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Májusban történt

Május 22-én Lamperth Mónika elmesélte a Népszabadságnak, hogy mit tart ő 
elvszerűnek, ennélfogva – nem tévedhetek nagyot, ha azt mondom – erkölcsösnek. 
Hát először is azt, ha átadja Gyurcsány Ferencnek a Táncsics Alapítvány vezetését: 
„…hiszen erre ígéretet tettem, de erre az MSZP-elnökségnek és a frakciónak is rá kell  
majd bólintania, ez így elvszerű.” Így van, roppant fontos, hogy az ember ilyen 
súlyos kérdésekben elvszerűen járjon el. Mivel Lamperth Mónika azt már nem tudatja 
az egyszerű választópolgárral, hogy az elvszerűség és az erkölcsösség melyik 
bugyrába sorolja mondandója további részét, azt, ahogyan a megbuktatott 
miniszterelnökről beszél, kénytelen vagyok a saját kútfőmre hagyatkozni. Az 
elnökhelyettes asszony lényegében azt meséli el, előbb hogyan verte át, hogyan 
alázta meg, majd hogyan távolította el az igazi baloldali értékektől a Pártot 
Gyurcsány Ferenc. Érdemes egy kicsit elidőzni az interjúnak ennél a részénél: 
„Visszatérve Őszödre: azt hiszem, ott romlott el minden. Mert meglehet, hogy  
mindaz, amit Gyurcsány ott mondott, igaz volt, akkor azért, ha pedig nem volt igaz,  
akkor pedig azért kellett volna legalább egy embernek fölállnia, hogy eddig és ne  
tovább, mi ezzel így nem voltunk tisztában, mi becsülettel dolgoztunk,  
végrehajtottunk mindent, amit kért, a száz lépésektől kezdve bármit, mert hittünk  
benne, és velünk nem lehet így beszélni.” 

Lampert Mónika tehát először is azt állítja, hogy ők becsülettel tették a dolgukat, de 
Gyurcsány Ferenc többszörösen becsapta őket (fideszes szóhasználattal: nekik is 
hazudott). Értsd: nekik fogalmuk sem volt arról, hogy kormányzásuk első két évében, 
a „száz napok” idején mi történt (mi folytatódott) az államháztartásban, fogalmuk 
sem volt arról, hogy 2002-ben egyetlen reformba sem vágtak bele, arról sem, hogy 
ha a miniszterelnökváltás után, azaz a 2006-os választás előtt 19 hónappal elkezdik 
azt, amit 2002-ben kellett volna elkezdeni vagy nem megcsinálni, akkor esélyük sincs 
nyerni 2006-ban, így aztán azt sem tudták, hogy a „száz lépések” (amelyeket ők 
szorgalmasan végrehajtottak, mert „hittünk benne”, mármint Gyurcsányban) csak 
szépségtapaszt (kis jóindulattal: prológust) jelenthetnek ahhoz képest, amit később, 
a Gyurcsánnyal megnyert választás után majd élesben kell megcsinálniuk. Lampert 
Mónika, több fontos és magas állami és párttisztség viselője, a Szocialista Párt egyik 
meghatározó arca tehát azt állítja, hogy az országot kormányzó legnagyobb pártnak 
és a párt parlamentben szavazó frakciójának fogalma sem volt arról, mit csináltak (és 
nem csináltak) az országban két évig, majd mit csinálhattak (és nem csinálhattak), a 
következő 19 hónapban, ha választást akartak nyerni. Így aztán azt sem 
mérlegelhették, amit a miniszterelnökük – az őszödi beszédből is kiolvashatóan – 
tudatosan végiggondolt, hogy újabb választást csak akkor szabad, érdemes és 
tisztességes nyerni, ha az ember komolyan véget akar vetni a hazugságoknak, a 
látszatkormányzásnak és a politika kizárólag magáncélú felhasználásának. Úgyhogy 
Lamperth Mónika első állítása lehet nagyon elvszerű és roppant erkölcsös, de ha 
igaz, súlyos szegénységi bizonyítvány a Szocialista Pártra nézve.

Lamperth Mónika másodszor azt mondja, már csak azért is ki kellett volna kérniük 
maguknak az őszödi hangot, hogy rádöbbentsék a miniszterelnököt: „velünk nem 
lehet így beszélni”. Az egyszerű választópolgár ezt nem egészen érti, és az interjú 



készítője sem segít megértenie, mert nem kérdezi meg, mire gondol a 
politikusasszony. Nyilván nem a beszéd alpári fordulataira, mert kevéssé hihető, hogy 
néhány nyilvánosan nem szalonképes, de a mai Magyarországon a magán-
nyelvhasználatban kismiskának számító vaskos kifejezés térítette el a Pártot az igazi 
baloldali értékektől. Az egyszerű választópolgár tehát előveszi az őszödi beszédet, és 
megpróbál rájönni, mely passzusokra gondolhatott az elnökhelyettes asszony. 
Gondolhatott erre: „…hosszú bizottságokban ücsörögni, majd új munkabizottságot  
tartani, aztán majd kideríteni, hogy soha egyetlenegy törvényben nem tudunk  
megállapodni, mert újra csak azok a kompromisszumok születnek meg, amik  
lényegében a semmittevés kompromisszumai, hogy fönnmaradjon, ami eddig volt,  
mert minden más sérti valakinek az érdekét, ahhoz másik madám kell.” Vagy erre: 
„Mindenki döntse el magában, hogy négy-ötszázezer forintért csinálja a dolgot, ami  
kurva fontos, különösen, ha az embernek már egyébként nincsen más szakmája,  
csak ez, tudom én… vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan négy év lesz, hogy á,  
francba, túléltük az eddigit is, most is túlleszünk rajta.” Aztán gondolhatott erre is: 
„Az nem reform, hogy a többiek változzanak meg. Az nem reform, hogy egyébként  
kiállunk és mondjuk a népnek a mantrát. Az a reform, hogy hajlandóak vagyunk mi  
is egy sor ponton átértékelni mindazt, amit eddig gondoltunk és tettünk.” Vagy erre: 
„[ez] nem arról szól, hogy nekem van egy Á-tól Z-ig megírt forgatókönyvem  
Magyarországra és azt mondom, hogy ki fogom belőletek verni. Egy francot! Van Á-
tól Z-ig forgatókönyvem arra, hogyan lehet a szocialistákban ott lévő hihetetlen  
energiát fölhasználni, hogy az országot megváltoztassák, hogy tegyék már bele,  
hogy legyenek már úrrá végre a kishitűségükön, meg a régi igazságaikon. Arra van!” 
És végül gondolhatott erre: „Mi lenne, ha nem az egymás közötti faszkodás miatt  
veszítenénk el a népszerűségünket, hanem mert csinálunk nagy társadalmi ügyeket…  
Erről szól a politika. Nem arról, hogy melyikünkből lesz kerületi polgármester, mégis  
hány darab helyettese lesz. Fontos az is, tudom én, nem vagyok naiv. De nincs benn  
az ország első száz legfontosabb ügyében. És mi döntjük el, hogy melyikkel  
foglalkozunk, mi. És az ország, azt gondolom, megérdemelné, meg mi magunk is,  
hogy ilyen dolgokat csináljunk.” Gyurcsány Ferencnek, akinek el kell hinnünk, hogy 
már Őszöd idején is kívül-belül ismerte a saját pártját, ezek a vonások jutottak 
eszébe, amikor a szocialistákat meg akarta győzni arról, miért nem jó az, ahogyan 
eddig gondolkoztak és viselkedtek. Lesújtó látlelet. Nem az benne a lesújtó, ahogyan 
a pártjáról – és a pártjával – beszél, hanem az, hogy amit mond, egybecseng azzal a 
képpel, amely a Szocialista Pártról széles körben kialakult. Nem Gyurcsány Ferenc 
alakította ki, és nem a Fidesz. Ők maguk.

Ha Lamperth Mónika úgy gondolja, hogy „velünk nem lehet így beszélni”, mert ők 
nem ilyenek, meg kellene tudnia magyarázni, hogy lehet az, hogy Lendvai Ildikón 
kívül egyetlenegy ember sem volt a pártjában, aki értette volna és a 
miniszterelnökkel együtt vagy mellette nap mint nap magyarázta volna a 
megszorítást, a reformot, egyáltalán, azt a világképet, amely az őszödi beszédben is, 
a kormányfő megszólalásaiban is benne volt. Ha Lamperth Mónikának oly igen fontos 
az esélyegyenlőség, az esélyteremtés, az oktatás meg a szegények, miért nem az 
őszödi beszédnek erre a részére figyelt oda: „Persze, hogy bonyolult az egészségügy 
dolga. De hát amelyikünk bemegy egy egészségügyi intézménybe, tudja, hogy  
hazugságok sokaságára épül. Persze, hogy az oktatásban borzasztón nehéz bármihez  
hozzányúlni. De azt látjuk, hogy nem egyenlően osztja a tudást széjjel… azért mégis  



csak a legnagyobb igazságtalanság, hogy a magyar oktatási rendszer egyik oldalról a  
köztünk lévő társadalmi különbségeket fölerősíti, nem gyengíti, aztán meg szegregál  
is. Hát ez az igazi nagy probléma, ez a nagy gond. És az a nagy gond, hogy azoknak  
adjuk az ingyenes állami oktatást, akik a legjobb családokból jönnek… Ha van  
társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső tízezer termeli magát újra közpénzen… Az  
az igazi botrány, hogy akiről a Laci beszél, az ő cigány embereinek, annak tized olyan  
jó minőségű egészségügyi szolgáltatás jut, mint nekem. És mióta az anyámnak  
ismerik a nevét Pápán és Gyurcsány Katusnak hívják, azóta neki is jobb jut, a kurva  
életbe! Nem tudta, mi történt. Megjavult az egészségügyi rendszer, fiam? Mondom:  
egy lószart, mama. Az az igazság, hogy fölismerik a nevedet. Ez botrány. Hát ehhez  
képest, társadalmi értelemben a vizitdíj semmi!” Lamperth Mónikának ennél a 
passzusnál bizony fel kellett volna állnia Őszödön, de nem azért, hogy kikérje 
magának, amit hall, hanem azért, hogy az ő igazi baloldali értékei alapján örök 
hűséget esküdjön Gyurcsánynak, és megfogadja, hogy „jóban-rosszban, 
egészségben-betegségben, gazdagságban-szegénységben, míg a halál el nem 
választ” vele tart, szóban-írásban-tettben-konfiktusban-tévéhíradóban-
népszavazásban. És nap mint nap. Aki a nagy átalakítások közepette hallgat, csak 
engedelmességből vagy kényszerből nyom gombot, aztán mihelyt kitette a lábát a 
parlamentből, ugyanúgy folytatja a politikusinak nevezett létet, ahogyan Gyurcsány 
Őszödön jellemezte a szocialista politikust, azzal ugyan bizony hogyan kellene 
beszélni? Van persze választás: vagy úgy, ahogy Gyurcsány, vagy úgy, ahogy a 
választó, aki a Szocialista Párt mellől – és meggyőződésem, hogy nem Gyurcsány 
mellől – visszavonult a 40-50 százaléknyi nem szavazó kiábrándult közösségébe. 
Gyurcsány ebben az értelemben valóban csapás volt a saját pártjának: az erős 
kontraszt révén nyilvánvalóvá tette, amit korábban még lehetett rejtegetni és 
magyarázgatni, hogy milyen is a Szocialista Párt.

Lamperth Mónika persze nyilván nem látja kívülről a pártját. Nem tudja, hogy a 
nyilvánosságban szorgalmasan tájékozódó állampolgár számára a párt meghatározó 
hangjai az elmúlt években Gyurcsány Ferencen és Lendvai Ildikón kívül az akarnok 
balosok voltak: például a nómenklatúrázó-szentségesatyázó Szili Katalin, a demagóg 
néptribun Karsai József vagy a bankárbilincselő-gyurcsánytalanító Szanyi Tibor (és 
persze a kommunista „társadalompolitikai tagozat”). Ők rendszeresen megszólalnak, 
és világnézetet is raknak a megnyilatkozásaik mögé. Melyikük hogyan, szenteskedő-
közhelyes, vaskosan demagóg vagy nagyszájú módon, de mindannyian a „létező 
szocializmus” világából átmenekített, kiábrándító világnézetet. Egy biztos, nem olyan 
„jól megfogható, végrehajtható, érvényes programokat”, „amilyeneket elhisznek  
nekünk azok, akik a baloldaltól várják, hogy Magyarország modern európai ország  
legyen”, ahogy azt Lamperth Mónika szeretné. Az Gyurcsány programja és világképe 
volt. De arról mindenki hallgatott a pártban. Aki az elmúlt négy és fél évben az 
említetteken kívül megszólalt, legfeljebb szakkérdésekben szólalt meg, és meg is 
maradt a konkrét szakkérdés keretei között. Ha értettük is, amit mond – ami sokszor 
nem könnyű –, azt biztosan nem tudtuk meg, hogyan illeszkedik az adott probléma 
általa védelmezett megoldása abba a képbe, amelyet a Szocialista Párt az életünkről 
kialakított magának. Hogy az üres „hívószavakon” túl – szegények, elesettek, 
esélyteremtés, kompenzáció, szociálpolitika, baloldali értékek stb. – jut-e eszébe 
bármi is a szocialistáknak azokról az emberekről, akik itt élnek, és arról az országról, 
amelyben élnek. Tizennégy évig volt mentsége erre a Szocialista Pártnak. Jött, 



ahonnan jött, azokkal az emberekkel, akiket onnan magával hozott, azzal a 
fogalomkészlettel és politikafelfogással, amelyet ott megtanult. De 2004 után kapott 
egy új gondolkodási keretet és hozzá új fogalomkészletet. Kétségkívül baloldali 
liberálist, és nem kommunistát, de úgy látszik, ez a párt erre végképp nem volt vevő.

Orbán Viktor május 2-án, az európai parlamenti választás kampánynyitó 
nagygyűlésén a következőket mondta: „Én hallom a fiatalok hangját, akiktől az  
elmúlt hét év alatt a szocialista kormány elvette az otthonteremtés, a pályakezdés és  
a családalapítás lehetőségét. Hallom a gyermeket nevelő szülők és családok hangját,  
akiktől elvették a gyermekek utáni adókedvezményt, és most még jobban  
megnehezítik helyzetüket a gyed és a gyes megrövidítésével, a családi pótlék  
megadóztatásával. Hallom az idősek, a nyugdíjasok hangját, akik eddig türelemmel  
viselték a folyamatos áremeléseket, de most már a nyugdíjukat is meg akarják  
kurtítani. Hallom a magyar vállalkozók hangját, akiktől a kormány elvette a  
Széchenyi-tervet… most pedig újabb adóemelések és szigorítások várnak rájuk. És  
hallom a dolgozni akaró emberek hangját, akiknek a kormány hét éve ígérgeti az új  
munkahelyeket, miközben folyamatosan nő a munkanélküliség… Hallom a betegek  
hangját, a gyermekeik egészségét féltő szülők, az orvosok, az egészségügyben  
dolgozók hangját, akiktől elvették a kórházat, az orvosi rendelőt, és most újabb  
kórházak bezárásával fenyegetik őket… Hallom a vidéken, falun élők hangját, akiktől  
elvették az iskolájukat, a postahivatalukat, megszüntették a vasútvonalukat,  
buszjáratukat, és akiktől most még a mezőgazdasági támogatást is visszaveszik.  
Hallom azoknak a hangját, akik félve mennek ki az utcára az elszabaduló bűnözés  
miatt, vagy akiket az otthonukban tartanak rettegésben különféle bűnözői csoportok.  
Orbán Viktor mindazoknak a hangját hallja, akiket a „létező szocializmus” arra nevelt, 
hogy az életük megoldását a gondoskodó főhatalomtól várják. Akiket ahhoz 
szoktattak hozzá, hogy a szerzett jogok és előnyök változatlanul, mindenkinek járnak, 
még akkor is, ha közben az egész világ megváltozott körülöttük. Akiknek az önzés 
volt az egyetlen működtethető életstratégiájuk, tehát ma is szívesen elhisznek 
bármiféle hazugságot, ha úgy vélik, hogy előnyük származik belőle. Akik megszokták, 
hogy nem kérhetnek számon senkitől felelős gondolkozást, döntést és magatartást, 
cserében viszont őket is békén hagyják ezekkel a súlyos kívánalmakkal. Vagyis azok 
hangját hallja, akik baloldali értéknek ugyanazt tartják, amit a Szocialista Párt mai 
hangoskodói: az egyes ember „megsegítését” közköltségen, bármi áron, alanyi 
jogon, ellentételezés nélkül, az éppen adott – azaz teljesen más körülmények közt 
kialakult és megszokott – viszonyaiknak megfelelően.

Miért gondolják vajon a szocialisták, hogy baloldali demagógiában felvehetik a 
versenyt Orbán Viktorral? Vajon miért érzik úgy, hogy az elmúlt két és fél évben 
ebben a versenyben maradtak le, és nem abban, hogy Gyurcsány segítségével 
újratanulják az érvényes, hiteles és erőteljes politizáláshoz szükséges szavakat, 
gondolkozást és magatartást?

Különösen úgy, hogy nem rendelkeznek azzal a fontos kisegítő eszköztárral, amely 
minden hathatós demagógia nélkülözhetetlen kelléke, és amelyet Orbán és a Fidesz 
ma már teljes gátlástalansággal használ: a becsületsértés, a rágalmazás, a lejáratás, 
a gyűlöletkeltés, az uszítás fegyverével. Nem képesek olyan mondatokat mondani, 
amelyek Orbán szájából nagygyűléseken ma már úgy folynak, mint szent helyeken az 



ima, hogy „a gazemberség és a szélhámosság elterpeszkedett az országon”, hogy „a 
tolvajszellem vált az uralkodó ideológiává, amit szélhámos milliárdosok szabadítottak  
ránk, spekulánsok és ügyeskedők”, hogy „elég a gazdasági és politikai  
szélhámosságból, elég az MSZP-ből”, hogy ma csak azért kell bármilyen áldozatot 
vállalni, „hogy ők megússzák, hogy ők a pénzüknél legyenek, hogy ők  
megmeneküljenek a felelősségrevonástól”, hogy „gyerekeink jövőjét ellopja, föléli  
egy maréknyi szélhámos és az őket támogató, maroknyivá zsugorodott párt”, hogy a 
választáson „a tolvajszellemet” kell leszavazni.

Ha Orbánnak igaza van, és sikerült hagyományos baloldali szavazókat elhódítania a 
Szocialista Párttól, abban ennek a pártnak döntő szerepe van: nem azért, mert 
átengedték neki a szavazóikat, hanem azért, mert meghagyták őket –  és önmagukat 
– abban a tudatban, hogy amit nem is olyan régen, de egy másik világban baloldali 
értékeknek hittek, azok nem egy életképtelen, elnyomó, emberellenes rendszer 
néphülyítő uralmi eszközei voltak. Ahogy ma is azok lesznek.

Mindenesetre ma ott tartunk, hogy mindenkiről, a Fideszről, a szélsőjobbról, Vajnai 
Attiláról, a köztársasági elnökről, a jog- és környezetvédőkről, és sorolhatnám, 
legalább azt tudjuk, hogy mit árulnak. Nem így a szocialista pártról: hogy 
parasztvezér-demagógiát, kommunista indulatokat, keresztény-baloldali ürességét, 
kiszámított árulást vagy számító és elvtelen helyezkedést akarnak ránk sózni. Esetleg 
a saját néma szorgosságukat. Az ma már biztosnak látszik, hogy mai állapotukban, 
és ebben a felállásban, nem „a modern európai Magyarországot”.

Úgyhogy kellemes európai parlamenti választást kívánok mindenkinek. Én egy 
pillanatra kísértésbe estem, hogy húsz évvel a rendszerváltás után először szavazzak 
az MSZP-re (eddig sohasem vitt rá a lélek, ezért a második fordulót többnyire 
kihagytam), de Lamperth Mónika és társai (Tóth Károly például) időben 
figyelmeztettek rá, hogy még a politika relatív világában sem szabad ilyen 
elhamarkodott döntéseket hozni. Úgyhogy én e pillanatban Magyarországnak nem a 
passzív feléhez, hanem ahhoz tartozom, amelyik hosszú viaskodás után kénytelen 
volt tudomásul venni, hogy nincs, még viszonylagos értelemben sincs, nem maradt 
vállalható politikai képviselete.
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