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Hamberger Judit                A dekrétumok és a szavazatok összefüggései

TörTénelmi válaszTás

A cseh állam történetének első közvetlen elnökválasztása kétfordulós volt: az el-
sőt 2013. január 11–12-én, a másodikat január 25–26-án tartották. Az első 
fordulónak kilenc versenyzője volt, végeredménye pedig nagyon meglepte a köz-

vélemény-kutatókat (a fogadóirodákat már kevésbé). Az előbbiek azt prognosztizálták, 
hogy a második fordulóban Miloš Zeman Jan Fischerrel (a 2009–2010 közötti hivatalnok-
kormány népszerűvé vált kormányfőjével) fog megküzdeni; Karel Schwarzenbergnek, a 
jelenlegi külügyminiszternek senki sem jósolt az első fordulóra befutó eredményt (azt 
pedig különösen nem, hogy a két győztes közötti különbség egy százalékon belüli lesz: 
Zeman 24,21%-a szemben Schwarzenberg 23,40%-ával).

Az elsõ fordulóban mind a jobb-, mind a baloldal több jelöltet indított, és voltak füg-
getlen indulók is (mint Fischer vagy a tetőtől talpig tetovált művészettörténész, Vladimír 
Franz és mások). Schwarzenberg a koalíciós jobboldal jelöltjei közé tartozott, Zeman pe-
dig a baloldal jelöltjeinek sorát gazdagította. Az első forduló legnagyobb vesztese Jan 
Fischer lett, aki nehezen bírta elviselni a vereséget.

a második forduló:
a „földesúr” (zeman) és a „herceg” (schwarzenberg) párviadala

A kampány során, a közbeszédben, Miloš Zeman a „földesúr” becenevet kapta 
(vezetéknevének ez a jelentése), Karel Schwarzenberget pedig, arisztokrata szár-
mazása miatt, „hercegnek” titulálták. Gyakran nevezték a második fordulót a 

földesúr és a herceg harcának. A két forduló között eltelt két hét alatt a közvélemény-
kutatások, nagyjából 54:46 százalékos arányban, folyamatosan Zeman győzelmét 
prognosztizálták, amit a szavazatok összeszámolása meg is erősített. A második forduló 
hivatalos végeredménye szerint a történelmi elnökválasztást Miloš Zeman 54,80%-kal 
nyerte (2.717.405 szavazatot kapott), Karel Schwarzenberg pedig 45,19%-kal (2.241.171 
szavazattal) maradt alul. A második forduló részvételi aránya 59,11%-os volt: kicsit keve-
sebben mentek el szavazni, mint az első fordulóban (61,31%).

Amíg Schwarzenberget inkább a jobboldali kormánykoalíció pártjai és szavazói tá-
mogatták, addig Zemant főként a baloldali ellenzék és a szakszervezetek. A baloldal a 
kommunistákat és a szociáldemokratákat jelenti, de amíg az előbbiek a támogatásban 
egyértelműek voltak, addig az utóbbiak nem: a szociáldemokraták a második forduló-
ra azt ajánlották választóiknak és híveiknek, hogy „fontolják meg” Zeman támogatását. 
Ennek a bizonytalankodásnak az egyik oka számukra egyúttal az elnökválasztás egyik 
tétje is volt. Attól tartottak (és a végeredmények ismeretében egyre inkább tartanak is), 
hogy Zeman államfőként szétveri a szociáldemokrata pártot (ČSSD), amelyet 1993-tól ő 
erősített meg annyira, hogy az 1998-tól két cikluson át (2006-ig) a kormány vezető ereje 
lehessen. Zeman az államfői pozícióból eredményesen bosszút tud állni rajtuk azért, mert 
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2003-ban nem álltak ki mellette, cserbenhagyták a parlamenten belüli államfőválasztás 
idején. Félnek, hogy bosszúból meggyengíti, egymással összeveszíti a szociáldemokratá-
kat, és így szakadást idéz elő a párton belül, felhasználva ehhez a készséges kommunistákat 
(KSČM).

A szociáldemokratáknál létezik egy Zeman-párti szárny, amely határozottan meg-
erősödik, ha ő lesz az államfő. Nemcsak hogy megerősödik, hanem rajtuk keresztül a 
jövendő elnök a jelenlegi pártvezetést is meggyengítheti, vagy akár ketté is szakíthatja 
a pártot. Ez most, amikor a baloldal nagyon erős, és a következő kormányzási ciklus 
várományosa, nagyon rosszul érintené őket. Zeman a szociáldemokratákkal szemben oly-
annyira bosszúszomjas, hogy 2006 és 2009 között hajlandó volt támogatni a gyenge, a 
képviselőházban kormányzó többséggel nem rendelkező jobboldalt az által, hogy az em-
lített szárnyból két hívét „bérbe adta” nekik. (Így a 200 tagú alsóházban a kormány 102 
szavazattal biztosította a minimális többséget.) Zeman volt egyébként az a kormányfő, aki 
1998 és 2002 között felkészítette az országot az uniós tagságra, és elindította a gazdasági 
növekedést. Egyúttal azonban olyan „szokást” akart bevezetni a cseh pártrendszerben 
– és ebben Václav Klaus akkor, a legerősebb ellenzéki párt elnökeként, a partnere volt –, 
amely ellentétes a demokratikus parlamentarizmusnak a politikai pártok szabad verse-
nyére vonatkozó elvével. A két politikus által 1998-ban kötött megállapodást ellenzéki 
szerződésnek nevezik, de az valójában a nagy pártok hatalommegosztó, a hatalmat bebe-
tonozó politikai kartelljének alapja lett.

2009-ben mindkét jelölt létrehozott egy-egy „saját pártot”. Zeman, miután kilépett a 
szociáldemokrata pártból, visszavonult. Ennek ellenére a párthívei folyamatosan látogat-
ták, és arra próbálták rávenni, hogy térjen vissza a politikai közéletbe. Hívei 2009-ben egy 
olyan baloldali pártot is létrehoztak, amelybe belefoglalták a nevét: Strana práv občanů 
– Zemanovci (SPOZ), azaz a Polgárok Jogainak Pártja – Zemanisták. Ő maga az SPOZ 
tiszteletbeli elnöke. Zeman elnöki kampányára még egy civil szervezetet is létrehoztak, 
ez az občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana (Miloš Zeman Barátai polgári szövetség).

Schwarzenberg 2009-ben a TOP 09 nevet viselő jobboldali pártot alapította, amely-
nek ő az elnöke. Ez a pártnév egy rövidítés (Tradice, Odpovědnost, Prosperita, azaz: 
Hagyomány, Felelősség, Prosperitás). Zeman pártja eddig nem jutott be a parlamentbe, 
Schwarzenbergé azonban nemcsak hogy bejutott, hanem a jelenlegi jobboldali koalíció 
tagja is. Több minisztere ül a kormányban, ő maga külügyminiszter; a párt második em-
bere, Miroslav Kalousek ma a sokak által utált pénzügyminiszter.

a második forduló jelölTjeinek profilja

Miloš Zeman a magáról terjesztett kép szerint1 baloldali érzelmű vysočinai 
nyugdíjas, aki lejön a hegyekből (ahová 2004-ben vonult, amikor a 2003-as el-
nökválasztás sikertelensége miatt megsértődött és kilépett a szociáldemokrata 

1 Jan Wirnitzer: „PROFIL: Zeman není na peníze. Kdysi ho komunisté zařízli, teď ho platí” [Profil: 
Zemannak nem való a pénz. Egykor a kommunisták elvágták, most fizetik a kampányát]. Idnes.cz, http://
zpravy.idnes.cz/profil-kandidata-na-hrad-milose-zemana-dx3-/domaci.aspx?c=A121112_102048_
domaci_jw, 2012. november 15.

http://zpravy.idnes.cz/profil-kandidata-na-hrad-milose-zemana-dx3-/domaci.aspx?c=A121112_102048_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/profil-kandidata-na-hrad-milose-zemana-dx3-/domaci.aspx?c=A121112_102048_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/profil-kandidata-na-hrad-milose-zemana-dx3-/domaci.aspx?c=A121112_102048_domaci_jw
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pártból, a ČSSD-ből), hogy rendet teremtsen a cseh politikában, és meghozza az em-
bereknek a biztonságot és a nyugalmat. Bizonyos baloldali politikusok számára Zeman 
menedéke amolyan zarándokhely volt, ahová gyakran eljártak, hogy megpróbálják őt 
rávenni a visszatérésre, vagy legalább tanácsot kértek tőle különféle belpolitikai és párt-
politikai ügyekben. Ő gyűjtötte össze a legtöbb aláírást (a szükséges ötvenezer helyett 
százezret) az első forduló előtt, hogy bejuthasson az induló jelöltek közé.

Zeman azt sugallja, hogy olyan, mint a többi közember: szeret enni (hurkát, kolbászt, 
hagymát, zsíros kenyeret), szeret inni (természetesen cseh sört, cseh pálinkát – bár az ége-
tett szesz élvezete most veszélyes kedvtelés Csehországban). Olyan, mint a kisemberek, 
csak az észjárása csavarosabb, mégpedig jóval csavarosabb, amivel jól elszórakoztatja a 
köznépet.

A sokat és fennhangon beszélő Zeman a nagyotmondások, közmondások, találó meg-
jegyzések, sziporkázó élcek, adomák kifogyhatatlan gyártója, akitől éles és durva sértések 
is bármikor várhatók. A népies bölcsességeket ugyanúgy ontja, mint a magasröptű filo-
zofálást, időnkénti közönségességével pedig azt bizonyítja, hogy a népből való, a nép 
egyszerű, de okos fia. (Már az első forduló előtt hangoztatta, hogy ha bejut a másodikba, 
akkor bomba fog robbanni.) Azt ígérte, hogy az alsó tízmillió elnöke lesz, s hogy balolda-
liként a szociális szempontokat is figyelembe veszi. Úgy nyilatkozott, hogy ha megkapja 
a funkciót, a Zeman-pártnak (SPOZ) akkor is a tiszteletbeli elnöke marad.

A kampánya pénzügyi támogatóival kapcsolatos gyanúkat, kérdéseket, érdeklődése-
ket azzal verte vissza, hogy őt nem érdekli a pénz, nem érdeklik a pénzügyek. Ezt mondta 
róla a cseh alvilág 2006-ban lelőtt egyik vezetője, František Mrázek egy lehallgatott te-
lefonbeszélgetésben: „Mlhának [ez volt Zeman beceneve] a pénz nem mond semmit. 
Mlhának elég a zsíros kenyér és három uborka, meg hogy az emberek szeressék őt.” 
Zeman a maffiózó e kijelentésével büszkélkedik, amikor azt akarja bizonyítani, hogy őt a 
politikában nem érdekli a pénz.

Karel Schwarzenberg az önmagáról közvetített képe2 szerint meggyőződéses ka-
tolikus, aki nem mindig jó keresztény. (A katolikusság a cseh társadalom többségének 
szemében nem jó belépő.) Saját magát kíváncsi és nyitott embernek írta le, aki ideológi-
ailag nem „merev”, de leginkább jobboldali polgári, konzervatív és liberális egyszerre, 
sok-sok nyugati szociáldemokrata politikus baráttal. A legismertebb kép róla: a mindig 
pipázó, csokornyakkendős, „sármos” herceg, aki unalmas események közben gyakran 
elalszik, és aki meggyőződéses híve az uniós integrációnak (de az európai szuperállamot 
elutasítja). Régi cseh nemesi család örököse. Az 1937-es születésű Schwarzenbergnek két-
szer kellett menekülnie (családostul) Csehországból. Először 1942-ben, amikor a nácik 
elűzték őket a birtokukról, másodszor 1948-ban, a kommunista hatalomátvétel után. Erre 
a Schwarzenberg-családra olyannyira nem voltak érvényesíthetőek Beneš elnök dekrétu-
mai, hogy cseh hazafias ellenállási múltjuk és tevékenységük miatt 1947-ben külön meg 
kellett alkotni a „Lex Schwarzenberget”, hogy elkobozhassák a vagyonukat.

2 Jan Wirnitzer: „PROFIL: Schwarzenberg budí voliče. Uvěří, že neprospal šarm a nadhled?” [Profil: 
Schwarzenberg felébreszti a szavazókat. Hisz abban, hogy nem aludta át a saját sármját és emel-
kedettségét?] Idnes.cz, http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-karel-schwarzenberg-fk4-/
domaci.aspx?c=A121126_111900_domaci_jw, 2012. december 3.

http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-karel-schwarzenberg-fk4-/domaci.aspx?c=A121126_111900_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-prezidenta-karel-schwarzenberg-fk4-/domaci.aspx?c=A121126_111900_domaci_jw
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Az 1980-as években az emigrációból támogatta a cseh és a közép-európai politikai 
ellenzéket, és a Nemzetközi Helsinki Bizottságot is vezette. 1989-ben visszatért hazájába.

1989 végétől Karel Schwarzenberg Václav Havel elnök kancellárja volt, és a restitúció 
során a családi vagyon egy részét visszakapta. 2004 óta volt szenátor, s kétszer a jobbol-
dali kormányok külügyminisztere (jelenleg is az). Zdeněk Bakalával együtt tulajdonosa a 
liberális jobboldali Respekt című hetilapnak.

Az államfői funkcióban Schwarzenberg a világos, tiszta elveket és ezek határozott 
védelmét, az erős akaratot hangsúlyozta. Magáról, mint emelkedett, és az egész ország 
érdekeit képviselő államfőről festett képet, aki a kormányt és a saját pártját elhagyva, 
pártatlan és pártok felett álló elnök, mindenki elnöke lenne.

A két forduló közötti kAmpány jellemzői

Feltűnő volt, hogy a választók a jelöltekkel szemben gyakran olyan megfontolásokat 
hangoztattak, olyan elvárásokat fogalmaztak meg, amelyekben nem az államfő, 
hanem a kormány és a kormányfő illetékes. Olyan igényeik voltak velük szemben 

(például a szociális helyzet javítása), mintha kormányt vagy miniszterelnököt választaná-
nak. Maguk a jelöltek pedig ritkán tették helyre az ilyen megfontolásokat. Ebből kiderült, 
hogy a választók nincsenek tisztában elnökük jogköreivel és alkotmányos lehetőségeivel. 
(Ez az első forduló néhány jelöltjéről is elmondható, nemcsak a választókról.)

Az eddigi első közvetlen elnökválasztás két fordulója közötti kampány az egész cseh 
társadalmat felhevítette. (Bár az amúgy is tele volt érzelmekkel és észérvekkel, ösztönös 
ellenszenvekkel és rokonszenvekkel.) Az ország felbolydult, két pártra szakadt: mindenütt 
az volt a fő téma, hogy a két jelölt közül ki melyikre szavaz. Erről beszéltek a kocsmák-
ban, a megállókban, a fodrásznál, otthon és az utakon, kint és bent egyaránt. A kulturális 
életben gyorsan terjedő divattá vált annak megvallása, hogy ki kire fog szavazni és miért. 
A híres emberek is egyre nagyobb számban „vallottak színt”. Két hétig mindenki az el-
nökválasztással és a szavazással foglalkozott, az szinte népi sporttá vált. (A fogadóirodák 
majdnem tönkre is mentek, mert a legtöbben Zeman győzelmére licitáltak.)

Mindez nem csak azért történt így, mert a csehek először választottak közvetlenül ál-
lamfőt. Sokan érzékelték úgy, hogy ez a szavazás sorsdöntő lesz: most a múlt és a jövendő 
között kell választani. Ez azonban nem derül ki a két jelölt életkorából, hiszen mindket-
ten korosak, talán „túlkorosak” is: Zeman hatvannyolc, Schwarzenberg pedig hetvenöt 
éves. Az volt a kérdés, hogy a cseh társadalom túllépett-e már történelmi gátlásain és 
problémáin, vagy ezekhez a továbbiakban is „ragaszkodik-e”. A második forduló előtti 
kampány és a végeredmény, különösen annak országos megoszlása azt mutatja, hogy 
a cseh társadalom nagyobbik fele még mindig nem tud megszabadulni tőle, így (54:45 
arányban) többen szavaztak a múlt félelmei, mint a jövő reményei szerint.
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Zeman kampánya

Zeman a kampányát arra építette, hogy Schwarzenberget az egyre inkább gyű-
lölt „aszociális” kormánykoalíció által elkövetett hibák (szigorú megszorítások, 
adóemelés, negatív nyugdíjreform, a katolikus egyház elkobzott vagyonának visz-

szaadása és kártérítés) bűnrészeseként mutassa be. A „zemanisták” még a Klaus államfő 
által 2013. január 1-jén kihirdetett, a kormányfő által ellenjegyzett, ugyanakkor mélysé-
ges társadalmi felháborodást kiváltó általános amnesztiát is felrótták a hercegnek, mint a 
jelenlegi kormány második emberének (miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter). 
A herceg azonban a vádakat már január elején visszautasította azzal, hogy az amnesz-
tia aláírását a miniszterelnök (Petr Nečas) nem egyeztette a kormánnyal. Schwarzenberg 
nem tudott hatékonyan védekezni az ellen a vád ellen, hogy ő az uralmon levő jobboldali, 
antiszociális kormány politikusa, hiába próbálta a kampányában ezt a tényt viszonylagos-
sá tenni, hiába próbált elszakadni tőle (különösen az amnesztia ügyében). Schwarzenberg 
a kampányban nemcsak az utált kormány tagja, hanem olyan arisztokrata is volt, akinek 
érdeke a katolikus egyház vagyonának bőkezű visszaszolgáltatása; ez utóbbi az ateista 
cseh társadalomban semmiképpen sem növelte a bizalmat iránta. Mindez jól szolgálta 
Zemannak azt a szándékát, hogy magát az antiszociális kormánnyal szembeni, szociáli-
san érzékeny szociáldemokrataként fogadtassa el.

Zeman erősen épített arra a tényre, hogy az emberek többsége szeretné ezt a kormányt 
minél hamarabb elküldeni. (Ezt a baloldal tartós népszerűsége is igazolja: az előrejelzések 
szerint a szociáldemokraták és a kommunisták együtt az alkotmányos többséget is 
megszereznék a képviselőházban; emiatt a két baloldali párt és a baloldali szavazók is 
nagyon türelmetlenek lettek.) Csehországban most a baloldaliak is, meg a szociálisan 
érzékenyek is nagyon sokan vannak. Ezért volt hatásos a kampány során az a jelszó, 
amely szerint le kell állítani ezt a kormányt, annak „népnyúzó” és „szemérmetlenül” adót 
emelő pénzügyminiszterével, Kalousekkel együtt (aki a herceg pártjának, a TOP 09-nek a 
második embere, és aki nem mosta le magáról a korábbi korrupciós vádakat sem). Zeman 
csapata ezzel kitűnően tudta mozgósítani a baloldali szavazókat. Schwarzenbergnek nem 
sikerült meggyőzően hárítania azt, hogy korrupcióval és rasszizmussal gyanúsítható 
politikusok (Miroslav Kalousek és Jiří Čunek) veszik körül. A jobboldali kormány 
kemény szociális reformjairól inkább hallgatott, vagy csupán erőtlenül védekezett. 

Schwarzenberg kampánya

Schwarzenberg kampányának fő eleme annak bizonyítása volt, hogy Zeman a múlt 
embere, és hogy Klausszal együtt ő alapozta meg 1998 és 2002 között (amikor 
a kisebbségi szociáldemokrata kormány élén állt) azt a pártpolitikai rendszert, 

amely – „ellenzéki szerződéssel”, sajátos hatalmi kartellként – elképesztő mértékű kor-
rupciót tett lehetővé. Egyúttal bebetonozta azt a kliensrendszert, amely ellen még most 
is harcolnak az igazságszolgáltatás emberei. (Az egyre népszerűtlenebb eddigi államfő 
és a versenytárs érdek-összefonódásának plasztikussá tételére Schwarzenberg kampány-
stábja és hívei kitalálták a „Klauzeman” kifejezést is.) Schwarzenberg azt is megcélozta, 
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hogy a választók előtt bizonyítsa: Zeman államfőként Klaus kurzusát folytatná, nem a 
polgári kék, hanem a szociáldemokrata rózsaszín mázzal.3 Kampányának egyik eleme 
volt a Zemannal szembeni gyanú éltetése, mely szerint annak támogatói mögött orosz 
(Lukoil) és titkosszolgálati érdekek állnak. (Ezzel szemben Zeman azt hozta fel, hogy 
Schwarzenberg mögött viszont olyan médiumok, amelyek külföldi tulajdonban vannak.)

Néhány, személyre szabott váddal szemben a herceg állandó védekezésre kényszerült. 
Gyakran felhozták ellene, hogy nem igazi cseh, hanem inkább német; nem lehet érteni, 
amit mond; rossz a cseh helyesírása (ezt főként Klaus rótta fel neki); nem tud rendesen 
csehül, mert évtizedekig nem élt itthon. Ezért Schwarzenberg maga azt hangsúlyozta a 
kampányban, hogy apja cseh tiszti egyenruhában esküdött, és fiába az erős cseh hazafiság 
érzését oltotta bele.4 Felrótták neki, hogy fontos politikai események (főként politikusok 
beszéde) közepette gyakran elalszik. Ez ellen azzal védekezett, hogy csak olyanon alszik 
el, amelyik unalmas. Ellenfelei hibájául rótták fel előkelő származását, gazdag arisztok-
rata mivoltát, amit viszont hívei kifejezetten a javára írtak: ez olyan előny, amely lehetővé 
teszi számára, hogy mint államfő, könnyen felülemelkedhessen a földhözragadt dolgokon 
és kisszerű érdekeken. Arra a vádra, hogy túl öreg, megmutatta az orvosi leletét, amely 
szerint az elnöki funkciónak egészségi állapotát tekintve (négy évvel korábbi szívoperá-
ciója és magas a vérnyomása ellenére) eleget tehet. 

Klaus kampánya

A kampány feltűnő jellemzője volt, hogy a jelenlegi, „pártatlan” államfő, Václav 
Klaus, családjával együtt nyíltan és egyértelműen beállt a Zemant támogatók 
közé. Azzal kezdte, hogy az első forduló kilenc jelöltjéről kijelentette: közöt-

tük egyetlen politikus van, Miloš Zeman. Többször felrótta Schwarzenbergnek osztrák 
származását, németségét. Korábban külügyminiszternek sem akarta kinevezni: attól tar-
tott, hogy az az osztrák érdekeket fogja képviselni, például a temelíni atomerőmű vagy 
a dekrétumok ügyében. Schwarzenberg azonban az atomerőművet védelmébe veszi, a 
dekrétumok kérdésében pedig azt a nézetet képviseli, hogy a szudétanémetek kitelepítése 
és vagyonuk elkobzása az emberi jogok elleni cselekedet volt ugyan, de visszamenőleges 
hatálya nem lehetséges – akárcsak a müncheni egyezménynek.5 (Egy osztrák újság azt 
írta a hercegről, hogy már nem osztrák emberjogi védő, hanem a cseh nemzeti érdekek 
nacionalista védőjévé „svejkelt” át.) Schwarzenberg és Klaus között az igazi és tartós kül-
politikai nézeteltérés az Unióval és az EU-integrációval kapcsolatban áll fenn: a herceg 
határozott híve az európai integrációnak, míg Klaus annak ellenfele, olykor ellensége.

3 Oldřich Danda: „Schwarzenberg: Vlády se nezříkám, ale jako prezident budu hájit slabší” 
[Schwarzenberg: A kormányt nem tagadom le, de mint elnök, a gyengébbeket fogom védeni]. Právo, 
2013. január 19.

4 Martin C. Putna: „Schwarzenberg převzal romantické vlastenectví od otce, píše historik” 
[Schwarzenberg a romantikus hazafiságot az apjától tanulta]. Idnes.cz, http://zpravy.idnes.cz/historie-
schwarzenbergu-a-jejich-cesstvi-f1s-/domaci.aspx?c=A130122_1879793_domaci_jpl, 2013. január 22.

5 Tomáš Gális: „Pozor, Rakúšan!” [Vigyázat, osztrák!] Sme, http://komentare.sme.sk/c/6669725/pozor-
rakusan.html, 2013. január 16.
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A jelenlegi államfő a második fordulóba direkt módon avatkozott be.6 Az első for-
dulót követő (egyébként sízéssel töltött) hétvégén úgy nyilatkozott a két jelöltről, hogy 
számára „az a fontos, hogy olyan ember legyen az államfő, aki ebbe az országba való, 
ennek az országnak a része, aki itt élt, akár nehéz vagy még nehezebb, akár jó vagy 
még jobb időszakok is voltak”. Hozzátette, hogy neki az számít csak, hogy „ez a kis 
hazácska [értsd: Csehország] éljen túl és tartson ki, ne olvadjon fel ebben az Európában, 
mint egy darab kockacukor a kávéban”. E kijelentésében több utalást is elhelyezett. Az 
egyik az volt, hogy Zeman ellenfele, Schwarzenberg herceg több mint negyvenévi tá-
vollét után, csak 1989 végén tért vissza, amikor megkezdődött a bársonyos forradalom. 
Schwarzenberg hívei ezt azzal utasították vissza, hogy egymás után sorolták fel, hogy a 
korábbi csehszlovák államfők milyen hosszan, mennyi ideig éltek külföldön, emigráció-
ban. Klaus a kávés-kockacukros hasonlatával arra utalt, hogy 2009 első felében, amikor 
Csehország elnökölt az Unió élén, a cseh elnökségi szimbólumok egyike volt a kávéban 
feloldódó kockacukor, amivel a csehek azt akarták jelezni, hogy ők megédesítik az Unió 
„keserű kávéját”. Klaus mondatából azonban az is eszükbe juthatott a honfitársainak, 
hogy ő nemcsak az Unió, hanem a saját eszme- és párttársai számára is megkeserítette a 
cseh uniós elnökséget, mert az időszak közepén (2009 áprilisában) leváltotta a kormányt, 
ami rövid időre megnehezítette az uniós ügyek gördülékeny vitelét.

A Zeman melletti kiállást és a Schwarzenberg elleni támadást nyíltan felvállalta az 
államfő felesége és egyik fia is. Lídia Klausová azt nyilatkozta, hogy Zemant fogja tá-
mogatni, mert nem akarja, hogy utódja a Várban olyan legyen, aki nem tud csehül, csak 
németül. (Ezzel arra utalt, hogy Schwarzenberg felesége nem beszél csehül.) Az ifjabb 
Václav Klaus pedig durva formában kérdőjelezte meg a herceg cseh mivoltát. Amellett, 
hogy amiatt bírálta, hogy nem beszél jól csehül, nem tudja jól a himnuszt, azzal is meg-
vádolta, hogy az apósa náci volt. Mindezt az ifjabb Klaus az elektronikus hálózatokon 
nyíltan terjesztette is.7 Mindebből nyilvánvalóvá vált, hogy Zeman és támogatói, élen a 
jelenlegi államfővel, a cseh nacionalizmusra építenek, és az ellenfél osztrák németségét 
hangsúlyozzák, tudván, hogy a cseh társadalomban a németellenesség és a németektől 
való félelem még mindig olyan erő, amelynek segítségével választásokat is meg lehet 
nyerni.  

A dekrétumok szerepe a kampányban

A második forduló kampánya a félidejében nagyon eldurvult. Az éles váltást a her-
cegnek Beneš elnök dekrétumaival kapcsolatos nyilatkozata indította el. Január 
18-án egy televíziós vitában azt mondta, hogy „Azt, amit 1945-ben elkövettünk 

[a németek elűzése], ma az emberi jogok durva megsértéseként elítélnék, és valószínűleg 

6 „Klaus podpořil Zemana: Prezidentem ať je ten, kdo tu žil celý život” [Klaus Zemant támogatta: Az 
legyen az elnök, aki itt élt egész életében]. Idnes.cz, http://zpravy.idnes.cz/klaus-podporil-zemana-
0uv-/domaci.aspx?c=A130117_103729_domaci_jw, 2013. január 17.

7 „Klaus vstoupil do kampaně. Kritizuje Schwarzenberga kvůli dekretům” [Klaus belépett a 
kampányba. Schwarzenberget bírálja a dekrétumok miatt]. Lidové noviny, http://www.lidovky.
cz/klaus-odsoudil-vyroky-schwarzenberga-o-benesovych-dekretech-ptx-/zpravy-domov.
aspx?c=A130119_183458_ln_domov_sk, 2013. január 19.
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az akkori kormány, beleértve Beneš elnököt is, Hágában találná magát.” Erre Zeman 
versenytárs azonnal kontrázott: kihangsúlyozta, hogy „akkor ön szerint Benešt mint 
háborús bűnöst ítélnék el”.8 Ettől kezdve a Zeman-pártiak (ide értve Klaus államfőt is) 
Schwarzenberget nyíltan úgy kezelték, mint a szudétanémetek ügynökét. Nem vették 
figyelembe, hogy annak ellenére, hogy a dekrétumokat az emberi jogokkal szemben ho-
zott jogi aktusoknak tekinti, amiért azok szégyellni valók, ugyanakkor azt is világosan 
képviseli, hogy ez a történelem visszafordíthatatlan, lezárt fejezete. A herceg ráadásul 
egy alkalommal nem a megfelelő terminust használta a dekrétumok jelenlegi jogi hely-
zetére vonatkozóan, ezért élesen támadták. Azt mondta ugyanis, hogy a dekrétumok 20 
éve, az ENSZ emberi jogi alapokmányának a cseh alkotmányos jogrendbe illesztése óta 
nem érvényesek, holott azt a fogalmat kellett volna használnia, hogy azok érvényesek, 
de nem hatályosak. E kijelentése után minden oldalról (a mostani és a jövendő állam-
fő részéről is) felháborodott bírálatok zúdultak rá. Zeman csapata és a neki szurkolók 
ügyesen fordították ellene ezt a témát: a háromszínű cseh zászló jelvényét teátrálisan 
kitűzték a mellükre, jelezve saját igaz hazafiságukat. Klaus kijelentette, hogy nem bocsát-
ja meg Schwarzenbergnek, amit a szudétanémetekről mondott.9 Azt is üzente, hogy ha 
Schwarzenberg lesz az elnök, akkor ő megfontolja az emigrációt. (Ezért később Zeman 
győzelmével legalább olyan elégedett volt, mint maga a győztes. Külföldi útjáról azt üzen-
te, hogy büszke a cseh nemzetre.)

A dekrétumokra hivatkozva nemcsak Klaus és családja segítette Zemant, hanem a 
szlovák miniszterelnök, Robert Fico is, amikor a herceg kijelentésére reagált. Azt mondta, 
hogy a kijelentés rendkívül meglepte, és hogy azt Szlovákiában destabilizáló elemnek te-
kintik. Ez ugyanis olyan téma, amely mélyen érinti a szlovák nemzetállam érdekeit, ezért 
az egyik elnökjelölttel kapcsolatban január 23-án, a kampány folyamán tett saját kijelenté-
sét adekvátnak tekinti.10 Így váltak a dekrétumok a kampány utolsó hetének fő témájává.

Ez a két hét tele volt a Zeman-pártiak Schwarzenberg elleni hazugságaival, amelyek-
nek az volt a feladata, hogy megkérdőjelezzék a herceg és családja cseh hazafiságát, és 
felkeltsék a választókban azt a gyanút, hogy elnökként valójában nem a cseh, hanem a 
német és osztrák (főként a szudétanémet) érdekeket képviseli majd. Nagy részük hiteles 
cáfolására csupán történelmi szakérvek segítségével, jóval az elhangzott viták, sőt való-
jában a választások befejezése után kerülhetett volna sor. (Megjegyzendő, hogy csak olaj 
volt a tűzre, amikor osztrákok és németek szólaltak meg Schwarzenberg védelmében.) 

  8 Martin Hekrda: „Jsme v pěkné kaši” [Jó kis slamasztikában vagyunk]. Tyden.cz, http://www.tyden.
cz/rubriky/nazory/jsme-v-pekne-kasi_258723.html, 2013. január 18. Magyarul: „Miloš Zeman el-
ítéli Karel Schwarzenberg Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kijelentéseit”. Parameter.sk, http://
www.parameter.sk/rovat/kulfold/2013/01/19/milos-zeman-eliteli-karel-schwarzenberg-benes-
dekretumokkal-kapcsolatos, 2013. január 19.

  9 Novinky: „Klaus ke Schwarzenbergovým výrokům o Benešových dekretech: To mu nemohu nikdy 
prominout” [Klaus Schwarzenbergnek Beneš dekrétumaira vonatkozó kijelentéseihez: Ezt soha 
nem tudom neki megbocsátani]. Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/290743-klaus-ke-
schwarzenbergovym-vyrokum-o-benesovych-dekretech-to-mu-nemohu-nikdy-prominout.html, 
2013. január 19.

10 TASR: „Fico: Slová Schwarzenberga o Benešových dekrétoch nás zaskočili” [Schwarzenberg 
szavai Beneš dekrétumairól megleptek bennünket]. Sme, http://www.sme.sk/c/6678317/fico-slova-
schwarzenberga-o-benesovych-dekretoch-nas-zaskocili.html, 2013. január 24.
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A második forduló napján, a kampánycsend idején a Blesk (a cseh Blikk) teljes oldalas 
hirdetést jelentetett meg arról, hogy ne szavazzanak Schwarzenbergre, mert Beneš el-
nököt háborús bűnösként ma a hágai törvényszék elé citálná. A névtelen „hirdető” azt is 
állította, hogy a németországi szudétanémet szövetség vezetője támogatja a herceget, aki 
a németek kitelepítését jogtalannak tartja, nem veszi figyelembe a müncheni diktátumot 
és a német megszállást, s a dekrétumokat érvénytelennek tartja. Schwarzenberg – vere-
ségének elismerése mellett – úgy értékelte, hogy a választásokat a hazugság nyerte meg, 
mégpedig nem is egy olyan, amelyet a két forduló között igazságtalanul és törvényellene-
sen terjesztettek róla.11

A végeredményt nem csupán a kampányban megidézett múlt és a szudétanémetek-
kel való ijesztgetés befolyásolta. Ott voltak mögötte az arisztokratával szembeni plebejus 
félelmek is, továbbá a jelenlegi kormány elutasítása, a szociális megszorítások elvetése, 
az Unióval és Izraellel előzékeny külügyminiszter bírálata. (Az utóbbival kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy nemcsak Schwarzenberg, hanem Zeman is az Izrael- és Unió-párti 
politika híve, amit Zeman 1998 és 2002 közötti miniszterelnöksége idején nyilvánvalóan 
bizonyított.)

Ahhoz képest, hogy gyakorló politikus, Schwarzenberg feltűnően sok furcsaságot kö-
vetett el a kampány során. Közöttük a legfeltűnőbb, hogy ő maga hozta fel a dekrétumok 
ügyét, amire a nacionalizmusra és a németfóbiára építő politikusok azonnal lecsaptak. 
Nem zárható ki, hogy valójában nem is akart elnök lenni, hiszen őt is nagyon meglepte 
az első forduló eredménye. Inkább kíváncsiságból indult, és azért, hogy a jelöltek számát 
növelje, s így a kampány érdekesebb legyen. A verseny igazi tétjét inkább csak a második 
fordulóban tudatosította magában. Váratlan fordulat volt, nagyfokú kényszer arra, hogy 
végigvigye a két forduló közötti kampányt.  Nem számított rá, és nem is készült fel rá. 
Váratlanul jutott be a második fordulóba, s ha már olyan sokan bíztak benne, hát arisz-
tokrata sármőrként, nemesi könnyedséggel végigjátszotta a kampányt. A dekrétumokat 
ő maga hozta elő, és nem is akármilyen összefüggésben: azt mondta, hogy Beneš elnök 
háborús bűnösként ma a hágai emberi jogi bíróság előtt találná magát. Aki ismeri a cseh 
társadalmat, és valóban a cseh állam élére akar állni, ilyen „provokációt” nem enged meg 
magának. A másik furcsaság az volt, hogy a „népnyúzó” jobboldali kormány hibáira 
irányuló támadásokat lagymatagon hárította el magától, nem védte azokat vehemensen, 
ahogy az egy jobboldali politikushoz illene. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy csak 
arra reagált igazán, amihez kedve volt. Mintha azt mondta volna magának a második for-
dulóban: „lássuk, hol is tart ma a cseh társadalom”.

A végeredményt (55:45) kétféleképpen értékelhetjük, ahogyan a közmondásos félig 
telt poharat szokás: abban a cseh társadalomban, amelyben a németekkel szembeni bizal-
matlanság a nemzeti identitás része lett, a németekkel, osztrákokkal és dekrétumokkal 
való ijesztgetés még mindig a társadalom nagyobbik felét szólítja meg. Értékelhetjük 
azonban úgy is, hogy a szavazóknak már majdnem a fele közömbös iránta, és legyőzte 
magában ennek a zsigeri bizalmatlanságnak a gátját.

11 Ogo: „Schwarzenberg uznal porážku. Volby vyhrála lež. A ne jedna, řekl” [Schwarzenberg elis-
merte vereségét. A választásokat a hazugság nyerte. És nem egy – mondta]. Lidové noviny, http://
www.lidovky.cz/schwarzenberg-uznal-porazku-zachovali-jsme-si-cest-rekl-pkl-/zpravy-domov.
aspx?c=A130126_161531_ln_domov_ogo, 2013. január 26.
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zemAn állAmfő várhAtó bel- és külpolitikájA

A csehek most is gondoskodtak arról, hogy elnökük ne legyen unalmas. Miloš 
Zemanról is erősen feltételezhető, hogy nem a „szokványos” államfők sorát 
gyarapítja majd: sok meglepetéssel fog szolgálni, legyen szó akár a bel-, akár a 

külpolitikáról. Ő lesz a „közép-európai Berlusconi”, mert szeret megbotránkoztatni má-
sokat, nagyokat mondani, szereti az erős kijelentéseket, a szélsőségesen megfogalmazott 
bírálatokat. Nagy szónok, aki fürdik a saját hangjában és „intelligens gondolataiban”. Az 
elmés, gyors reagálások terén otthonosan mozog, abban nagyon jól érzi magát. Ügyesen 
és epésen visszavágni: ez az ő fő műfaja. Az sem baj, ha a tények nem stimmelnek, ha 
csúsztat vagy hazudik, a lényeg, hogy jól hangozzon, és nagyot csattanjon, amit mond.

Bőséggel várhatók tőle a meglepő megnyilatkozások. A közvetlen elnökválasztás erős 
legitimitást ad majd neki ahhoz, hogy amit tesz, azt erre hivatkozva tehesse. Sőt, már ki 
is jelentette, hogy a közvetlen elnökválasztásból győztesen kikerült elnök megnyilatko-
zásai olyanok, mintha a polgárok nyilatkoztak volna meg.12 Saját magát az alsó tízmillió 
elnökének mondja.

Belpolitikája

Arról, hogy mi várható Zemantól a belpolitikában, már képet is kaphatott az érdek-
lődő, amikor közvetlenül a végleges, de nem hivatalos eredmények kihirdetése 
után úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választásokat fogja szorgalmazni 

az elnöki székben is. A jelenlegi (jobboldali) kormánnyal szemben fog politizálni, an-
nak ellenfele lesz. Azt is felvázolta, hogyan kerüljön sor az előrehozott választásokra: a 
kormányfő saját pártjának lázadói által. A szociáldemokratáknak pedig – akik nagyon 
tartanak tőle – azt üzente, hogy érdeklődni fog irántuk, és foglalkozik majd azzal is, hogy 
mi történik a pártban. (Már meg is hívták a ČSSD márciusi tisztújító kongresszusára.)

Zeman arra készül, hogy az alkotmány által az államfőnek biztosított jogköröket tel-
jes mértékben kihasználja. A cseh alkotmány az elnököt a végrehajtó hatalom részesévé 
tette: legalább 12 – elsősorban kinevezési – végrehajtói jogkört biztosított neki. A legma-
gasabb alkotmányos intézmények vezetőit (Alkotmánybíróság, Nemzeti Bank, Legfőbb 
Ellenőrzési Hivatal, Legfelsőbb Bíróság) ő nevezi ki, és a lemondások közül is többet az 
ő kezébe kell letenni. Ide tartozik a kormányfő és a kormány lemondása és eskütétele is. 
Ezek esetében az alkotmány nem mindig nevez meg határidőt, és gyakran nem fogalmaz 
pontosan, ami problémákat okozhat és visszaélésre is lehetőséget ad.

Máris van jele annak, hogy Zeman saját hatalmának erősítése érdekében nemcsak élni 
fog a jogköreivel, de a visszaéléstől sem riad vissza. Például azt hiszi, hogy az alkotmány 
megfogalmazása alapján a kormányfőt és a kormányt leválthatja, holott az minden eset-
ben a képviselőházi többségtől függ: a lemondás elfogadása valójában csupán formális 

12 Jan Rovenský: „Havel Klaus Zeman”. Právo, 2013. január 28.
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jogköre az elnöknek. Arra is készül, hogy az alkotmány által biztosított azon jogát, amely 
szerint az államfő bármikor beülhet a kormányülésekre és a parlament mindkét házának 
üléseire, és ott joga van bármilyen ügyben felszólalni, saját nézetét hangoztatni, teljes 
mértékben kihasználja. (Ezt a jogot az eddigi két államfő – Havel és Klaus – nagyon rit-
kán használta.)

A szélsőbaloldal, a kommunisták nem zavarják: őket a kormányban is elfogadná; a 
szélsőjobbot azonban semmi áron. Ellensége a médiának (epés megjegyzései gyakran 
szólnak az újságíróknak13), ahonnan csak tudja, kitiltatja, mert szerinte a politikai egyez-
ségeket sokkal nyugodtabban és eredményesebben meg lehet kötni, ha a médiát kizárják 
belőle. A parlamentben a vagyonbevallás kötelezettségét szeretné elfogadtatni – ennek 
gátját most leginkább a jobboldali pártok képviselőiben látja. Nem alkalmazná az am-
nesztia és kegyelem kihirdetésének jogkörét, de az alkotmány módosításának híve. Az 
abszolút többségi elvű választásokat nemcsak a szenátus, hanem a képviselőház tagjainak 
megválasztásában is alkalmazná. A szenátusban szívesebben látná a különböző szintű 
önkormányzatok képviselőit, mint a pártokat képviselő – és így valójában az alsóház ösz-
szetételét megkettőző – szenátorokat.14

Híve az atomenergiának, és Klaushoz hasonlóan ellenfele a környezetvédőknek és a 
zöld mozgalmak minden fajtájának. Sokak szerint Zeman a várban egyúttal azt is jelenti, 
hogy a csehországi orosz gazdasági érdekeket közvetlenül az elnöki palotában is képvise-
lik majd, és nemcsak Zeman, hanem annak csapata által is. Olyan lobbistákkal vette körül 
magát, akik egyértelműen ebből a körből kerültek ki. Már Zeman kampányának finanszí-
rozásában is erősen jelen voltak, például a Lukoil cseh képviselője.15 (Így nem probléma, 
hogy e kampány nem hárommillió koronába került, ahogy Zeman állította, hanem har-
mincmillióba). Feltehetően az orosz érdekek fognak érvényesülni a temelíni atomerőmű 
bővítésének (amerikai, francia és cseh–orosz konzorciumok közötti) versenyében is.

Külpolitikája

Biztosra vehető, hogy a Klaus-féle erős euroszkepticizmusnak Csehországban 
vége. Zeman ugyanis az uniós politikában (hosszú távon is) eurofederalistának 
tekinthető, amit ő maga is terjeszt magáról. Távlatilag hazája euróövezeti tagságát 

is támogatja. Az európai kormány híve nemcsak a gazdaságban, hanem a diplomáciában, 
a közlekedésben és a védelemben is. Ezért szeretne egységes európai (uniós) hadsereget, 
egységes fegyverzettel, amit olcsóbbnak is tart. Az egyetlen terület, ahol nem akar uniós 
egységet, az a kultúra. Az európai parlament jogköreinek megerősítését is helyesli. Ezért 
az uniós politikusok abban reménykednek, hogy Csehország visszakerül az EU szívébe. 
A cseh és a magyar érdekek különbségei megmutatkoznak majd az agrárpolitikában is. 

13 A Dnes nevű jobboldali napilapot például régóta az emberiség ellenségének titulálja.
14 Jan Wirnitzer: „Neuděloval bych ani milosti, ani amnestie, napsal čtenářům Zeman” [Nem adnék sem 

kegyelmet, sem amnesztiát, írta az olvasóknak Zeman]. Idnes.cz, http://zpravy.idnes.cz/on-line-chat-
milos-zeman-0sh-/domaci.aspx?c=A130102_150857_domaci_jw, 2013. január 3.

15 Ő Martin Nejedlý, aki egyúttal Zeman pártjának, az említett SPOZ-nak az alelnöke és a párt szpon-
zora is.
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Zeman ugyanis a közös agrárpolitika (Common Agrarian Policy, CAP) felszámolásának a 
híve – éppúgy, ahogyan ezt a jobboldali cseh kormányok külpolitikusai már legalább 2007 
óta hangsúlyozzák. Azt nyilatkozta, hogy a CAP az uniós költségvetés felét felemészti, 
amit jobban fel lehetne használni az oktatásra és művelődésre, valamint a transzeurópai 
infrastrukturális hálózatok kiépítésére.16 

Zeman 1998 és 2002 között, miniszterelnöksége idején, a WTO elleni támadás miatt 
a „héják” külpolitikájának a híve lett. Akkor kijelentette, hogy a terroristákkal semmi-
lyen körülmények között nem szabad egyezkedni, hanem harcolni kell ellenük. 2002-ben 
Arafatot terroristának nevezte, és Hitlerhez hasonlította. Azóta következetesen az Irán 
elleni (akár izraeli, akár nyugati) preventív csapás politikája mellett foglal állást, és 
1999-ben támogatta a Jugoszlávia elleni NATO-bombázást is. Elnökválasztási kampá-
nyában most nyíltan hangoztatta, hogy a cseh biztonságpolitika fő célpontjai a muzulmán 
fundamentalisták legyenek. Ezt azzal a történelmi tanítással indokolta, mely szerint az 
appeasement politikája hosszú távon nem kifizetődő. Szerinte most az EU ugyanúgy vi-
selkedik, mint Európa az 1930-as években Hitlerrel szemben. Zeman nem fogadja el, 
hogy létezik „mérsékelt muzulmán”. Az arab államok helyett a BRICS-országokkal való 
kereskedést szorgalmazná.17 Már 2010-ben azt nyilatkozta, hogy a cseh gazdaságnak ér-
dekei vannak Oroszország és Izrael felé, és velük a jó kapcsolatokat fenn kell tartani, 
velük barátságban kell lenni.18

Az Iránnal kapcsolatos határozott véleménye meglehetősen feltűnő. Mivel azt sokszor 
firtatták, a második forduló előtt újra elmondta, hogy ő nem Irán bombázásának, hanem 
a prevenciónak a híve. Sokkal könnyebb ugyanis megsemmisíteni a kilövőállásokat, mint 
röptében lelőni a rakétát. Mivel az iráni elnök kijelentette, hogy Izraelt le kell törölni a 
térképről, s ahhoz valóban elég egyetlen atombomba, Zeman pedig egy államban sem 
akar hullahegyeket látni a fanatikus vallási fundamentalizmus miatt,19 ezért abban az 
esetben, ha kiderül, hogy Irán közel került az atombomba elkészítéséhez, és arra készül, 
hogy közepes hatótávolságú rakétáit kilője Európára vagy máshová, támogatja a megelő-
ző csapást.

Zeman első külföldi útja Szlovákiába vezet (a herceg is először oda látogatott volna). 
A visegrádi formájú regionális együttműködésnek hosszú távon is elkötelezett híve, és 
annak 1998-as újraélesztésében fontos szerepet játszott. Így várható, hogy a cseh–szlovák 
viszony nemcsak baráti, hanem elvtársi is lesz, és a cseh–magyar viszony sem lesz rosz-
szabb – legalábbis regionális keretek között –, mint Klaus elnökségének idején volt. Még 
nem teljesen világos, hogy a nyugat-balkáni elnöki külpolitika milyen hangnemű lesz. 
Sokan gondolják úgy, hogy Zeman szerbpárti politikát fog folytatni (pedig 1999-ben tá-
mogatta az ország bombázását). Többször hangoztatta, hogy nem ismeri el Koszovót, mert 

16 Jan Wirnitzer: „Neuděloval bych ani milosti…”.
17 Jan Wirnitzer: „PROFIL: Zeman není na peníze…”.
18 Ondřej Šťastný: „Zeman: Přecenil jsem svůj vliv, pomohli jsme ale ČSSD zbavit se Paroubka” [Zeman: 

Túlértékeltem a befolyásomat, de segítettünk a ČSSD-nek, hogy megszabaduljon Proubektől]. Idnes.
cz, http://zpravy.idnes.cz/zeman-precenil-jsem-svuj-vliv-pomohli-jsme-ale-cssd-zbavit-se-paroubka-
1zp-/domaci.aspx?c=A100909_075658_domaci_ttt, 2010. szeptember 9.

19 Jiří Ovčáček: „Zeman: Jako přesvědčený sociální demokrat si nepřeji oslabení pozice ČSSD” 
[Zeman: Meggyőződéses szociáldemokrataként nem kívánom a szociáldemokrata párt meggyengíté-
sét]. Právo, 2013. január 19.

Hamberger Judit                A dekrétumok és a szavazatok összefüggései

           MKI-tanulmányok  14

http://zpravy.idnes.cz/zeman-precenil-jsem-svuj-vliv-pomohli-jsme-ale-cssd-zbavit-se-paroubka-1zp-/domaci.aspx?c=A100909_075658_domaci_ttt
http://zpravy.idnes.cz/zeman-precenil-jsem-svuj-vliv-pomohli-jsme-ale-cssd-zbavit-se-paroubka-1zp-/domaci.aspx?c=A100909_075658_domaci_ttt


szerinte az a kábítószer-maffia finanszírozta „terrorista diktatúra, amelyet demokratikus 
országnak nem lenne szabad elismernie”.20 (Schwarzenberg viszont aktívan támogatta 
Koszovó függetlenségének cseh hivatalos elismerését).

Már a közvetlen elnökválasztással kapcsolatos alkotmányos és politikai vitákban fel-
merült az aggodalom amiatt, hogy ha a közvetlenül választott elnöknek nagyobb lesz a 
legitimitása, akkor – a kormánnyal és a külügyminiszterrel szemben – a saját kezébe is 
veheti a külpolitika irányítását, mert ez jelentős mértékben függ az elnöki székbe kerü-
lő személyiségtől és annak „alkotmányos jólneveltségétől”. Az emiatt aggodalmaskodók 
némelyikében még az is felmerült, hogy talán jobb lenne, ha megszüntetnék az elnöki 
funkciót, mert a csehországi éretlen demokrácia-feltételek között az nemcsak hogy fö-
lösleges, hanem még káros is lehet.21 Hogy ez az aggodalom jogos-e vagy fölösleges, az 
elkövetkező öt év mutatja meg. Miloš Zeman, aki 2013. március 8-án esküszik fel, ugyan-
is nem tartozik a „jól nevelt” cseh politikusok közé.

2013. február 6.

20 „Zeman: Vládu s podílem KSČM jmenuji, přejí-li si to voliči” [Zeman: Az olyan kormányt, amelyben 
a kommunisták is részt vesznek, kinevezem, ha a választók azt kívánják]. Idnes.cz, http://zpravy.idnes.
cz/zeman-by-jmenoval-vladu-oprenou-o-kscm-dhk-/domaci.aspx?c=A121104_133347_domaci_zt, 
2012. november 4.

21 Alexandr Mitrofanov: „Co straší experty v přímé volbě” [Mi az a közvetlen elnökválasztásban, amitől 
a szakértők félnek]. Právo, 2012. október 13.
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