
Gyurcsány Ferenc beszéde az MSZP Baloldali Tömörülés Platformja

rendezvényén  

Jó reggelt kívánok mindnyájuknak!  

Köszönöm szépen ezt a fantasztikus meglepetést. Tudtuk, hogy sokan fognak eljönni, de 
bevallhatom: zavarba hoztak bennünket azzal, hogy ilyen sokan vannak ma itt. Sokan 
eljöttek, hogy nézzük meg, mit csináltunk, és beszéljük meg, hogyan fogunk együtt, egymást 
er sítve továbbra is olyan politikát csinálni ebben az országban, amelyben valamennyi 
nyugdíjas azt hiheti: róla is szól ez az ország, az  igazságáról és az  tisztességér l is szól a 
politika, a baloldal, a szocialista párt politikája. Köszönöm, hogy eljöttek!  

Úgy tisztességes, ha számvetést készítünk, ahogy számvetést készít az ember év végén arról, 
hogy mi sikerült és mivel maradt adós. Ahogy számvetést készítenek a szül k, a nagyszül k,
amikor a gyerekek házasságra adják a fejüket és elindulnak a maguk útján: milyen volt az 
együtt töltött húsz-húszegynéhány év, hol voltak a sikerek, hol voltak a nehézségek. Ahogy 
az ember számvetést készít a hónap végén, és visszagondol a céljaira, terveire. Arra, hogy a 
végén spórolni kellett egy picikét, vagy hogy mi sikerült, és mi nem. Így tisztességes ez.  

Az ember, amikor kormányzásra kap meghatalmazást, akkor azt azért kapja, hogy szolgálja 
az országot. Amikor a mandátuma a vége felé jár - függetlenül attól, hogy kezd dik egy újabb 
küzdelem egy új mandátum, egy új megbízatás megszerzésére - egymás szemébe kell nézni 
és el kell számolni. Ha az ember elszámol, ha meg tudja beszélni, hogy mi az, amiben sikeres 
volt, és miben maradt adóssága, akkor tisztességgel mondhatja azt a választóinak: 
megígértem, megtettem, szeretnék továbbmenni egy úton, szeretnék újabb változtatásokat, 
újabb lépéseket tenni, kérek egy új mandátumot. Azt hiszem, hogy így kell tisztességgel, 
normálisan viselkedni. Politikai tettnek tartom, hogy a rendszerváltás óta el ször van egy 
olyan kormány, amelyik azt mondja: elszámolok, ideállok a nemzet elé és megmutatom, mi 
az, amit sikerült megtennem.  

Lehet nagyon cirkalmasan, bonyolultan elszámolni. Lehet vastag tanulmányokban 
összefoglalni négy év tennivalóját, mindazt, amit megtettünk. Vannak egyszer ,
kézzelfogható dolgok, amelyeket megtenni nem volt egyszer . A végeredmény jól látható, jól 
érzékelhet . Vannak homályosabb, ködösebb, kevésbé kézzelfogható teljesítmények. Az 
utóbbiak közül csak egyet hadd mondjak: ez a baloldal nagy, közös eredménye és igazi 
sikere. Ha úgy tetszik, az egyik legszebb hagyomány, amelyb l a következ  kormányzási 
ciklusban, a második Gyurcsány-kormány id szakában majd építkezni kell. Addig még van 
tennivaló.

Az elmúlt négy évben Magyarországon olyan közélet és olyan kormányzati, politikai, 
hatalomgyakorlási kultúra alakult ki, amelyben végre nem a basáskodás, nem a 
hatalmaskodás, nem a felülr l származó és felülr l kért tekintélytisztelet, hanem a nyugalom, 
a párbeszéd, a partnerség, az egymás tisztelete, ha úgy tetszik, a félelem nélküli közélet lett a 
meghatározó. Azt hiszem, ez rendkívül fontos.  

Vannak kézzelfoghatóbb dolgaink. Olyanok, amelyek jelent s változásokat hoztak ahhoz az 



örökséghez képest, amelyet kaptunk. Ez az örökség tele volt adóssággal. Csak megemlítem, 
melyik az az öt legfontosabb terület, amelyre a baloldali kormány leginkább büszke lehet. Az 
els  - és nemcsak azért, mert most itt vagyunk, hanem mert a legtöbb igazságtalanság és a 
legtöbb adósság itt halmozódott fel - nagy teljesítmény, amire a baloldalnak büszkének kell 
lennie, az, hogy elkezdte a nyugdíjak területén az elmúlt két évtizedben felhalmozódott 
adósság törlesztését. A nyugdíj terén olyat tettünk, amit az el z  15 évben senki nem tett 
Magyarországon. Ez az els , amire büszke vagyok.  

A második: volt bátorságunk, képességünk és tehetségünk, hogy átalakítsuk a 
családtámogatás rendszerét. A minden gyermek egyenl  elv alapján szakítottunk azzal az 
elfogadhatatlan és igazságtalan konzervatív jobboldali örökséggel, hogy annak adott többet az 
Orbán-Torgyán-kormány, akinek egyébként is több jutott, és ott adott kevesebbet, ahol 
nagyobb volt a szükség. Ez elfogadhatatlan politika volt baloldali emberek számára - mondok 
mást: a tisztességes, humanista emberek számára -, ezért meg kellett változtatni. Err l szól a 
családtámogatás új rendszere, amit több mint 2 millió gyermek érdekében, több mint 1 millió 
család érdekében alakítottunk át.

A harmadik az adócsökkentés. Miközben a nyugdíj és a családtámogatás esetében lényegesen 
többet és igazságosabban tudtunk adni, az elmúlt egy év az adócsökkentés id szaka volt. A 
folyamatosan növekv  közterhek korában, ahol 100 forint bérterhelése 20-21 forintról 25-26 
forintra emelkedett, éppen a baloldali politika, a baloldali adó- és járulékpolitika 
eredményeként sikerült 4-5 forinttal csökkenteni a terheket. Eltöröltük a középs  adókulcsot, 
csökkentettük az alsó adókulcsot. Eltöröltük a minimálbér adóját, amit egyébként az el z
kormány vezetett be. Olyan jelent s közterheket töröltünk el, mint az egységes egészségügyi 
hozzájárulás, amelyet az el z  kormány vitt fel több mint 4 ezer forintra, és ez ott a 
legnagyobb teher, ahol alacsonyabb a bér. És mindezt követ en a hétköznapok, a mindenki 
adójának számító általános forgalmi adót is csökkentettük 5 százalékkal, most, január 1-jén.  

1990 óta nem volt olyan kormány, amely négy év alatt képes volt arra, hogy valamennyi 
fontos adónemben okosan, konzekvensen csökkentse az adóterheket. Megígértük, megtettük. 
Ez a harmadik, amire büszke vagyok.  

Negyedikként elindítottuk a földért életjáradék programot. Mert kik élnek a legnehezebb 
helyzetben, még a nyugdíjasok között is? Azok a dönt en falun él  kisnyugdíjasok, akik 
korábban tsz-nyugdíjasok voltak, s akiknek a kárpótlásból összesen egy-egy kis darab föld 
maradt a részük. Ez a föld azonban messze nem elég ahhoz, hogy nyugalomban és 
biztonságban meg lehessen élni. Ráadásul a föld ezernyi kockázatot jelent. Most már ott 
tartunk, hogy a negyedik ütemét indítjuk a földért életjáradék programnak. A hónap elején jön 
a postás, és több tízezer embernek havonta átlagosan 30 ezer forintot hoz azért a kis darab 
földért, ami sokaknak inkább csak gond és kockázat volt, most meg a biztos megélhetés.  

Tehette volna más is? Tehette volna. Tehették volna azok, akik magukat mindig a vidék 
pártjának is tekintették. Nem tették. A szocialista párt megértette a legnehezebb helyzetben 
él  falusi nyugdíjasok érdekeit, és új földprogrammal, az új földosztás programjával, a földért 
életjáradék programmal elindított egy új szociális politikát a falvakban. Ez a negyedik, amire 
büszke vagyok.

Végül nemcsak azt mondtuk, hogy szociális kiigazítás lesz, nemcsak azt ígértük 2001-2002-
ben, hogy próbálunk nagyobb igazságot teremteni Magyarországon, több lehet séget adni az 



embereknek, hanem azt mondtuk, hogy mindeközben egy intenzívebb, modernizálódó 
Magyarországot is megpróbálunk alkotni. Bármennyire nehéz és drága lesz, Magyarországon 
autópályát fogunk építeni, mert az autópálya az, ami gazdasági aktivitást, életet, munkahelyet 
visz messzi vidékekre. Megtesszük azt, amit Európában sehol nem tesznek meg, hogy 
egyszerre öt autópályát építünk! Szeged, Nyíregyháza, Debrecen lakossága, a miskolciak, 
vagy éppen a pécsiek, dunaújvárosiak olyasmivel találkoznak, ami 15-20-30 év nagy vágya 
volt: úgy érezhetik, hogy részt vesznek a magyar gazdaság vérkeringésében. Nekik is végre 
részük lesz mindabból a sikerb l, ami a magyar gazdaság sikere. Hogy nem segélyb l,
támogatásból, hanem a saját teljesítményb l lehet élni. 2006 végéig az örökséghez képest 
megdupláztuk az autópályákat. Sok százezer, sok millió embernek az az élménye, hogy a 
vidékiség nem elmaradottság, nem bezáródás, hanem egy új lehet ség itt, Magyarországon. 
Ez az ötödik legnagyobb siker.

Két napja tart a kampány. Amikor elkezdtük a mai találkozó szervezését, még nem tudtuk. 
Azt gondolom, helyesen és bölcsen járt el a köztársasági elnök, hogy a lehet ségekhez képest 
rövid kampányid szakot t zött ki. Azt gondolom, hogy világosak a teljesítmények, világosak 
az ajánlatok Magyarország számára. Elég lesz ez az id szak, hogy mindenki eldöntse, milyen 
úton képzeli el Magyarország jöv jét.  

Az elmúlt napokban többször elmondtam, hogy a végs  választás nem egyszer en a két 
személy közötti választás. Tudom, sokakban kérdéseket is megfogalmaz, hogy miért mondom 
ezt. Azért, mert önmagában nem az a kérdés, hogy hogyan hívják Magyarország 
miniszterelnökét, hanem az, hogy milyen programot valósít meg, kiknek az érdekében és 
milyen módon.  

Erre hatással van a személy maga, de a perdönt  mégiscsak az, hogy milyen utakat ajánlunk 
Magyarországnak. Én legalább tíz különbséget látok a két ajánlott útban. Önálló ítéletet 
alkotó magyar polgárként, feln tt emberként érdemes legalább egy pillanatig arra gondolni, 
hogy melyek is ezek a különbségek. Vannak konkrét és elvontabbnak, bonyolultabbnak látszó 
különbségek. Gyorsan végigszaladok rajtuk, lesz még id nk a következ  hónapokban mindet 
kitárgyalni.  

Azt szeretném elmondani Önöknek, és Önökön keresztül barátoknak, ismer söknek,
rokonoknak, a nyugdíjas klubok valamennyi tagjának és mindazoknak, akik néznek és 
hallgatnak bennünket, hogy értsék meg: nem arról döntünk, hogy Orbán Viktornak vagy 
Gyurcsány Ferencnek hívják-e a következ  miniszterelnököt. Ez már csak a következmény. 
Arról döntünk, hogy milyen Magyarországot akarunk. Mert a két program, a két mentalitás, a 
két tartalom jelent sen eltér egymástól. Nem szeretnék leegyszer sítésekbe bocsátkozni, de 
ez nem a múlt és a jöv  vitája, hanem az a vita, hogy milyen jöv t képzelünk el 
Magyarország számára. Ez nem az a vita, hogy változás vagy változatlanság, hanem az, hogy 
mi változik, kinek az érdekében és milyen módon. Ez a tisztességes dolog. Ezt kell egymással 
megbeszélnünk.  

Gyorsan mondok Önöknek tíz dolgot, hogy ne húzzam sokáig az id t. Az els : nem hiszek a 
politikai radikalizmus id szer ségében. Az els  különbség az, hogy egymással szemben áll 
egy radikális politikai tartalom, egy radikális stílus és a nyugodt, higgadt mérlegelésen 
alapuló, bátor kompromisszumok politikája. Magyarországon a radikalizmus az elmúlt sok 
évtizedben, mondhatnám, évszázadokban oktalan felfordulást, kevesek el nyét, sokak bánatát 
okozta. Azt hiszem, hogy nyugodt, építkez , bölcs és bátor kompromisszumokra épül



politikára, nem pedig radikalizmusra van szükség.  

A második: az egyik politika azt mondja, hogy a társadalmi igazságosság abban áll, hogy 
egyre kisebb legyen az esély arra, hogy valaki lemarad és átzuhan a társadalom szociális 
hálóján. Olyan politikát kell folytatni, amely a felkapaszkodás lehet ségét biztosítja 
millióknak és mindenkinek. Több esély a felemelkedésre és a felkapaszkodásra, és a 
társadalompolitika középpontjában els sorban a társadalmi különbségek állnak. A társadalmi 
igazságosság és egy fels  középosztálybeli, alapvet en a fels  középosztályokat támogató 
konzervatív és e tekintetben igazságtalan társadalompolitika áll egymással szemben. 
Társadalmi igazságosság, társadalmi igazságtalanság. Ez a második nagy különbség.  

A harmadik különbség a felel sség és a felel tlenség kérdése. Egy országot irányítani, sokak 
igazát figyelembe venni, egymással látszólag szembenálló szempontokat kibékíteni és 
megtalálni a kompromisszumot, ahhoz nem nagyotmondás kell. Ahhoz az a fajta felel sség
kell, amely minden vezet nek a felel ssége, legyen az brigádvezet , iskolaigazgató, legyen az 
ország politikusa. Én csak olyan politikát tudok ajánlani Magyarországnak - a felel sség 
politikáját -, amelyet be lehet tartani. Ezért fontos, hogy elszámolunk Önöknek, ezért fontos, 
hogy elmondjuk, mit csináltunk, hogy elmondjuk: megígértük és megtettük. Nem szeretném 
azt a hibát elkövetni, amit 1998 és 2002 között az akkori kormány elkövetett. Ígért akkor is 
f t-fát: 7 százalékos növekedést, 400 százalékos bérnövekedést a pedagógusoknak és az 
orvosoknak, és toronyórát lánccal. Mi lett ennek a vége? Nem lett 7 százalékos növekedés, 
nem lett 400 százalékos bérnövekedés, és nem adták meg még azt sem, ami törvény szerint 
járt a nyugdíjasoknak. Én a felel sség politikáját támogatom a nagyotmondás politikája 
helyett, mert azt gondolom, hogy az országnak felel s államférfiakra és nem felel tlen 
percemberekre van szüksége. Ez a harmadik különbség.  

A negyedik: nem hiszek a féloldalas politikákban. Nem hiszek abban, hogy egy olyan 
világban, amelyben sokfajta érdek van együtt, csak az egyiknek vagy csak a másiknak van 
igaza, és eredményes lehet a csak az egyik vagy csak a másik érdekre épít  politika. 
Próbálkoztunk a XX. században sok hasonlóval, nemcsak mi, mások is. Szakszervezeti 
barátaink is itt vannak, beszéljünk világosan: én csak olyan politikát tartok hosszú távon 
sikeresnek, amely egyszerre munkabarát és vállalkozáspárti. Azért kell err l világosan 
beszélni, mert az olyan munkabarát politika, amely nem veszi figyelembe, hogy a 
vállalatoknak sikeresen kell m ködnie, vagy fordítva, az olyan vállalkozáspárti politika, 
amely nem érti, hogy a vállalkozás végs  értelme az, hogy többeknek legyen munkahelye és 
jobb keresete - bármelyik széls ség, a csak vállalkozáspárti liberális politika és az 
egyoldalúan csak a munkát és a munkapártiságot hangsúlyozó, szerintem ódivatú politika -
oda vezet, hogy el bb-utóbb se munka, se vállalkozás nem lesz. A baloldal megtanulta, hogy 
van olyan bölcs kompromisszum és közös felel sség, amely révén virágoznak a vállalatok és 
emelkedik a jobban fizet  munkahelyek száma. Szerintem ezek nem "vagy"-ok, hanem okos 
"és"-ek. Ez tehát nem radikális politika az egyik oldalon, hanem mérsékelt, okos, 
kompromisszumos politika. Ez a negyedik különbség.  

Az ötödik: együttm ködés és verseny. Azt mondja az ellenzéki párt vezére, hogy a verseny 
csak a rosszat hozza ki az emberb l. Én nem így látom. Úgy látom, hogy a verseny 
korlátozásra és szabályozásra szorul. Ha csak verseny van, az megöl, a verseny teljes hiánya 
pedig tönkretesz és szegénnyé tesz. Korlátozás és szabályozás, együttm ködés és verseny, 
állam és piac kell, okos összehangolásban és összebékítésben. Nincs radikális egyoldalúság 
ebben sem. Aki nem veszi tudomásul, hogy csak a piac nem képes társadalmi igazságosságot 



szolgálni, s a másik oldalon, aki nem veszi észre, hogy piac nélkül nincsen modern gazdaság, 
modern gazdaság nélkül nincsenek emelked  javak, jövedelmek és mindegyikünknek jutó 
jólét, az hibázik. Ezt akkor is el kell mondani, ha ilyen meg olyan el ítéletek is vannak az 
országban. Nem el ítéletekb l lesz jó politika, hanem nagyszer  és bátor, okos 
gondolatokból. A magyar baloldal megérett arra, hogy ne el ítéletekre és félelmekre építse a 
politikáját, hanem a terveire és az ország reális álmaira építse azt. Ez a baloldal egyik nagy 
eredménye.  

Az utolsó öt már csak felsorolás lesz, hiszen jól ismerik ket. Nagy különbség van a 
családtámogatásban. Lehet annak adni többet, akinek egyébként is több van. Nagy különbség 
van nyugdíjpolitikában és igen nagy különbség van adópolitikában. Nagy különbség van 
abban, hogy mit gondolunk az egészségügyr l. A múlt héten jelentette be a legnagyobb 
ellenzéki párt, hogy nem tartja lehetségesnek az egészségügy átalakítását. A hatékony 
egészségügy - amely nekünk, a mi pénzünkb l a mainál jobb szolgáltatást nyújt -
létrehozásához végig kell menni a biztosítás alapú egészségügy átalakításának folyamatán. Ez 
a negyedik, vagy kilencedik, ha az el z  öthöz hozzászámoljuk.  

A tizedik: érdemi különbség van külpolitikában, melyikünk hogyan gondolkodik 
Magyarország és a szomszédos országok, a határon túli magyarok, az európai együttm ködés 
kérdésében. Bezáródó, helyenként nacionalista színezet  középhatalmi álmok, vagy a 10 és 
15 milliós köztársaság és nemzet okos összebékítése. A régióval kapcsolatos történelmi 
felel sség fölismerése. Úgy kell egy patrióta, a nemzeti büszkeségre és hagyományokra épül
politikát csinálni, hogy mindeközben meg rizzük az ország nyitottságát és európai 
elkötelezettségét. Ez szintén egy nagy különbség.

Legalább tíz dolgot mondtam, Hölgyeim és Uraim, amely megkülönbözteti a jobboldali 
konzervativizmus Fidesz által képviselt változatát mindattól, amit ma a modern, 
demokratikus baloldal, a szocialisták, szociáldemokraták képviselnek. Erre mondom azt, 
hogy ez nem Orbán vagy Gyurcsány közötti választás. Ez önmagában nem érne meg ekkora 
vitát, ezért nem érdemes kampányolni. Ha ugyanazt képviselik, akkor azt mondom, hogy 
találomra el lehet dönteni. De mi nem ugyanazt képviseljük. Ez két nagyon különböz  út. E 
között a két út között kell dönteni, hogy ki akar jönni erre, ki akar menni arra.  

Szenvedélyes meggy z déssel hiszem: az a politika, amit mi csinálunk, nem akadály nélküli, 
nem nehézségek nélküli, nem hozza el pillanatok alatt a földi paradicsomot. Soha nem 
állítanám. Ez a közös felel sség nagyszer  demokratikus politikája. Az a politika, amelyben 
lehet élni, és amelyben érdemes cselekedni. Nem ajándékként hozza el a közös, nagyszer
jöv t, hanem cselekv  lehet séget biztosít milliók számára, hogy csináljunk egy jobb 
országot. Gyerünk, baloldali barátaim, csináljunk egy jobb országot!

Olyan emberként, aki az elmúlt id szakban talán azt bizonyította, hogy az állam m ködése,
az állam gazdálkodása terén, a számok világában képes felel sen eligazodni, elképedve állok 
az elmúlt hetekben hallott javaslatok el tt. Egyszer en nem is értem. Ha így fog folytatódni a 
kampány, akkor a Magyar Szocialista Pártnak nem kell semmit tenni, hagyni kell, hogy az 
ellenzék politikai és szakmai értelemben hibát hibára halmozzon. Hozzáteszem: nem így 
szeretnék nyerni. Úgy szeretnék mandátumot kapni, hogy világos, hogy mit fogunk csinálni. 
De nem kétséges: ezek hibák.  

Amit legutoljára hallottunk, a tizennegyedik havi nyugdíj - a hamis b nbánat politikája. A 



javaslattev  megijedt attól, amit el z  javaslata okozott, hiszen világosan kiderült: ha valamit 
csökkent a tb-csökkentés, az nem a teher, hanem a szociális biztonság. Ahhoz elég jó 
politikus, hogy három-négy nap alatt rájött: a nyugdíjasok százezrei azt mondják, hogy ezt a 
politikát nem fogják megengedni. Nem engedik, hogy a nyugalmukat biztosító 
nyugdíjalapokból és egészségügyi alapokból valaki kivegyen 650 milliárd forintot. Megijed a 
javaslattev  politikus, és hogy mentse a menthet t, még rosszabbat tesz: nem tizenkilencre 
húz lapot, hanem huszonháromra kér még egy lapot, és azt mondja, hogy a kevesebb l most 
mindazoknak, akiknek korábban a törvényi minimumot sem adták meg, gyorsan ígérünk egy 
tizennegyedik havi nyugdíjat.

Ez a blöff politikája. Ez vagy hecc, vagy vicc, vagy mind a kett . De hogy nem felel s,
komoly politika, az egészen biztos. Korábban azt mondták, hogy az  programjuk a Szent 
István-terv programja lesz. Én most úgy látom, hogy változtattak a javaslatukon. Mostantól 
kezdve a Háry János-tervet fogják el adni. Szerintem az ország jobban teszi, ha Háry Jánost 
meghagyja annak, ami. Az országot pedig nem Háry Jánosokra, hanem felel s, tisztességes, 
humanista és baloldali politikusokra bízza, akik el tudnak számolni huszonegyig, akiknek a 
szavait hitelesíti mindaz, amit megtettek az elmúlt id szakban. Akik meghallották, hogy 
Magyarországon van sok millió ember, akiknek a biztonságát, a jöv jét, a nyugalmát csak 
egy olyan politika tudja biztosítani, amilyen politika ma a baloldal politikája: a nyugodt 
mérséklet, az okos kompromisszumok, a riválisok tisztelete és nem bántása. Az er szak 
helyett az együttm ködés, a nagyotmondás helyet pedig az igazmondás. Ez vezessen 
ennünket!b


