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Hamberger Judit                                    A vörösödő Csehország

2012. október 12-én és 13-án Csehországban megrendezték a négyévenként esedékes te-
rületi (regionális) önkormányzati választásokat, s egyidejűleg szenátusi választásokat is 
tartottak. Az eredményt, a jobboldali kormányzó pártok megsemmisítő vereségét, illetve 
a baloldali ellenzék fényes győzelmét kommentálva a jobboldali polgári demokrata cseh 
miniszterelnök, Petr Nečas úgy nyilatkozott, hogy az a jobboldal egyértelmű veresége, a 
kormány reformjaiért „fizetendő adó”: mivel a reformokért ők viselik a felelősséget, elve-
szítették a választásokat. A mostani választások tehát a jobboldali kormány politikájáról 
és reform-intézkedéseiről szóló referendumnak tekinthetők.

A területi önkormányzAti válAsztások

Csehországot 13 területi önkormányzatra osztja a törvény (a tizennegyedik Prága, 
mint fővárosi önkormányzat; a települési önkormányzatok képviselőinek vá-
lasztása 2010-ben volt). A területi önkormányzatok 45, 55 vagy 65 mandátumos 

képviselőtestületekkel működnek, lakossági arány alapján. A 13 területnek összesen 675 
megválasztható képviselői mandátum áll a rendelkezésére, ebből a szociáldemokraták 
most 205-öt, a kommunisták pedig 182-őt szereztek meg, azaz csupán 23 mandátum-
mal győzték le a kommunistákat. A verseny tehát valójában a két baloldali párt között 
folyt. A kérdés csak a sorrendjük és a közöttük levő különbség volt. A szociáldemokraták 
kilenc területi önkormányzatban győztek (holott a korábbi választások eredményeként 
valamennyit ők irányították). Megdöbbentő újdonság, hogy két olyan területi önkormány-
zat is van (Ústí nad Labem és Karlovy Vary központtal), amelyben kommunista győzelem 
született. Csupán egy helyen (a pilzeni területi önkormányzat) szerezték meg a vezetést a 
kormányozó polgári demokraták, egy másikban (a libereciben) pedig a helyi és regioná-
lis szervezetek győztek. Az eredményekből feltételezhető, hogy a kommunisták nagyon 
kevés esetben hagyhatók ki a koalíciókötésből – bár ez és a végső felállás sem feltétlenül 
az eredmény szerinti sorrendet tükrözi majd. De ez már a választások következő (itt nem 
tárgyalandó) fejezetét jelenti.

A legutóbbi (2008-as) területi önkormányzati választásokhoz képest a (mostani és ak-
kori) győztesek, a szociáldemokraták (ČSSD) 75 mandátummal kevesebbet kaptak, míg 
az országot vezető, de mindkét esetben vereséget szenvedett jobboldali Polgári Demokrata 
Párt (ODS) még többet, 78-at veszített. A kommunisták (KSČM) a korábbihoz képest 68 
mandátummal többet nyertek, így most ők az igazi győztesek. A másik jobboldali kor-
mányzó párt, a 2009-ben alakult TOP 09 bizonyos helyeken együtt indult a Polgármesterek 
(STAN) nevű mozgalommal, s így 37 mandátumhoz jutott. A kereszténydemokrata jelle-
gű néppárt, a KDU-ČSL (akiket egyszerűen „Lidovci”-nak, néppártiaknak neveznek) öt 
mandátummal többet kapott a korábbinál.
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http://www.lidovky.cz/necas-prohrala-cela-pravice-nejen-ods-ds4-/ln_domov.asp?c=A121013_171802_ln_domov_ogo
http://www.lidovky.cz/necas-prohrala-cela-pravice-nejen-ods-ds4-/ln_domov.asp?c=A121013_171802_ln_domov_ogo
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A 675 megszerezhető mandátum megoszlása a politikai pártok között

ČSSD (szociáldemokraták) 205 mandátum
KSČM (kommunisták) 182 mandátum
ODS (polgári demokraták) 102 mandátum
KDU-ČSL (kereszténydemokrata néppártiak) 63 mandátum
STAN (polgármesterek szövetsége) 25 mandátum
TOP 09 („a herceg pártja” – konzervatívok) 19 mandátum

A fennmaradó mandátumokat különféle helyi és regionális önkormányzati, illetve 
civil szervezetek szerezték meg (ami különösen érvényes a libereci terület/Liberecký kraj 
versenyző formációira).

A leadott szavazatok országos arányaiból a következő kép alakult ki:
Az urnákhoz járult szavazók 23,6%-a adta voksát a szociáldemokratákra, 20,4% a 

kommunistákra, 12,3% a polgári demokratákra. A kisebb pártokra és formációkra leadott 
szavazatok 9,9%-a jutott a kereszténydemokrata néppártiaknak, 6,6%-a a TOP 09-nek és 
a velük együtt induló Polgármestereknek. A többi szavazat a regionális szervezetek között 
oszlott meg. (A területi önkormányzati választások végleges és részletes eredményét a 
Cseh Statisztikai Hivatal a leadott szavazatok száma és százalékos aránya szerint is nyil-
vánosságra hozta. Egyúttal az elosztott mandátumok számát és ezek százalékos arányát 
is közölte.)

A választási részvétel Csehországban mindig a területi önkormányzati képviselők 
és a szenátus megválasztásakor a legalacsonyabb, általában 40% körül mozog. (A rend-
szerváltás utáni Cseh Köztársaságban az első szenátusi választások 1996-ban voltak; 
a területi önkormányzatokba 2000-ben választottak először.) A lakosságot ezek érdeklik 
a legkevésbé, ezeknek tulajdonítják a legkisebb jelentőséget és politikai súlyt. Így nem 
csoda, hogy a részvételi arány 36,89%-os volt, ami alacsonyabb, mint a 2008-as válasz-
tásoké (40,3%). A választók kétharmada tehát nem járult az urnák elé. Ennek okai között 
leggyakrabban azt emlegetik, hogy a jobboldali szavazók otthon maradtak, mert nem 
akarták támogatni a kormányt és politikáját. Ez érvényes nemcsak a legerősebb jobbol-
dali kormányzó pártra, az ODS-re, hanem koalíciós társára, a korábban nagyon népszerű 
TOP 09-re is. (A kormánykoalíció harmadik tagja, az időközben szétesett Közügyek párt 
– csehül Vĕci Veřejné – és az abból levált LIDEM tényezőként meg sem jelent a mostani 
választásokon.)

A szenátusi válAsztások

Csehországban a törvényhozás testülete kétkamarás. Az alkotmánynak a felső-
házra vonatkozó passzusa szerint kétévenként kétfordulós választások tartandók, 
amikor a szenátusi mandátumok egyharmadának meg kell újulnia. A cseh par-

lamentnek 81 szenátora van, akiknek hat évre szól a megbízatásuk. Tehát kétévente 27 
helyre írnak ki új választást.

Most is 27 mandátumért harcoltak a jelöltek, de mivel az első fordulóban egyik helyen 
sem szerzett senki abszolút többséget (50%), egy héttel később folytatták a versenyt az 

http://www.novinky.cz/domaci/281460-ods-prisla-o-78-mandatu-cssd-o-75-komuniste-68-ziskali.html
http://www.novinky.cz/domaci/281460-ods-prisla-o-78-mandatu-cssd-o-75-komuniste-68-ziskali.html
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz61?xjazyk=CZ&xdatum=20121012
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz62?xjazyk=CZ&xdatum=20121012
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz63?xjazyk=CZ&xdatum=20121012
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz64?xjazyk=CZ&xdatum=20121012
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első és második helyen végzettek. A második fordulóban a szociáldemokratáknak 23, a 
kommunistáknak 12 szenátorjelöltje maradt versenyben. Az előbbiek mégis 13, az utóbbi-
ak pedig csak egyetlen helyen szerezték meg a szenátori mandátumot. Az ODS 13 helyen 
maradt versenyben, és 4 helyet szerzett meg magának.

A szenátusi választások második fordulójának (október 19–20.) eredménye szerint a 
27 szenátusi helyből 13 a szociáldemokratáké, 4 a polgári demokratáké, 2 független je-
lölté, 2 a Polgármestereké, 2 a kereszténydemokrata néppártiaké, 1 a Zöldek Pártjáé, 1 a 
kommunistáké, 1 a Kalózok Pártjáé, 1 az ostravaiak mozgalmáé (Ostravak).

A szenátusi választások első fordulójának részvételi aránya 34,90%-os, a második 
fordulóé 18,61%-os volt. Bár a felsőházi választások második fordulójában mindig nagyon 
alacsony a részvételi arány, de az idei volt a szenátusi választások 1996-ban kezdődött tör-
ténetében legalacsonyabbak egyike.

A cseh felsőház már évek óta szociáldemokrata többségű (a mandátumok mai el-
oszlása: 41 a szociáldemokratáké, 24 a polgári demokratáké, 6 a kereszténydemokrata 
néppártiaké, 2 a kommunistáké, 5 a TOP 09-é és a Polgármestereké közösen, 3 pedig füg-
getleneké). A végeredmény szerint a kommunisták megőrizték két szenátusi helyüket, de 
a szociáldemokraták újabb mandátumokat szereztek, ezért a korábbiaknál még erősebb 
lesz a baloldal túlsúlya. Az alkotmányos többséget 49 mandátum adja, a szociáldemokra-
ták végső eredménye 46 mandátum, így nagyon közel jutottak a hőn áhított alkotmányos 
többséghez.

A leendő szenátusi összetétel

Szociáldemokraták 46 mandátum
Polgári demokraták 15 mandátum
Kereszténydemokraták 6 mandátum
TOP 09 4 mandátum
Kommunisták 2 mandátum
Függetlenek 3 mandátum
Kalózok Pártja 1 mandátum
SPOZ 1 mandátum
Zöldek Pártja 1 mandátum
Északcsehek.cz 2 mandátum
Összesen: 81 mandátum

Az eredmények értékelése és értelmezése

Amíg tehát a területi önkormányzati választások igazi győztesei a kommunisták, 
addig a szenátusi választások győztesei a szociáldemokraták. A hagyományos 
pártok nagy része veszített, a regionális, illetve a protestáló pártok pedig ered-

ményesek voltak. Csehország politikai térképe e választások nyomán az eddigiekhez 
képest néhány markáns jellemzőjében módosul. Annak ellenére, hogy a koalíciókötések 
ideje még csak most kezdődik, feltételezhető, hogy sok esetben „narancssárga–vörös” 
koalíció jön létre (a narancssárga a cseheknél a szociáldemokraták színe, a vörös pedig a 

http://www.volby.cz/pls/senat/se1213?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xv=2
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kommunistáké), s ez még azon az egyetlen helyen (pilzeni terület) is elképzelhető, ahol 
a polgári demokraták győztek. Ezt a kivételes győzelmét a párt egy olyan fiatal politi-
kusnak köszönheti, akit Nečas kormányfő pár héttel ezelőtt lemondásra kényszerített az 
igazságügy-miniszteri posztjáról, mert túlságosan jól végezte a feladatait. Ez a fiatalem-
ber, Jiří Pospíšil nekilátott az igazságügy rendbetételének, megtisztításának, s így nagyon 
népszerű volt. A cseh kormányfő többek szerint azért nem akarja elismerni Pospíšil ké-
pességeit, mert magára nézve veszélyesnek tartja annak szakértelmét és népszerűségét. 
Ez nehéz helyzet elé állítja az ODS politikusait: vagy a népszerű, fiatal Pospíšilt helyezik 
a párt élére, vagy a népszerűtlen és a választásokon éppen elutasított kormányfőt. 
A pártnak pedig a jelenlegi helyzetben nagy szüksége van arra, hogy elismert, elfogadott 
politikusok álljanak az élére.

A választási eredmények okait keresve az elsők között kell említeni a jobboldali 
kormány reformjainak súlyos következményeit. A szociális juttatások és támogatások 
visszafogása, az adók emelése a lakosságtól áldozatokat követel, a kormány pedig nem te-
szi meg a megfelelően határozott lépéseket az állami költekezés visszafogására. Miközben 
a lakosságot áldozatokra kényszeríti, a képviselők a fizetésük tetemes emelését igénylik. 
A kormány takarékossági politikát hirdet, de nem harcol elég erélyesen és világosan a 
korrupció ellen. Reformjai határozottan megnyirbálják a közszolgáltatásokat, fizetővé te-
szik az egészségügyet és az oktatást, miközben a katolikus egyháznak szédítően bőkezű 
kárpótlást biztosító törvényt akarnak elfogadtatni mindkét kamarával. (A kormány által 
beterjesztett javaslat szerint 75 milliárd koronás [1 CZK = 12 HUF] értékű ingatlant kap-
na vissza az egyház, illetve azért a vagyonért, amit már nem lehet visszaadni, további 
59 milliárd korona kártérítést kapna – 20 év alatt, éves részletekben.) Teszik mindezt 
abban az időszakban, amikor a válságra hivatkozva mindenkitől áldozatokat követelnek. 
A katolikus egyháznak ígért hatalmas anyagi és természetbeni kárpótlás rendkívül fel-
háborította a cseh közvéleményt. Mindeközben az államadósság rohamosan nő annak a 
kormánynak a kezén, amely azt ígérte, hogy a felelős költségvetés kormánya lesz.

Az okok között szintén az élen kell szerepelnie annak, hogy a jobboldali koalíció volt 
és jelenlegi kormánytagjai, a hozzájuk közel álló politikusok, vállalkozók, lobbisták, sőt 
szociáldemokrata politikusok korrupciós ügyei szinte hetente újabb és újabb esettel bor-
zolják nemcsak a baloldali, hanem a jobboldali választók kedélyeit is. A közbeszerzések 
és az uniós alapokból eredő források körüli csalások és lopások a legmagasabb szinten 
érintik a politikusokat, jobb- és baloldalon egyaránt. Az ezek miatt kedvetlen jobboldali 
választók többsége inkább részt sem vett a választásokon (ami látható a részvételi arány-
ból is). De aki elment, az is gyakran – tüntetően – úgy szavazott, hogy voksa érvénytelen 
legyen. Híveit leginkább a kommunista párt és a kereszténydemokrata néppárt mozgósí-
totta, tehát azok a pártok, amelyek szavazótábora hagyományosan hű a saját pártjához.

E választások sajátossága volt, hogy nagymértékben megnőtt az érvénytelen szava-
zatok aránya. Ennek okát a szakértők elsősorban abban látják, hogy a szavazók egy része 
így tiltakozott a politikai elit „minősége”, az általuk elkövetett nagyarányú és gyakran 
büntetlenül maradó korrupció miatt. Már a választások előtt elindult egy kezdeményezés, 
amely arra szólította fel a szavazókat, hogy tiltakozásul áthúzott szavazócédulákat vagy 
üres borítékokat dobjanak az urnákba. Az érvénytelen szavazatok aránya majdnem meg-
duplázódott: most átlagban 4,35%-os volt, míg 2008-ban csak 2,25%-ot, az azt megelőző 
választás alkalmával pedig csak 2%-ot tett ki.

http://www.novinky.cz/domaci/281509-pocet-neplatnych-hlasu-prudce-vzrostl-muze-to-byt-hromadny-protest.html
http://www.novinky.cz/domaci/281509-pocet-neplatnych-hlasu-prudce-vzrostl-muze-to-byt-hromadny-protest.html
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A választások fontos mutatója volt a kereszténydemokrata néppártiak szereplése. 
A KDU-ČSL a többségében mindinkább ateista, és a katolikus egyházat egyre határozot-
tabban elvető cseh társadalomban a 2010-es képviselőházi választásokon nem szerepelt 
jól, sőt be sem jutott az alsóházba. Most azonban 61 mandátumot szerzett, és nemcsak 
a kereszténydemokráciát hagyományosan támogató morva területeken, hanem délcseh 
területen is újra megjelent a politikai porondon. Ezért többen az igazi győztesek közé 
sorolják a kereszténydemokrata néppártiakat. A süllyesztőből elsősorban a morvaor-
szági szavazók emelték őket a területi önkormányzatok magaslataira. A mandátumoknak 
majdnem 10%-át megszerezték, ami arra is reményt ad nekik, hogy visszatérhessenek 
az országos politikába. (A 2010-es képviselőházi választásokon nem érték el az 5%-os 
küszöböt, ami velük mint történelmi párttal, először fordult elő.)

A szociáldemokraták, akik számszerűen győztek ugyan, ám a korábbi helyzethez ké-
pest, amikor mind a 13 területi önkormányzat az övéké volt, most négy helyen elveszítették 
elsőbbségüket, így a belső számvetés nekik is feladatuk. Az ugyanis, amit a legnagyobb 
vesztes, a polgári demokrata miniszterelnök, Nečas első reakciójában és keserűségében 
megjegyzett, tény: a szociáldemokraták eredménye sem jó. „Nyolc éve ellenzékben lenni, 
mint a ČSSD, és nem viselni semmilyen felelősséget a népszerűtlen lépésekért, és ez után 
mindössze 24%-ot kapni, ez is sokatmondó eredmény.”

Talán a szociáldemokraták győzelménél is jobban érdekelte a bel- és a külvilá-
got a kommunisták meglepően jó szereplése. Fényes győzelmüket a legiparosodottabb 
térségben, az északcseh Ústí nad Labem központtal rendelkező területen szerezték 
(20 mandátum a kommunistáknak, 13 a szociáldemokratáknak). Másik nagy győzel-
mük a Karlovy Vary központú terület, ahol a szociáldemokratákkal holtversenyben 13 
mandátumot szereztek meg. Tény az is, hogy e két régión kívül a legtöbb helyen a szoci-
áldemokraták után ők a másodikak. Van, aki szerint a kommunisták nagy győzelmüket 
főként a jobboldali kormány hibáinak köszönhetik. (Jan Keller: „Mandát vypadá poněkud 
jinak” [A mandátum valahogy másként néz ki]. Právo, 2012. október 15.) Magyarázatként 
többen hangsúlyozták, hogy a kommunisták abszolút számokban most sem kaptak több 
szavazatot, mint 2000-ben, hanem a kormány és a polgári demokraták kaptak jóval ke-
vesebbet, mint eddig, tehát a nagy aránybeli különbségből ered a kommunisták fényes 
győzelme. Egyáltalán, a baloldal elsöprő sikerét elsősorban az okozta, hogy a jobboldali 
szavazók otthon maradtak, így főként a baloldalt támogatók szavaztak, ezáltal „szavaz-
tak” bal- és jobboldali szavazók együtt a jobboldali kormány politikája ellen.

Az ODS vereségéről leggyakrabban úgy beszéltek, mint egy hatalmas pofonról, amit 
a polgári demokraták nagyképű és aszociális politikájuk miatt kaptak a választóktól. 
Ugyancsak a kormányzó veszteseknek kiosztott pofont kapta a TOP 09, amelyet Karel 
Schwarzenberg pártvezetőről (külügyminiszter) leginkább a „herceg pártjának” nevez-
nek. A pártvezetők által „nem túl jó eredményként” értékelt szereplés őket is önreflexióra 
kényszeríti.

A területi választási versenynek volt néhány kevésbé feltűnő vesztese is. Elsöprő vere-
séget szenvedtek a radikális, romaellenes programmal rendelkező szélsőjobboldaliak, akik 
magukat munkáspártnak nevezik, és nevüket csehül DSSS-nek rövidítik. (Országosan 
0,31%-ot, mással koalícióban 1,23%-ot kaptak; a romák által legsűrűbben lakott észak-
cseh területeken ennél magasabb, 3,5–4,5%-os eredményt értek el, de így is mandátum 
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nélkül maradtak.) Megsemmisítő a volt szociáldemokrata elnök és miniszterelnök, Jiří 
Paroubek bukása is, aki korábban kivált a ČSSD-ből, és saját, nemzeti szocialista jelle-
gű, a szociáldemokratákat szidalmazó baloldali pártot alapított (NS-LEV21), amely végül 
nem kapott megjeleníthető számú szavazatot.

Néhány területi önkormányzatba bejutottak olyan új kis pártok is, amelyeknek most 
volt az első megmérettetésük. Közéjük tartozik a SPOZ (Strana práv občanů – Zemanovci, 
azaz A polgári jogok pártja – Zemanisták), amely 7 mandátumot kapott, és vezető sze-
mélyisége a másik volt szociáldemokrata miniszterelnök, Miloš Zeman. Ő egyúttal 
pillanatnyilag a jövő év januárjában esedékes közvetlen elnökválasztás második legnép-
szerűbb induló jelöltje.

E választások sajátossága, de feltételezhetően a további választások jellemzője is lesz, 
hogy egyre több olyan üzletember akar nyíltan részt venni a politikai életben, akik milli-
omossá vagy milliárdossá váltak. Úgy gondolják, hogy ha a gazdaságban és az üzletben 
sikeresek voltak, akkor Csehország ügyeit is sikeresebben viszik majd, mint a politiku-
sok. Ez történt például Andrej Babišsal, aki az agráriparból gazdagodott meg, most pedig 
(ő is) a kezébe akarja venni az ország sorsát. De ugyanez érvényes Karel Janečekre is, 
aki az informatikában és a matematikában volt rendkívül sikeres, most viszont sok pénzt 
költött arra, hogy mozgalmat indítson a régi politikai elit lecserélésére. (Lásd: Alexandr 
Mitrofanov: „Čilí miliardáři a návrat komunistů” [Élénk milliárdosok és a kommunisták 
visszatérése]. Právo, 2012. október 10.) Ezek a gazdag üzletemberek most (még?) nem 
voltak sikeresek – már csak azért sem, mert ennek a szavazásnak a társadalom szociális 
helyzete is a tétje volt.

A kétfordulós szenátusi választásoknak is volt néhány meglepetése. Ezek közül az 
egyik az, hogy az első fordulóban az egyik prágai választókörzetben kommunista jelölt, 
a KSČM alelnöke, Jiří Dolejš végzett az élen. Egy másik prágai körzetben pedig a jobb-
oldali jelölt be sem jutott a második fordulóba, pedig Prága a jobboldal hagyományos 
bástyájának számított. Bár ez a „vastörvény” e választások után nem érvényes többé, a 
második fordulóban azért a jobboldali szavazók aktívabbak lettek, és nem engedték meg, 
hogy a kommunista alelnök győzzön.

A szenátusi választásoknak van néhány nagy vesztese: olyan személyiségek, aki-
ket pártjaik előtérbe toltak, de nagyot buktak (mint például az ODS védelmi minisztere, 
Alexander Vondra, akit a kommunista és a szociáldemokrata szenátorjelölt egyaránt meg-
előzött), vagy olyanok, akik a közéletben népszerűek, de szenátorként nem kellenek a cseh 
választóknak. A Közügyek (Vĕci veřejné) jelöltjei bármennyire is népszerűek (mint Vít 
Olmer filmrendező vagy Lenka Procházková írónő) a kulturális közéletben, szenátorként 
nem váltak vonzóvá a választók számára (talán éppen a párt általános katasztrofális poli-
tikai teljesítménye miatt).

A köztársasági elnök, Václav Klaus a választások eredményeit úgy kommentálta, 
hogy azok eredményükben és üzenetükben egyaránt teljesen világosak, egyértelműek, 
tehát nem igényelnek magyarázatot, értelmezést. Szerinte ezt az ország minden lakosa 
megértette, és levonta a maga számára a tanulságot. A szenátusi választások második 
fordulójában olyannyira el volt keseredve, hogy az eddigiektől eltérően még azt is elárulta, 
hogy az ODS jelöltjére szavazott a kommunista Dolejšsel szemben. Ezt többek közt azzal 
indokolta, hogy ő alapította a Polgári Demokrata Pártot. Azt is elmondta, hogy szerinte 
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ezt a választást nem annyira megnyerték, mint inkább elveszítették valakik – s itt saját 
„polgártársaira” gondolt. (Lásd: Jan Rovenský: „Klaus dal hlas ODS a popíchl koalici” 
[Klaus az ODS-re adta a szavazatát, és megbírálta a koalíciót]. Právo, 2012. október 20.) 
Egyúttal elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a vesztesek (a jobboldali kormány és 
politikusai) nem eléggé határozottan ismerik el ezt a vereséget. Sőt, a cseh kormányfő 
azt nyilatkozta, hogy a vereség ellenére folytatni fogják a reformokat. (Hozzátehetjük 
azonban, hogy csupán addig, amíg ezt a köztársasági elnök és a Nečasszal szemben az 
elnök oldalára álló, éppen fellázadó párttársai megengedik neki.) A polgári demokraták 
soraiban akadnak olyanok is, akik a választási vereséggel összefüggésben kifejezik azt 
a reményüket, hogy Klaus visszatér majd az ODS élére, miután 2013 márciusában lejár 
második ötéves elnöki mandátuma is.

A vesztesek és győztesek „válAszAi”

Minden párt a maga módján „válaszol” az eredményekből adódó helyzetre és 
feladatokra. A legjelentősebb pártok mind a jobboldalon (ODS), mind a balol-
dalon (ČSSD) komoly belső válsággal küzdenek, amit a választások eredménye 

felerősített. A legnagyobb vesztes, a Polgári Demokrata Párt (ODS) „válasza”: a belső 
megosztottság még erősebb lett – ami nem jó jel a november elejére kitűzött tisztújító 
kongresszus előtt. Szaporodik a párt azon politikusainak a száma, akik a kormányt, főként 
a kormányfőt okolják a vereség miatt. Arra törekszenek, hogy Petr Nečast mind kormány-
főként, mind az ODS elnökeként megbuktassák. A miniszterelnök kitart amellett, hogy 
a vereség ellenére végig kell vinni a megszorító intézkedéseket, mert az országnak nincs 
más lehetősége. Vannak olyan pártpolitikusaik is, akik visszafelé akarnak haladni: azt 
szeretnék, ha a jelenlegi kormányfőt Václav Klausszal cserélnék fel. Vannak, akik szerint 
a választók jelzéseit kell figyelembe venni, azaz az említett választási győztest, a fiatal 
Pospíšilt kell a párt élére tenni, mert tőle talán még elfogadnák a valóban jobboldali re-
formokat is, és elhinnék neki, hogy tényleg harcol a mérgező korrupció és kliensrendszer 
ellen.

A kommunisták, a nem titkolt öröm mellett, a felelősségvállalás új korszakáról beszél-
nek. (Lásd: Jan Rovenský: „Levice slaví debakl pravice” [A baloldal ünnepli a jobboldal 
bukását]. Právo, 2012. október 15.) Olyasmit hangoztatnak tehát, amit a demokratikus 
pártok velük szemben mindig is felemlegettek: hogy könnyen lehetnek radikális és bí-
ráló ellenzéki párt (ami gyakran tetszik a lakosságnak), hiszen sem kijelentésekért, sem 
tettekért semmilyen felelősséget nem viselnek. Van, aki szerint a cseh választók többsé-
ge 1990 óta arra használja a kommunistákat, hogy velük ijesztgesse vagy büntesse saját 
jobboldali (ODS) vagy baloldali (ČSSD) pártját, amikor annak politikájától elmegy a ked-
ve. A KSČM tehát megint begyűjtötte a protestáló szavazatokat, ahogyan a rendszerváltás 
kezdete óta többször is.

A kommunisták számára a választási eredmény annak jelzése, hogy eljött az ő idejük, 
hiszen már a társadalom is elfogadja, egy része támogatja is őket, s már nem lesz szégyen 
senkire nézve, ha együttműködik velük. Elért sikereik következtében most már azt igény-
lik a szociáldemokratáktól, hogy azok nyíltan lépjenek velük koalícióra. Véget akarnak 
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vetni annak az eddigi gyakorlatnak, hogy a szociáldemokratákat csendes koalícióban tá-
mogassák (ahogy tették a területi vagy települési önkormányzatokban). Megerősödött az 
önbizalmuk is: a sikert látva saját, kommunista párti jelöltet akartak indítani a jövő év 
elején esedékes (első ízben megrendezendő) közvetlen elnökválasztáson. Eddig ugyanis 
ingadoztak. Nem tudták eldönteni, hogy a szociáldemokraták jelöltjét támogassák-e majd, 
vagy saját jelöltet indítsanak. Saját jelöltjük, Vladimír Remek volt űrhajós, a kommunista 
párt tagja azonban nem vállalta a jelölést. A választási sikerek másokat is arra késztetnek, 
hogy megcélozzák az elnökválasztást. Közéjük tartozik Tomio Okamura is, aki független 
jelöltként bejutott a szenátusba. Okamura félig japán, félig morvaországi cseh származású 
üzletember, aki Csehországban él, és japán turisták tömegeit sikerrel csalogatja oda.)

A szociáldemokraták az eredményekből arra is következtetnek, hogy a kormány gyor-
san meg fog bukni, hogy előrehozott képviselőházi választások lesznek, ami ismét az ő 
győzelmüket hozhatja meg. Örülnek is, meg gondban is vannak. Úgy látszik, elérkezett 
az ideje annak, amit szerettek volna minél tovább kitolni: hogy a kommunistákat kihozzák 
a politikai karanténtól, és lehetővé tegyék számukra a kormányzati hatalomból való ré-
szesedést. Ez azt jelentheti, hogy az a politikai izoláció, amelybe a cseh demokrata pártok 
1990 óta belekényszerítették a kommunista pártot, a szociáldemokraták segítségével ér 
majd véget. Ez a szociáldemokraták régi félelme, és a kommunisták régi vágya. Ha az or-
szágos választások is hasonló arányokat fognak eredményezni, akkor megtörténhet, hogy 
huszonkét év elmúltával a szociáldemokraták kénytelenek lesznek feloldani azt a tilalmat, 
amely szerint a kommunistákkal demokratikus párt nem kormányozhat.

Az 1990-ben létrejött ČSSD vezetői időről időre megerősítették, hogy a kommunis-
tákkal nem lépnek koalícióra, nem működnek velük együtt. Az ígéretet 1995 áprilisában 
írásba is foglalták: ez volt a „bohumíni határozat”. Kimondta, hogy a ČSSD kizárja a 
politikai együttműködést minden szélsőbaloldali és szélsőjobboldali párttal (ezeket ak-
kor a határozatban név szerint is felsorolták, közöttük a KSČM is szerepelt). A határozat 
interpretálása időről időre (szükség szerint) módosult. A 2008-as területi önkormányzati 
választások eredményének tükrében (amikor a szociáldemokraták mind a 13 önkor-
mányzatban győztek) már azt emlegették, hogy a határozat csak az országos kormányzás 
szintjére vonatkozik, a közép- és alsószintű önkormányzati esetekre nem. A mostani vá-
lasztási eredmények óta egyre több szociáldemokrata vezető nyilatkozik úgy, hogy akkori 
álláspontjukat módosítaniuk kell. Még a párt elnöke, Bohuslav Sobotka is arról beszél, 
hogy lehetségesnek tartják a határozatról szóló új vitát, sőt a határozat módosítását is, 
azzal a céllal, hogy ne csak önkormányzati, hanem országos szinten is megbarátkozzanak 
a kommunistákkal való burkolt vagy nyílt együttműködés gondolatával. Olyan vélemé-
nyek is hallhatók, hogy a kommunisták a területi önkormányzatok szintjén valójában már 
egy ideje elfogadott pragmatikus politikusokként az establishment részének számítanak. 
(Lásd: Lukáš Jelínek: „Pro pravici trest, pro levici úkol” [A jobboldalnak büntetés, a bal-
oldalnak feladat]. Právo, 2012. október 16.) A megnyilvánuló szociáldemokrata készség 
ellenére várható, hogy a ČSSD ebben az alapelvi kérdésben kettészakad.

A szenátusi választási győzelemmel összefüggésben a szociáldemokraták arról is 
vallottak, hogy mire szeretnék felhasználni a szenátusban könnyen megszervezhető alkot-
mányos többséget. Módosítanák az alkotmány és az emberi jogi alapokmány egymáshoz 
való viszonyát. Megerősítenének néhány olyan szociális jogot, amelyeket az emberi jogi 
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alapokmány tartalmaz, de nem részei a cseh alkotmánynak, mint például az ingyenes 
oktatáshoz és az ingyenes orvosi ellátáshoz való jog. Ha pedig a kommunisták támogatá-
sával a képviselőházban is megszereznék az alkotmányos többséget, akkor az egész cseh 
alkotmányt módosítanák, a szociális állam alkotmányává formálnák.

A „kommunistA jelenségről”

A bolsevik kommunisták 1921 óta „jogfolytonosak” a cseh államban és a cseh társa-
dalomban. Csak az 1939 és 1945 közötti (cseh–morva protektorátusi) időszakban 
voltak „tiltólistán”, mégpedig a náci Németország által. Különben a kommunis-

ták majdnem egy évszázada a cseh társadalom szerves részét képezik. Az igény irántuk 
egyfajta „nemzeti sajátosság” a cseh társadalomban. 1990 óta is 12–15%-os arányban 
vannak jelen a demokratikus cseh parlamentarizmus színpadán. Sőt, az 1998 és 2002 
közötti parlamenti ciklusban 19%-os volt a társadalmi igény irántuk. Ez a tény a fő oka 
annak, hogy a rendszerváltás utáni cseh kormányok nagyon labilisak, nem mindig bír-
ják ki a négyéves kormányzási ciklust, többször vannak előrehozott választások, illetve 
alkalmanként kisebbségben kormányoznak a cseh kormányok. A bolsevikokat ugyanis 
demokratikus pártok nem vonhatják be a kormányzásba. A kommunisták politikai ka-
ranténban vannak, ezért „koalíciós potenciáljuk” nulla, ám a parlamenti erőviszonyokat 
tekintve minden ciklusban lefoglalnak 12–15–20% „használhatatlan potenciált”, így a 
kormányok – akár jobboldaliak, akár baloldaliak – mindig csak minimális parlamenti 
(képviselőházi) többséggel tudnak működni. Mindezek okozzák, hogy a cseh politikai 
elit régóta vitázik azon, hogy legitim-e a kommunistáknak a karanténból való kiváltása, s 
hogy ki és mikor lesz kénytelen elvégezni azt. A feladatot, amint feltételezhető, a szociál-
demokraták végezik majd el, ha nagy lesz a cseh társadalom igénye erre. Így Csehország 
lehet az első olyan uniós állam, amelyben a kommunisták részesei a kormányzásnak.

összegzés

A baloldal nemcsak a területi önkormányzatokat, hanem a szenátust is uralni fogja. 
Ez azt jelentheti, hogy a jobboldali kormány törvényeit a felsőház még gyakrabban 
fogja leszavazni, s a 200 tagú alsóházban a kormánykoalíciónak még gyakrabban 

lesz szüksége a nehezen összehozható 101 szavazatra. Ez egyúttal azt is feltételezi, hogy 
az eddiginél is labilisabb lesz a kormányzás és a szükséges parlamenti többség biztosítá-
sa. Így a jelenlegi kormány korai bukásának még nagyobb lesz a valószínűsége.

Az államigazgatási ügyek középső szintjén, a területi önkormányzatokban ismét bal-
oldali, de erősödő radikális jellegű irányítás valósul meg. Az pedig, hogy ez országos 
szinten, a kormányzat és a parlament két háza szintjén mikor következik be, csak idő 
kérdése, hiszen a jobboldali kormánykoalíció stabilitása hajszálon múlik. A szenátus is 
baloldali többségű, és most még erősebb lesz benne a baloldali képviselet, így a jobbol-
dali kormányzat alsóházi többsége az eddigieknél is erősebb baloldali kontrollnak lesz 
alárendelve.

2012. október 23.
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