgyűlésen, ez kevésbé releváns
jogszabályok esetében talán megbocsátható lett volna, ennek a
birodalmi szempontból fajsúlyos jogszabály esetében viszont már
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nem. 1889-ben még Rudolf trónörökös halála tematizálta a politikát, de ezzel már csak időt nyerhetett, hosszabb távon az uralkodói legitimáció hiányában kormányozni már nem lett volna képes.
Tisza Kálmán végül 1890. március 13-án mondott le a kormány
vezetéséről az Országgyűlésben. A Nemzeti Szabadelvű Pártban
politizált továbbra is, és egészen 1901-ig képviselő maradt. 1902.
március 23-án hunyt el Budapesten. Politikai öröksége még hosszú
ideig meghatározta a korszak életét, az alatta megerősödött domináns kormányzópárt továbbra is biztosította ugyanannak a politikai elitnek a fennmaradását. Fia, Tisza István pedig nem csak két
alkalommal lett miniszterelnök, hanem talán még apjánál is jobban
beírta magát a magyar történelembe. Ráadásul épp az ő tragikus
halálával zárult le az egész Monarchia fél évszázados történelme is.
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3.

Lázár György

(4.424 hivatali nap)

Lázár Isaszegen született 1924. szeptember 15-én. Eredeti végzettsége tervező technikus volt, műszaki rajzolóként dolgozott egy
ideig. 1945 januárjában került hadifogolyként a Szovjetunióba.
Ezt követően lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba
(MSZDP) is. Az 1948-as pártegyesülést követően pedig a Magyar
Dolgozók Pártja (MDP) tagja lett. Ettől az évtől kezdett el az Országos Tervhivatalban (OT) is munkát vállalni előadóként, majd négy
évvel később már főosztályvezetőként, 1958-tól pedig az OT általános elnökhelyetteseként dolgozott. Sokáig a második leghos�szabb ideig regnáló kormányfő volt, aki számontartotta, hogy Tisza
Kálmán eskütétele után épp száz évvel került ő is a kormány élére.
Beiktatásának esztendejét, 1975-öt ezért szerencsés évjáratnak
tartotta, amint egyszer meg is jegyezte, hogy csak 2075-re várta
a legközelebbi rekorder politikus feltűnést. Ez a prognózisa végül
nem igazolódott be.
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Személyes és eszmei háttér
Lázár György a szocialista Magyarország, de talán az egész magyar
történelem egyik legszíntelenebb politikusa volt, akinek az életéről
hosszú politikai tevékenysége, közjogi pályafutása ellenére is elég
kevés információ maradt fenn. Közelről családján és legközvetlenebb munkatársain kívül igazán csak kevesen ismerhették meg.
Valódi politikai értékrendjéről, ideológiai és gazdaságpolitikai
nézeteiről nem sok minden került a nyilvánosság elé. Szakmai,
politikai karrierútja mindvégig arra predesztinálta, hogy megőrizze
a bürokrata politikus imázsát. A magáról sugárzott kép egy hivatalnokét mutatta, mintha nem is politikus lett volna, hanem inkább
egy vezető tisztviselő, aki csak a számára kijelölt feladatot kívánja
végrehajtani, aki a rendszer szolgálója, mintsem irányítója.
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A hivatali hierarchiát szorgalmasan végig járó bürokrataként
hiába dolgozott a legkülönfélébb pozíciókban az akkor szinte a
kormánynál is erősebb intézménynek számító Országos Tervhivatalban, mégsem derült fény arra minden esetben, hogy a
gazdasági reformok bevezetésével összefüggésben milyen szakmai álláspontot képviselhetett. Komoly reformernek nyilván
nem számított, hiszen akkor nem vele cserélték volna le Fock
Jenőt. A köztes álláspont valamilyen fokozatán állt, folyamatosan rugalmasan alkalmazkodva a hazai és nemzetközi politikai
környezethez. Összességében hasonlóan Kádárhoz leginkább az
ideológiai-politikai pragmatizmus képviselője volt. Távolságtartó
személye napjainkig ködbe burkolózik, egy igazi szürke technokrata volt, akit még a legközvetlenebb munkatársai is csak kevéssé
ismertek. Érdekes, hogy pályafutása csúcsán vezető köztisztviselőként, politikusként is alig adott nyilatkozatokat. Politikus helyett
inkább hivatalnok maradt mindvégig, aki szűken értelmezett
végrehajtó volt inkább, mintsem valódi vezető, döntéshozó.
Lázárt szürke eminenciásnak tartották, akinek a visszafogottabb politikai tevékenysége és háttérbe szoruló személyisége
alapján egyaránt nehéz lehetett a valódi ideológiai nézeteit akár
még az állampárton belül is meghatározni. Képes volt a kormány
élén maradni úgyis, hogy habár tényleges plurális verseny nyilvánosan nem bontakozhatott ki az MSZMP-n belül, mégis az 1980as évek elejére már távlatilag is gazdasági és társadalmi szempontból egyre meredekebb lejtőre álló Magyarországon, jelentős
nemzetközi átalakulások közepette (négy SZKP-főtitkárt is megélt)
meg tudta őrizni a hatalmát valódi személyes társadalmi támogatottság nélkül is. Ehhez mindenképp kellett a reformerek visszaszorulását követően megerősödött pártegység, illetve Kádár János
támogatása, amelyek legitimitását biztosították.
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Kormányzásának politikai körülményei
1970-ig töltötte be az Országos Tervhivatal elnökhelyettesi posztját, amikor munkaügyi miniszternek nevezték ki. Miniszterelnökségét megelőzően három és fél évig vezette a munkaügyi tárcát,
majd minisztertanácselnök-helyettessé nevezték ki, és ezzel
együtt visszakerült az OT élére, illetve egyben az Állami Tervbizottság vezetésével is megbízták. Ezzel ő felügyelte és koordinálta
a gazdaság tervutasításos irányításának egészét. 1970-ben lett az
MSZMP Központi Bizottságának tagja, 1975 márciusában a MSZMP
XI. kongresszusán a Politikai Bizottságba is bekerült, május 15-én
pedig miniszterelnökké (a Minisztertanács elnökévé) is megválasztották. Egy hónappal később országgyűlési képviselőként bekerült
az új Országgyűlésbe, de számos további funkciója is lett még.
Miniszterelnöki kinevezésére a kádári konszolidáció zenitjén
került sor, távozása pedig utat nyitott az államszocializmus
alapjainak megreformálásához, amely akaratlanul az egész
rendszerváltozás folyamatához vezetett. Hiába tűnik békésebb,
konszolidált időszaknak ez a több mint egy évtized, mégis
meghatározó, jelentős nemzetközi és belpolitikai események is
fűződnek a kormányfőségéhez. A legfontosabb események egyike
a Szent Korona 1978-as hazahozatala volt, melynek során Lázár
György maga is a koronázási jelvények hivatalos állami fogadóbizottságának egyik tagja volt, de 1977-ben ő írta alá a magyar
kormány nevében Lubomír Štrougal csehszlovák kormányfővel a
bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséről szóló államközi szerződést is.
Pályafutásának csúcsára a korábbi nagy gazdasági reformer,
Fock Jenő kormányból történő kiszorítása után került sor. Az Új
Gazdasági Mechanizmus 1968-tól történő útnak indítása nem
volt zökkenőmentes, néhány év elteltével és a nemzetközi helyzet egyre feszültebbé válásával Moszkvából elinduló folyamatként
az egész régiót elérte egy baloldali ortodox ideológiai fordulat.
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Mindez az új modell számos elemét is visszavetette. Kádár a saját
hatalmát is ebben az időszakban csak úgy volt képes megtartani,
illetve megerősíteni, hogy a moszkvai erőviszonyoknak megfelelően ügyesen egyensúlyozott a különböző érdekcsoportok között,
Lázár is hozzá hasonlóan a lavírozó politikusok közé tartozott.
Hiába történt visszalépés ekkoriban gazdasági és ideológiai
területen a korábbiakhoz képest, végül a rendszer fenntartásához egyre több hitelre szorult az ország, a kádári konszolidáció
időszakában ugrott meg az ország bruttó államadóssága, ami a
kezdeti 1973-as 2,1 milliárd dolláról 1989-re közel megtízszereződött. Lázár idején csatlakozott Magyaroroszág a Nemzetközi
Valutaalaphoz és a Világbankhoz is, hogy elkerülje a teljes gazdasági összeomlást, magát az államcsődöt 1982 tavaszán. Ezekben
az években fordult meg a népesedési trend, s kezdett el csökkeni
a magyar társadalom lélekszáma. A kádári konszolidáció időszakában nyitott az ország Nyugat-Európa, elsősorban az NSZK és
természetesen a nyugati befektetők felé, de érdemi gazdaságpolitikai vagy ideológiai reformok akkor sem történtek, amikor azokat
már sokan sürgették. Mindezen apró változások végül lassú, de
permanens folyamatként hozzájárultak az államszocializmus
minden területen központosított rendszerének dezintegrálódásához. Ezek nem tudatos reformfolyamatok, hanem inkább éppen
a gerontokrácia hatalomban tartásának utolsó kapkodó kísérletei
voltak. A valódi reformlépések megtételének halogatása és az
apróbb lépésekben zajló külpolitikai nyitás lassan mégis előkészítette a nyugat-európai politikai és gazdasági szervezetekhez
történő függőségi viszony kiépülését.
Markáns politikai karakterrel Lázár György sosem rendelkezett, viszont alkalmazkodó, fegyelmezett politikus volt, a vezetői
hierarchiában mindvégig lojálisnak mutatkozott, konfliktuskerülő, klasszikus hivatalnok képét mutatta. Igaz, nem is lett volna
szükség nagyon másra, hiszen az államszocializmus miniszterta-

nácsai nem hagyományos értelemben vett kormányként működtek, sokkal inkább végrehajtó intézményként, az állampárt kvázi
gazdasági bizottságaként. Lázár hiába volt miniszterelnök, politikai hatalmát valójában nem a közjogi pozíciójából merítette,
hanem inkább a párton belüli olyan vezetői funkcióiból, mint a
PB-tagságból. A korábbi pártállami kormányokhoz hasonlóan
az általa vezetett kabinet is gyenge hatáskörrel rendelkező széttöredezett intézményként működött, ahol a kormányfő valódi
politikai hatalmát nagyban csökkentették az egyes szaktárcákat
összefogó kormánybizottságok, élükön a szakminiszterek munkáját összefogó minisztertanácselnök-helyettesekkel. A jellemzően
PB-tagsággal is rendelkező kormányfőhelyettesekkel a kormánybizottságok gyakorlatilag kis kormányokat alkottak a kormányban,
gyengítve ezzel a kormányfő valódi politikai mozgásterét.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
A gyenge kormányfői hatalom, súlytalanabb kabinetek ellenére is
a Kádár-rendszer késői időszakában komoly politikai képességek
kellettek ahhoz, hogy hosszabb ideig a kormány élén maradhasson
valaki. Éppen ez a színtelensége, környezetbe történő beolvadása
biztosította hosszú ideig Lázár politikai hatalmát, gátolta meg abban,
hogy valódi fordulatot hajtson végre, de ez okozta a bukását is,
amikor a külső és belső gazdasági és politikai környezet már változásért kiáltott. 1987 nyarán Gorbacsov már két éve az SZKP főtitkára volt. A Glasznoszty és a Peresztrojka meghirdetőjeként pedig
láthatóan jobban utat nyitott a változások előtt, mint akár a magyar
pártvezetés. A változások szele a levegőben volt, amit kormányfőként nem érzett, az idő ekkorra már eljárt felette. Lázár esetében
is beigazolódott, hogy békeidőkben bürokraták is kormányozhatnak,
a nagy változásokat viszont valódi politikusoknak kell indukálniuk.
A magyar rendszerváltozás folyamatának is épp az adott
lendületet, amikor 1987. június 25-én Lázárt leváltották és Grósz
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Károly követte őt a kormány élén. 1987 nyarán még nem bukott ki
a legfelső döntéshozói körből, a kormányból történő kiválásával
párhuzamosan az MSZMP főtitkárhelyettesének, azaz Kádár János
helyettesének is megválasztották. Az 1988 májusában lezajlott
jelentős személyi fluktuációt hozó tisztújításkor viszont minden
pártbéli tisztségét elveszítette. Ezt követően a közéleti tevékenységtől véglegesen visszavonult, haláláig többé nyilatkozatot nem
adott, nem szerepelt a nyilvánosság előtt sehol sem. 2014. október
2-án hunyt el. Végakarata tükrözte egész életét, halálának hírét is
csak a temetése után hozta nyilvánosságra családja.

3. MAGYAR KÖRKÉP

149

forrás: alamy.com

4.

Bethlen István
(3.784 hivatali nap)

1874. október 8-án született Gernyeszegen, Marosvásárhelytől nem
messze. Az ország egyik legősibb erdélyi főnemesi családjából származik. Apai ágon bethleni a Bethlen család, anyai ágon pedig a gróf
széki Teleki család leszármazottja. Nagyszülei között volt királyi
kamarás és országgyűlési követ, illetve főrendiházi örökös tag is.
Bethlen a birodalom elitiskolájának számító bécsi Theresianumban
tanult, majd Budapesten jogi egyetemen hét szemesztert is elvégzett és jogászként helyezkedett el. Később pedig mezőgazdasági
oklevelet szerzett, majd Erdélyben gazdálkodott. Egy évvel Trianon
után képes volt közel 10 és fél évig megőrizni a miniszterelnöki
bársonyszéket, miközben rendkívüli időkben sikerült stabilizálnia
az országot is. Ezzel a teljesítményével Magyarország negyedik, az
illegitim, idegen megszállás korszakait leszámítva pedig harmadik
leghosszabb ideig hatalmon lévő miniszterelnöke a mai napig.
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Személyes és eszmei háttér
Gróf Bethlen István lelkében egy 19. századi politikus maradt
egész életében. Annak az arisztokráciának és nemzedéknek volt
a tagja, aki számára a politika egyszerre volt úri elfoglaltság és a
haza szolgálata.
Az I. világháború utáni politikai rendszer újra alapozásakor a
legégetőbb kérdésnek számító királykérdésben Bethlen a kezdetektől fogva realistaként politizált, hamar kidolgozta a nemzeti
királyság koncepcióját, miszerint Magyarország királya egyetlen
más állam uralkodója sem lehet. Mindez különbözött Teleki Pál
akkori miniszterelnök legitimista álláspontjától. Eltérő kulturális,
ideológiai háttérrel is rendelkeztek, hiszen hasonlóan Horthyhoz
Bethlen is református volt, míg a legitimisták zöme természetesen
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katolikus. Bethlen Horthyval együtt a Habsburg-ház detronizációja mellett voksolt, amit a legitimisták és általában a hazai arisztokrácia sokáig nem bocsátott meg neki. Bethlen ezután szükségszerűségből a szabad királyválasztók felé közeledett, s végül
megerősödött a királykérdés rendezését követően, mivel ebből
külföldön és belföldön egyaránt politikai tőkére tudott szert tenni.
Nagyfokú bizalmat szerzett ezzel a Nyugat és Horthy részéről is.
A katolikus, legitimista politizáláshoz képest a teljes nemzeti
önállóság, függetlenség megteremtésének nagyobb híve volt, de
mindvégig keresztény-konzervatív állásponton maradt és élesen
szembehelyezkedett minden szélsőséges és radikális jobboldali
értékrenddel. A kormányzati rendszer szempontjából liberális-konzervatív politikai értékrendet vallott a hazai parlamentarizmus
hagyományára támaszkodva. Bethlen a 20. századi magyar politika
egyik legjelentősebb hatású, korszakalkotó államférfija, a magyar
konzervatív politikai gondolkodás nagy alakjainak egyike.
Kormányzásának politikai körülményei
Fiatal korától fogva foglalkozott közéleti kérdésekkel, már 28 éves
korától országgyűlési képviselő lett. Először a szabadelvű pártban
vállalt szerepet, majd sokakhoz hasonlóan a ’48-as függetlenségi
álláspontról indulva az alkotmánypárton belüli politizálásig is
eljutott. Bethlen neve miniszterelnök-jelöltként először 1917 után
merült fel. A baloldali forradalmak alatt Bécsbe távozott és az Antibolsevista Comité (ABC) vezetője lett. Horthy hatalomra kerülését
követően már 1920 nyarán Bethlent jelölte miniszterelnöknek, ekkor
még elsősorban a kisgazdákkal nem tudtak megegyezni, ezért a
kinevezése elmaradt. Végül 1921. április 14-én tudta csak Horthy
Miklós Bethlen Istvánt miniszterelnöknek kinevezni. Ezt követően
több mint tíz évig, 1931. augusztus 24-éig maradhatott a Sándor-palotában. Nevéhez egy olyan sikeres korszak kötődik, amely során
az ország morális és gazdasági helyreállítását egyszerre kellett
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végrehajtania. Nagy lendülettel vágott bele az ország átfogó konszolidációjába, ami szinte minden területet érintett. Először a közjogi
kérdések rendezéséhez nyúlt hozzá, majd a pénzügyi és gazdasági
konszolidációba vágott bele, ezzel párhuzamosan igyekezett lazítani az ország nemzetközi elszigeteltségén és jelentős külpolitikai
nyitást valósított meg. Végül olyan nagy ágazatpolitikák esetében is
igyekezett átfogó reformokat megvalósítani, mint az oktatásügy vagy
a szociálpolitika területe.
A kormányzó feltétlen támogatását sikerült megőriznie egészen
a gazdasági válság begyűrűzéséig, a miniszterelnökségének
utolsó hónapjaiig a kormányzó minden fontos kérdésben Bethlenre támaszkodott. Hatalomra kerülését követően először inkább
a Gömbös vezette szabad királyválasztói csoportosulásokra tudott
támaszkodni, pár hónappal később óvatosan a legitimisták felé
közeledett. A szociáldemokratákkal kötött megállapodás viszont a
fajvédők ellenállását váltotta ki. Ők Mussolini 1922 őszi hatalomra
kerülése után pedig egyre jobban támadták magát a parlamentarizmust, valamint a kormányt és annak fejét, Bethlent is, elsősorban a nemzetközi helyzetre hivatkozva. Kormányfőként akkor
és később is a magyar alkotmányosság tradícióit védte, kiállt a
parlamentarizmus eszméje mellett, szemei előtt alapvetően a brit
parlamentarizmus példája lebegett, akkor is, ha nem látott lehetőséget annak maradéktalan megvalósítására. Horthyval tandemben
haladtak, a kormányzó kiállt a miniszterelnök politikája mellett,
mire 1923-ra Gömbösék kényszerűen ellenzékbe vonultak.
A belpolitikai stabilitás a kormány mögötti konstans és kiszámítható parlamenti többség hiánya miatt hosszabb távon nem volt
elképzelhető. A biztos politikai hatalom alapjainak lerakásához és
megőrzéséhez Bethlen elengedhetetlennek érezte a pártrendszer
átalakítását, egy egységes kormánypárt megteremtését. A dualista
korszak domináns pártrendszeréhez hasonló viszonyokat tervezett,
ezért belépett a kisgazdapártba, átvette az irányítását, és az 1922-
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es választások előtt létrehozta az Egységes Pártot, amelyet később
sok átalakulás ért, de mindvégig a két világháború közötti rendszer megkerülhetetlen kormányzópártja maradt. Úgy vélte, hogy
a keresztény-konzervatív erők kormányzásának fenntartásához
elengedhetetlen a centralizált pártháttér megteremtése. Politikai
hatalmának kiépítéséhez, hasonlóan tehát mint fél évszázaddal
korábban Tisza Kálmán tette, szintén pártfúzióra volt szükség. A
konzervatív körök értékrendje alapján egyrészt harcolt a szélsőjobboldali erők ellenében, így egy részüket lecsendesítve inkább
közelebb engedte a hatalomhoz, másrészt próbálta taktikusan
megosztani a demokratikus, ellenzéki politikai erőket is. Miniszterelnökként és pártvezérként a szociáldemokrata vezetőkkel 1921
végén kiegyeztek, ami megteremtette az SZDP ellenzéki működésének jogosultságát a rendszeren belül, ezzel pedig stabilizálta
a rendszer parlamentáris jellegét. Az ún. Bethlen-Peyer-paktum
fontos eredménye volt, hogy a szociáldemokraták vállalták például
a kormány külpolitikai törekvéseinek támogatását, ezzel sikerült a
lehetőségekhez mérten kialakítani egy egyensúlyi helyzetet. Bethlen
ezért az 1922-es választások előtt rendeleti úton, az ún. Lex Bethlen
segítségével új választójogi szabályozás alapjait fektette le. Ennek
értelmében a szavazópolgárok száma jelentős mértékben csökkent,
vidéken pedig a nyílt szavazást állították vissza, ami ekkoriban már
anakronisztikus megoldásnak számított Európában. Mindez egyértelmű visszalépést mutatott a már korábban kialakított általános
választójoghoz képest.
Jelentős politikai és társadalmi ellenállás mellett – csak Horthy
támogatásával – tudta mindezt Bethlen megvalósítani. Így sikerült biztosítani a domináns kormánypárt uralmát, a váltógazdálkodás pedig ezzel évtizedekig lehetetlenné vált, hasonlóan a
Tisza-kormány idejében kialakított berendezkedéshez, általában
dualizmus időszakához, amikor szintén egyetlen párt uralta végig
a kormányzást fél évszázadon keresztül. A 19. századi honorácior-
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pártok időszakára hasonlító magyar pártstruktúrára továbbra is a
heterogenitás volt jellemző, ez pedig bonyolult manőverezést tett
szükségessé, amit Bethlen mesterien művelt. Az ellenzéki pártok
között és a kormánypárton belül egyaránt folyamatosan taktikáznia kellett. Állandó kihívás volt a kormányfőnek, hogy a mögötte
lévő párton belül a megmaradt fajvédők, az egykori kisgazdák,
majd egy kisebb liberális csoport közötti status quo-t fenntartsa,
mivel a kormánypárt magját alkotó, hozzá kötődő konzervatívok
egyedül nem tudtak volna többséget szerezni.
A választási rendszer és a pártrendszer átalakítása mellett
a közjogi konszolidáció befejező lépésére 1926-ban került sor.
Bethlen a háború előtti főrendiház mintájára új felsőházat szervezett, ami az esetleges törvényhozási elhajlások, radikálisabb
elképzelések esetén egyfajta konzervatív vétóként is működhetett.
Az alkotmányos intézményrendszer működése folyamatosan stabilizálódott, ami az egész rendszer konszolidációjához is hozzájárult.
Végeredményben egy váltógazdálkodás nélküli, autoriter jegyekkel
ötvözött, de az akkorra már hétszáz éves hagyománnyal bíró hazai
parlamentarizmus hagyományait követő politikai rendszer formálódott, amit leginkább a korlátozott polgári parlamentarizmus
kifejezéssel írhatunk le. A klasszikus három hatalmi ág elkülönülése a háború előtti formájában néhány év alatt újra helyreállt.
A rendszer a liberális parlamentarizmussal szemben konzervatív
jegyeket mutató, sajátos magyar parlamentarizmus volt, a népszuverenitás helyett a nemzeti szuverenitás elvét követte, a Szent
Korona-tanra épülítve. Monolitikus hatalomgyakorlás ellenére
a miniszterelnök hatalma messze nem volt korlátlan, hármas
legitimációval kellett bírnia Bethlennek is. Egyrészt a választásokat meg kellett nyerni, amit 1922 után 1926-ban és 1931-ben is
meg tudott ismételni, ezzel a társadalmi támogatottságot kellett
megszerezni. Másrészt a kormánypárton belüli, a kormányzáshoz
szükséges többséget maga mögött kellett tudni. Végül pedig a
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kormányzó bizalmát is el kellett nyerni. Bethlen tíz évig képes volt
ezt a három elemet megőrizni.
A belpolitikai stabilitás megteremtését követően rögtön a sok
sebből vérző ország pénzügyi helyzetének szanálását, az egész
gazdaság megerősítését tűzte ki célul. Bethlen a párton belüli
erőviszonyokhoz hasonlóan egyensúlyi helyzetre törekedett a
társadalomban is a nagybirtokosság, a nagypolgárság, az ún. úri
középbirtokosság, valamint a közhivatalnokok között. A kezdeti
nehézségeket követően végül külföldi kölcsönök segítségével igyekezett kivezetni a gazdasági és politikai szempontból összeroppant országot a káoszból. A kölcsön a kisantant ellenállása miatt
meghiúsult és végül csak Nagy-Britannia nyújtott ebben segítséget elég későn, 1924-ben, amit további hitelfelvételek követtek.
Trianont követően hihetetlen vállalkozásnak tűnt az ország morális és anyagi stabilizálása. Sikerült mégis például az ipari termelést a világgazdasági válságot megelőző öt év alatt több mint 70
százalékkal növelni. Az agráriumhoz kötődő gazdasági és társadalmi csoportok bírálták az ipar preferálását az ehhez a növekedéshez képest gyengébb számokat mutató mezőgazdasághoz képest. Mindvégig elhatárolódott a széleskörű földreformtól.
1924-ben sikerült felállítani az önálló magyar jegybankot, három
évvel később pedig bevezetésre került a pengő. Az 1926-ban –
nagy nemzetközi visszhangot is kiváltó – frankhamisítási botrányt
követően miniszterelnöki bársonyszéke megingott és felajánlotta
lemondását, de a kormányzó azt nem fogadta el.
A gazdaság fellendülése javított az életkörülményeken is.
A politikai stabilizációval, a kiegyensúlyozott kormányzással aktívabb külpolitika kialakításához is jobb feltételeket biztosítottak.
Fokozatosan sikerült lazítani a kisantant szorításán, közben a
hagyományos németorientációval szemben a britek és a franciák irányába nyitott, de később az olaszok közeledését is elfogadta. A revizionista politikát alapvető nemzeti érdekként artiku-

lálta. Eközben jelentős ágazati reformokat hajtott végre. A nemzeti
megújulást a kultúrnacionalizmusban látták elsősorban kultuszminiszterével Klebelsberg Kunóval az élen. A legnagyobb eredmények a népiskolai hálózat kiépítése, és a határon kívül rekedt
egyetemek visszatelepítése voltak. Szociálpolitikai reformok sorát
hajtották végre, újjászervezték és bővítették a társadalombiztosítás rendszerét, az 1920-as évek végére bevezetésre került a kötelező öregségi, rokkantsági, özvegységi, valamint árvasági biztosítás is. Ekkorra már szinte minden területen sikerült stabilizálni
az ország állapotát. A trianoni traumát követően sikeres évtizedet
mutatott fel Bethlen kormánya.
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Kormányfői életút lezárása és öröksége
Az 1929 őszén kirobbanó gazdasági válság csak fokozatosan érte
el Európát és az agrárországokat. Az 1930-as évek elejére az életszínvonal már érezhetően megzuhant. A városi munkásság mellett
a parasztság jelentős része szintén radikalizálódott. A társadalmi
egyensúly felbomlását követően kezdett megszűnni az Egységes Párton belüli status quo is, egyre többet mozgolódtak a belső
csoportok. Végezetül megbomlott a miniszterelnök és a kormányzó
közötti harmonikus kapcsolat is. Bethlen éppen 10 éves miniszterelnöki jubileuma előtt állva szembesült Horthy fokozódó politikai
aktivitásával. A kormányzó egyre több önálló politikai kezdeményezéssel élt. A szociáldemokratákkal szembeni fellépésen, a baloldali
lapok betiltásán túl a statárium bevezetését is fontolgatta.
Bethlen eközben gazdasági intézkedésekkel szerette volna csillapítani a válság hatásait. Az olaszoktól kedvezményeket szerzett
a magyar agrártermékek exportjára, mellette a németekkel is
sikerült előnyös kereskedelmi egyezményt kötni, de ezek a vártnál csak kisebb mértékű javulást eredményeztek. Elmaradtak a
várt angol és francia kölcsönök, miközben a britek elzárkóztak a
franciák csak elég későn, 1931. augusztus elején nyújtottak gyors-
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segélyt az országnak. Addigra már a teljesen meggyengült ország
az államcsődöt pár héttel korábban csak egy háromnapos bankzárlattal tudta elkerülni.
A Bethlennel szembeni elégedetlenség minden korábbinál
nagyobbra nőtt. Mindezeket mérlegelve augusztus 19-én Bethlen
István benyújtotta lemondását. Kormánya működésében és összetételében is a körülményekhez képest rendkívül stabil volt, hiszen
tíz év alatt összesen csupán harminc fő fordult meg tíz tárca élén.
Visszavonulását közben csak átmenetinek tekintette, amint sokan
mások is, és arra számított, hogy egy-két éven belül, a válságot
nagy valószínűséggel követő gazdasági fellendülés idején ismét
miniszterelnök lehet. A nemzetközi események alakulása, illetve
a belpolitikai élet válság alatti és utáni fejleményei miatt azonban
erre többé már nem kerülhetett sor.
Bethlen egy évvel később, Gömbös kinevezésekor újabb konfliktusba keveredett Horthyval, de továbbra is politikai tanácsokat
nyújtott a számára még később is, amikor a képviselőházból kiszorulva már csak felsőházi tag volt. Az ún. Bethlen-korszak is az őt
követő Károlyi Gyula rövidéletű kormányának 1932-es bukásáig
tartott. A háború alatt a német megszállást követően a németek
elől bujkált, majd önként jelentkezett a szovjeteknél, akik végül
elhurcolták. Betegen, szívelégtelenségben hunyt el Moszkvában,
egy börtönkórházban 1946. október 5-én. Hamvai a mai napig
ismeretlen helyen nyugszanak.
Politikai súlyát jelzi, hogy a szovjetek még az idős Bethlentől is
tartottak a háború után, nehogy visszatérjen a politikába a népszerűsége miatt. Nem csak a szocializmus korszakában mellőzték
érdemtelenül Bethlent, ahol legfeljebb a kultúrpolitika területén
nyújtott teljesítményével foglalkoztak pozitív konnotációban. Politikai örökségét a rendszerváltás után is csak mérsékelten ismerték el, és személye is lassan rehabilitálódott. Közvetlen politikai
örököse a világháború utáni pártrendszer teljes szétesésével, és a

jelentős ideológiai cezúra miatt nem lett, négy évtizeddel később
az új pártrendszer kialakulásával pedig politikai és szellemi örökségét nem vállalták fel, különös családi sors, hogy leszármazottai
is többségében elhagyták az országot, Olaszországban élő dédunokái már a magyar nyelvet sem beszélik. Az ország stabilizálásáért tett politikai teljesítményének méltatásaként Orbán Viktor még
második miniszterelnöki ciklusában, 2013-ban Bethlen István 139.
születésnapján avatta fel a Szent-György téren – közel a Sándor
Palotához és a később átalakított Karmelita kolostorhoz – Bethlen
egész alakos szobrát.
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