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„– Az egészségügyi intéz-
kedéseket látva kinyílik az
ember zsebében a bicska.
– Miért járnak a politikusok
bicskával?”

Részlet Varga Mihály és
Molnár Lajos képviselők

nyilvános vitájából
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Előszó

Kedves Barátom! Ez a megszólítás jár az olvasónak,
mert minden könyvolvasó barát. A politika, a társadalom,
Magyarország, az egészségügy és egy kicsit személyes
munkám tíz hónapjáról szól ez a könyv. A 2006. június 9.
és 2007. április 6. közötti időt különös székben töltöttem,
sokak szerint – magam is közéjük tartozom – váratlanul.
Alig pár hónappal azelőtt még munkanélküli voltam, majd
a munkanélkülivé tevők csapatának egyetértésével minisz-
teri bársonyszékbe ültem. Nem sok idő adatott munkanél-
küliségre, ahogy miniszterségre sem.

A nemrég elhunyt Walter Cronkite, minden
hírkommentátorok fejedelme évtizedekig minden este azzal
zárta a CBS híradóját: így mentek a dolgaink a mai napon.
Szeretném elmondani, hogy mentek a dolgaink abban a tíz
hónapban. Mert nem csak nekem, mindnyájunk számára
különleges hónapok voltak. Lehet, másként látunk sok rész-
letet. Tévedhetek, ahogy Ön is. De kérem, ne feledje, hogy
a színész látja, a díva selyemruhája gyatra műanyag, érzi
a hősszerelmes ittas leheletét, és észreveszi, ha színpadi
társa csak a súgó szájáról olvas, nem tudva szerepét. Ané-
ző mindezt nem látja. Ahogy a színész sem azt, hogy né-
zője asszonyával vagy barátnőjével ül, szórakozik, az una-
lom vagy az elmélyülés miatt csukott-e a szeme. Részeg-
ből és zseniből, tudatlanból és őrültből, betegből, szépből
és csúnyából, hűségesből, csapodárból, nézőkből és szerep-
lőkből jön létre a csoda, az előadás, áll össze parlament,
politika, társadalom, az élet.

Erről az előadásról írok. Nehezen született ez a könyv.
Kérem, hogy Ön se válassza a könnyű véleményalkotást a
mindig nehezebb gondolkodás helyett. Lassan három éve,
hogy némán ülök a parlamentben, lemondásomtól kezdve
nem szólaltam meg a sajtóban. Nem beszélek, ha nincs
értelme, és a politikában, közbeszédben egyre kevésbé
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találtam értelmet. Egy éve interjút kértek tőlem, fogadal-
mam nem adtam fel, de írást ígértem. Több, vagy csak
hosszabb lett, végül kötetnyi. Megkísérlem elmondani, amit
nem lehet a híradók egy percében. Arról szól a könyv, hogy
évtizedes hazugságok és tehetetlenkedés után elindultunk
arra, amerre a világ halad. Nehéz út, és alig haladtunk elő-
re. De jönni kell a következőnek, aki elmondhatja: nem én
voltam az első, de én leszek az utolsó, aki belevág, mert
megcsinálom.1

A franciák nemzeti ünnepe július 14-e, ezen a napon ün-
neplik a polgároknak (a citoyennek), a szabadság, egyenlő-
ség és a testvériség eszméjének születésnapját, ami a Bas-
tille 1789-es lerombolásának napja, a francia polgári forra-
dalom szimbolikus kezdőnapja volt. De mi történt valójában
azon a napon? Atörténészek leírják, hogy a roskadozó,
már lebontásra ítélt Bastille-t – amelynek a piacgazdaság
és a privatizáció dicsőségére jelentős részében már bol-
tok voltak – nem elfoglalták, hanem beengedték a töme-
get, megmutatni, hogy nem halmoztak fel ott fegyvert és
katonát; az épületet 82 hadirokkant (invalidus) őrizte, és
nem lerombolták, hanem a piás tömeg csikket ejtett a
lőporkamrába (de azért a várkapitányt lekaszabolták). Az is
ismert, hogy nem hős forradalmárokat szabadítottak ki, ha-
nem az összesen hét rabot, négy pénzhamisítót, egy deviáns
arisztokratát és két elmebeteget, köztük egy ősz szakállú
angol tengerészt (egy bizonyos Whyte-ot). Mivel ő volt a leg-
mutatósabb, két-három napig ő volt a forradalom arca, na-
pokig némán, fennkölten integetve hurcolta a tömeg Párizs
utcáin, míg rá nem jöttek, hogy Julius Caesarnak képzeli
magát, és nem ért egy szót sem franciául (rövidesen vissza-
küldték Charentonba, ami olyasmi volt, mint az OPNI a
bezárásáig). És mégis ekkor született, és ezt a napot ünnep-
li a Francia Köztársaság.

1: Obama elnök 2009 tavaszán ezekkel a szavakkal nyújtotta be az
egészségügyi reform törvényjavaslatát. Karácsonyra elfogadták
a törvényt, amivel több elődje is kudarcot vallott.
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Nálunk ha az egészségügyről van szó, ma minden poli-
tikus Marie Antoinette. Ha panaszkodnak az emberek (be-
tegek vagy orvosok), hogy nincs kenyér (pénz), kalácsot
ajánl. Akirálynőt lefejezték, a bárgyú politikusok eddig
megúszták. Én nem kalácsot, csak jó kenyeret akartam ad-
ni, nem 3,60-ért, de tisztességes áron. Az én fejem a helyén
van, ha az Öné is, van remény.

Nagy hibát csak nagy emberek követnek el, mondta va-
laha egyetemi tanárom, e könyvben apró hibák lehetnek
csak. Ne várjon az olvasó sok pletykát, politikai csemegét
és intimitásokat, csak annyit, ami elegendő megmutatni a
különbséget színpad és nézőtér között, s ha szükséges, a
díszletek mögötti öltözőt. Mivel embernek tartom a politi-
kust, a rosszat is, lehetőség szerint kerülöm a személyes
utalásokat.

És ne habozzon Barátom, ha ettől az olvasás érdektelen-
né válik, hagyja abba, mint én a miniszterséget.

Tisztelettel:
ML
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Bevezető

„RADIUMHEMMET. Így nevezik azt a stockholmi intéze-
tet, ahol a betegek ezreit meg ezreit rádiummal kezelik. […]

Itt folyton dolgozik, tékozolja átalakító életerejét, lobog
és lángol, akár a Vesta-templomban az örök tűz, mely so-
hasem aludt el. Nem is hagyják kihasználatlanul. Nincs a
napnak és éjszakának egyetlen órája, egyetlen perce sem,
amikor parlagon heverne. A betegek, akik tőle várják egész-
ségüket, már hónapokkal előbb megkapják a maguk pon-
tos időbeosztását, hajnali fél négytől ötig, vagy délután fél
háromtól négyig, vagy éjféltől fél kettőig, s télen és nyáron,
csikorgó hidegben és rekkenő hőségben, akár derűs az ég-
bolt, akár zivataros, akár hétköznap van, akár ünnep, a
rádiumágyúk alumíniummal borított kupakja, mely mögött
ott szunnyad a titokzatos érc, állandóan egy-egy szerves
élőlényre irányul, állandóan egy szenvedő emberi testen
nyugszik. […]

Azok, akik az intézetet vezetik, emberi leleménnyel
és emberies részvéttel a természet törvényét váltják va-
lóra, s azon vannak, hogy a rádium se legyen sokkal
igazságtalanabb, mint fényes testvére, a Nap. […]

A beteget, aki egyszer megfordul itt, többé nem vesztik
szem elől. Azonnal ellenőrzőjegyet kap, s mikor elbocsátják,
emlékeztetőjegyet, melyen pontosan fel van tüntetve, mi-
lyen évben, milyen napon kell visszatérnie. Ha ezt elmu-
lasztja, sürgönnyel nyugtalanítják, levéllel figyelmeztetik
kötelességére. A vagyontalan svéd állampolgároknak sza-
badjegyet küldenek oda- és visszautazásra. Nemcsak a
tudás lakik itt, hanem a lelkiismeret is. […]”

Kosztolányi Dezső írta e sorokat a Pesti Naplóban, 1934.
szeptember 5-én. Ez a könyv és szerzője tíz hónapig keres-
te, de talán közel negyven éve arra keresi a választ, hogy
miért nincs 75 évvel később sem ilyen rendszer és szellem a
magyar kórházakban. Mennyivel több életet menthetnénk,
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mennyi kíntól szabadulhatnának a magyar betegek, ha úgy
működnének a kórházaink, amilyennek Kosztolányi évtize-
dekkel korábban már látta másutt. Én egy Európai Képes-
könyv című könyvben bukkantam rá, amit valaha 24,50 fo-
rintért vettem. A könyvem rosszabb, mint Kosztolányié, és
biztosan jóval drágább. Olyan, mint a magyar egészségügy.

De tudtam, hogy ez nem törvényszerű, nem a nemzetet
sújtó sorscsapás. Lehet rajta változtatni. Három évtizedes
szakmai múlt, nagy kórházak vezetése, több év külföldi ta-
pasztalat, ezernyi cikk és könyv megismerése után hittem
abban, hogy lehet másként. Ezért mondtam igent, amikor
2001 nyarán megkerestek az SZDSZ vezetői azzal, hogy ve-
gyek részt a kampányban. A párt ellenzékben volt, rosszul
állt; az Orbán-kormány a kisgazdáktól szabadulva magabiz-
tosan várta a választásokat. Kuncze Gábort már régebbről
ismertem, belügyminisztersége idején a BM-kórház igaz-
gatója voltam. De később, ellenzéki pártvezetőként is ki-
kérte a véleményemet, ha egészségügyi témáról esett szó.
Nem voltam ismeretlen a liberálisok körében, szakmai és
baráti kapcsolataim voltak az SZDSZ-ben, de aktív politikai
szerepet korábban nem vállaltam. Ezért eléggé meglepett,
amikor felkértek. 2001 szeptemberében a kampánynyitó
nagygyűlés egyben az én bevezetésem is volt a politikába.

Akkor vettem részt először országos kampányban. Nem
mondhatom, hogy egészségpolitikusként, hiszen nem vol-
tam politikus, még képviselőjelölt sem azon a választáson.
A kis pártoknak korábban kell elkezdeniük kampányolni,
mert ha a nagyok (nagy pénzzel) beindulnak, már nehezen
jutnak szóhoz. 2001-ben, amikor az SZDSZ a kampányra
készült, kiválasztották a kampány két fő témáját: az adó-
csökkentést és az egészségügyet. Az utóbbi mint vezető
kampányüzenet új volt a magyar politikában, pedig a leg-
több országban a választási csaták kiemelt témája az egész-
ségügy. Az angolok mindkét pártja évtizedek óta ígér rövi-
debb várólistákat; Kanadában a választási csaták központi
témája, hogy az alacsony bérek miatt az orvosok és a nővé-
rek az USA-ba mennek dolgozni, az amerikaiak pedig náluk
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vásárolják az olcsó gyógyszert. Az USA-ban évtizedek óta a
most végre bevezetett kötelező biztosítás a kampány egyik
fő kérdése. A svédek és a többi skandináv ország politikusai
több orvost ígérnek, főleg vidékre (csábítják is a külföldie-
ket, a magyarokat is, kedvezményekkel). Olaszországban a
romos állami kórházak rendbetételével igyekeznek szava-
zatokat szerezni, a franciák a magasabb bérrel (no, ezt tet-
tük mi is néha). Németország – melynek a kanadai mellett
szerintem legjobb az egészségügye – minden választáskor
reformígéretet kap politikusaitól, és minden ciklusban van
is komoly változás (ezért kiváló). Nálunk korábban nem
foglalkoztak a kérdéssel kampányban, mert a politika
nem törődött az egészségüggyel. 1990–92 között az An-
tall-kormány megtett jó néhány jelentős lépést, majd félbe-
szakadt az átalakítás. Az ipar, a kereskedelem, a bankrend-
szer, a mezőgazdaság, az oktatás jól-rosszul, de átalakult,
mindeközben az egészségügy változatlan maradt. Nem a
politika választotta témául, hanem a feszültségek nőttek a
változatlanság miatt. Ha nagy volt a baj, sztrájk készült,
koncot vetettek az egészségügynek. A Horn-kormány egy
tüntetés után egyszeri tízezret adott minden fehér köpe-
nyesnek 1997-ben. Orbán alatt Gógl Árpád miniszter 2000-
ben az aneszteziológusok által kezdett sztrájkfenyegetésre
mindenkinek százezret (egyszer) ígért, amiből, mire kifi-
zették – mert rosszul számoltak – csak hatvannyolc lett.2

Az SZDSZ 1994-ben, még nagy pártként felismerte, és
programjába vette az elmaradt átalakítás megkezdését, de
csak megkésve, a 2001-es kampányban merte vezető üze-
netté tenni.

A választási kampány robot. Rengeteget jártunk vidék-
re. Téli este 100-200 kilométert vidékre utazol, és nem
tudod, hogy öt vagy ötven ember jön-e el meghallgatni.
Vagy egész nap úton vagy, több megyében, sok helyen kell
fellépni, és az előadás után tudod meg a szervezőtől, mi

2: HVG, 2000. július 8.
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a következő helyszín. Egy ilyen nap végén néha Krúdy-
hősként Budapesttől 300 km-re este tízkor a helyiekkel a
vidék specialitását, burizses töltött káposztát vacsorázol,
házi borral, kisüstivel. A legnagyobb terhet Kuncze vitte,
rengeteget utazott. Egy alkalommal jelen voltam, mikor va-
lakinek más dolga akadt, és Kunczét hívta fel, ugyan már,
ugorjon be helyette. Nem sokszor láttam kiborulni, de ak-
kor igen. „És ha valaki a stábból szülni fog, de nem ér rá,
oda is én megyek?” – kiabálta a telefonba. Talán emlékez-
nek még a plakátra és a TV-spotra, ahol Kuncze egy mo-
solygó csecsemőt tett tisztába. Egy kis pletyka: hónapo-
kig találkozott az ikercsecsemőkkel hetente egyszer, hogy
összebarátkozzon velük, és a forgatáson vele nevessenek.

Mindig, máig is aktívan ötletel Magyar Bálint, minden
ötletébe szerelmes, míg meg nem unja. Csendesen volt
erős Pető Iván, vele szabolcsi turnén voltam kampányúton.
Szép páros lehettünk, az onnan származó kezdő és a ti-
pikus budapesti értelmiségi, politikai veterán. És mindig
kissé kívül – csak Budapesten – állt Demszky Gábor. Ma-
gamban Liberális Partizánszövetségnek nevezem őket, hi-
szen a pártalapítók közül már csak ők maradtak vezetők.
Az SZDSZ választási kampányait Horn Gábor szervezte, ve-
zette, hihetetlen munkabírással. Nekem mindez új volt, iz-
galmas, és hittem abban, hogy az én munkám, robotom is
szükséges a sikerhez. Mert sikerült, ismét parlamenti párt
lett az SZDSZ.

A politikusok sokat gondolnak a népre, választási
kampányban különösen. Disraeli, Viktória királynő minisz-
terelnöke, aki naggyá tette a Brit Birodalmat, egy parla-
menti vitában a következővel kezdte válaszát: „Képvise-
lő úr! Ön beszédében sokszor emlegette a népet, tehát
bizonyára lopni készül.” A 2002-es kampányban a nagy
pártok egymásra licitáltak, ígértek mindent. A szocialisták
13. havi nyugdíját a Fidesz azonnal megtoldotta a 14. ha-
vival. A dolgozó nép számára hozzácsaptak egy olimpia-
rendezést. A liberálisok az Orbán kormánya alatt beveze-
tett minimálbért megfejelték a diplomások minimálbérével,
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a szocialisták az 50 százalékos általános közalkalmazot-
ti béremeléssel emelték a tétet. Medgyessy Péter szocia-
lista miniszterelnök-jelölt egy napon bejelentette, hogy ha
győznek a választáson, ingyenessé teszik a csontritkulás
és a szívbetegség gyógyszereit. Később kiderült, mi áll az
ígéret hátterében. A kampány alatt orvoshoz kísérte egy
nőrokonát. A derék professzor egy drága csontritkulás el-
leni gyógyszert írt fel a rokonnak, ecsetelve a kedvező
hatásokat. Gondos orvosként tette – mert azt fel se téte-
lezem, hogy a gyártóval megbeszélt honorációért (esetleg
mindkét okból, mivel a kettő nem zárja ki egymást). Már
akkor tudott volt a szakmában, hogy hazai biztosítónk, a
sokszor oly szűkmarkú OEP annyi csontritkulásgyógyszert
támogatott, mint Németország és Ausztria együtt. Ugyanez
állt a csontsűrűségmérések számára, amit olyan géppel vé-
geztek, amilyet már a volt NDK-s orvosok sem használtak.
Ma sem tudom, ki járt szívgyógyásznál (talán a már ak-
kor körülötte mozgó Gyurcsány később Őszödön emlege-
tett mamája), de melléígérte az ingyen szívszereket is. Ez
együtt többe került volna, mint a Fidesz-kampány 14. ha-
vi nyugdíja, vagy a korábban, 1998-ban Gógl által követen-
dő célként kitűzött 400 százalékos egészségügyi béreme-
lés. Az ingyen gyógyszer ötletének sorsa ugyanaz lett, mint
az utóbbi kettőé. Kampányban semmi se drága, legfeljebb
a politikus utána fizetés nélkül lép le. De a számlát kifizetni
sem könnyű, ezt két választás már bizonyította.

A 2002-es választási győzelem után összeült az SZDSZ
ügyvivő testülete, hogy kialakítsa álláspontját a koalíciós
feltételekről. Erre meghívást kaptam a kampányban vállalt
szerepem miatt. Nem sok esély volt liberális egészségügyi
tárcára, mert Medgyessy Péter sok szálon kötődött Csehák
Judithoz. Ő volt az első miniszterjelölt, akit már a kampány
alatt megneveztek, ami sokak számára – köztük szocialisták
számára is – meglepő volt, mert Csehák a Pénztártanács el-
nökeként közszolgálati jogviszonyára hivatkozva nem vett
részt a választási küzdelmekben. Sokan nem felejtették el
azt sem, ahogyan férje indulatosan lemondott a pénzügymi-
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niszteri posztról 1995-ben. Medgyessy Péter valószínűleg
látta, hogy az egészségügyre épül az SZDSZ kampánya, és
ezért is jelentette be jó előre: ha megnyerik a választást,
akkor Csehák Judit lesz az egészségügyi (és szociális) mi-
niszter.

Mindezek ismeretében is sokan úgy gondoltuk, hogy ten-
ni kell valamit, hiszen azt ígértük: rendbe hozzuk az egész-
ségügyet. Ha a tárca megszerzése nem megy, esetleg kívül-
ről, ezt garantáló koalíciós megállapodással gondoltuk el-
érni. Ezért érveinket írásban is átadtam a vita kezdetén az
ügyvivőknek. Leírtuk, hogy meg kell tenni, mert megígér-
tük, mert nekünk volt programunk az egészségügyi reform-
ra:

„Közkeletű vélelem, hogy a magyar egészségügy
rendkívül rossz helyzetben van, ezért kiváló – és mint
bebizonyosodott, sikeres – döntés volt e kampánytéma
fókuszba állítása. Közkeletű vélelem az is, hogy rend-
be tenni az egészségügyet sokba kerül. Ez azonban
súlyos tévhit. Rendbe tenni: nem azonos azzal, hogy
pénzt adni, feltőkésíteni, gazdaggá tenni, hanem első-
sorban azt jelenti, hogy rendszerbe foglalni. [Bocsánat
a blőd hasonlatért, de a korszerű medicina bármekkora
összeget képes egy infarktus kezelésére fordítani, a
beteg mégis meghal, ha rossz a diagnózis. Mond-
juk, agyvérzése van, és nem infarktusa.] Nemcsak
választási szlogen, hanem tény: ilyen rendszerszem-
lélete csak a Korszakváltás Programjának van. Más
pártok programjában a rendszerszemlélet csak nyo-
mokban lelhető fel. Ami programunk nem több pénz-
ről, hanem egy értelmes rendszerről szól. Nem mi ígér-
tünk ingyen gyógyszert a csontritkulásosoknak, éven-
te 1 hét kórházi kezelést kormányköltségen minden 62
éven felüli honfitársunknak.”
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Naivan azt gondoltunk, hogy győz a józan ész, Mihályi
Péter bele is fogalmazta az írásba, hogy a Medgyessy által
fedezet nélkül beígért 50 százalékos közalkalmazotti bére-
melés nem lép majd életbe:

„Kétségtelen, hogy a kampány során az egészség-
ügy terén is elharapózott az ígérgetés, s fennáll a ve-
szélye annak, hogy az ágazat dolgozóinak fejében a kü-
lönféle pártoktól hallott ígéretek még össze is adódnak.
Mit lehet ezzel tenni? Paradox módon az egészségügy
felvállalását éppen az teszi könnyebbé, hogy ez az ígé-
ret-infláció a közalkalmazotti szférában az oktatástól a
börtönökig minden területet elért.”

A vitában hosszan soroltam, hogy milyen reális
alternatívák lehetnek a helyzet javítására. És ha nem te-
szünk semmit, Csehák és a békés semmittevés jön. A vita
rövid volt, a döntés (ahogy Horn Gábor fogalmazott): sze-
retjük Csehákot és Békesit. Fodor Gábor „tudományos” el-
lenérve az volt, hogy két holland költő barátja elmond-
ta, mennyire rossz a holland egészségügy, amit mi re-
formunk egyik alapjának tartunk. Ezt követően részünk-
ről Csillag és én szerkesztettük, egyeztettük Csehákkal
és Győrfi Istvánnal (az egészségügyi reformokért felelős
kormánymeghatalmazottal) a kormányprogram egészségü-
gyi fejezetét. Már az elnevezése is szörnyű volt: „A nemzeti
közép, a demokratikus koalíció Kormányának programja”.
Az első változatra népegészségügyi célként a „Járjunk lép-
csőn, ne liften”-mozgalom volt jellemző, és minden idősnek
garantált volna egy hét kórházi kivizsgálást. Csillaggal „ir-
tó” szerepünk volt: lehetőség szerint minél több képtelen-
séget kiirtani a tervezetből. A végleges szöveg elfogadása
után négyen együtt ebédeltünk a Hyatt éttermében, ahol
Judit felajánlotta, hogy válasszak az államtitkári vagy az
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OEP-főigazgatói poszt között. Komolyan vettem, és őszin-
tén elmondtam: nem lehet közös minisztérium, annyira el-
térőek a nézeteink. Kérdésére, hogy akkor mi akarok lenni,
tréfásan válaszoltam: mexikói nagykövet. A poén azért ug-
rott be, mert a parlamentbe akkor már nem bejutó Bauer
Tamásnak előző nap ajánlotta fel Kovács László szocialis-
ta pártelnök és külügyminiszter a varsói nagyköveti állást,
amit Tamás természetesen visszautasított. Pár nap múlva
Judit felhívott, hogy beszélt Kováccsal, a mexikói nagykö-
vetség nem megy, mert oda néhány hónapja neveztek ki egy
tehetséges karrierdiplomatát. Nagy önuralommal, nevetés
nélkül válaszoltam, hogy akkor maradok kórházigazgató.
Judit először vett komolyan: amikor tréfáltam.

A kormány megalakult, az SZDSZ a gazdasági (Csil-
lag István), az oktatási (Magyar Bálint) és az informati-
kai (Kovács Kálmán) tárcát kérte-kapta. Csehák Judit el-
ső miniszteri nyilatkozatában közölte: békét kell teremteni
az egészségügyben, elég volt a reformokból. A szocialisták
mindig békét akarnak teremteni, hol gyógyszerbékét, hol
kórházbékét. Az, hogy a nagy békességben mi történik a
betegekkel, úgy tűnik, számukra kevésbé fontos, mint maga
a béke. Csehák ezzel a Mikola-féle kórháztörvényre utalt,
ami megosztotta az Orbán–Torgyán-koalíciót, és amit az ak-
kori többség első körben nem fogadott el. Elsősorban a
kisgazdák szavazata hiányzott 2001 decemberében. Mikola
lemondással fenyegetőzött, végül újra napirendre tűzték és
megszavazták. A választás után Csehák javaslatára – min-
den tiltakozásunk ellenére – a balliberális koalíció egyik
első döntése volt visszavonni a törvényt. Majd újat nyúj-
tott be, annyi változtatással, amennyi elég volt ahhoz, hogy
később az Alkotmánybíróság megsemmisítse. A kormány
működése első száz napjában végrehajtotta a kampányban
ígért 50 százalékos közalkalmazotti béremelést, ami az
egészségügyi kiadásokat 24 százalékkal emelte meg. So-
ha sehol ilyen arányú többletpénzt az egészségügynek nem
adtak egyszerre a világon. Pénzt vetettek, és vihart arat-
tak. Januárban már azon háborogtak az egészségügyiek,
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hogy nem lesz (újabb) béremelés. Nemsokára kiderült, sem-
mi sem változott, nem javult, a sok többletpénz ellenére.
Meglepő volt látni, hogy Csehák férje, Békesi ugyanakkor
számtalan tévéműsorban elmondta: ennyi pénzért cserébe
legalább változásokat kellene kérni-lépni a rendszerben.
Csodálkoztam, miért nem otthon mondja el? Később ezt
Csehák is belátta, hiszen okos politikus:

„R.: Ha a kormány nem akar racionalizálni doszt, ma-
radhatott volna minden a régiben?

CS. J.: Éppen ellenkezőleg. A helyzet kialakulásában
komolyan felvetődik az én felelősségem is.
A Medgyessy-kormány száznapos programjában úgy
emeltük ötven százalékkal az egészségügyben dol-
gozók bérét, hogy nem történt meg a szüksé-
ges szervezeti átalakulás, és elmaradt a sürgőssé-
gi ellátórendszer megszervezése. Persze hivatkozhat-
nék a politika sürgetésére – de minek? Mindannyiunk
mulasztása, így az enyém is a félmegoldások iránti
tolerancia. Amíg nem ég a ház, elüldögélünk csende-
sen.”3

A kormány megalakulása után egy-két koalíciós egyez-
tetésen már én is részt vettem. Kuncze Gábor akkori
pártelnököt kísértem el, ha egészségügyi téma volt napi-
renden. Egyébként erre nem került gyakran sor, mert nem
sok értelme volt. Példaként: Kunczéval kértük, hogy a né-
pegészségügyi programot ne Johan Béláról, az egészség-
ügyért felelős belügyi államtitkárról4 nevezzék el, akinek

3: „A túszul ejtett beteg. Interjú Csehák Judittal”. 168 óra,
2006. július 31.

4: Kevesen tudják, hogy az egészségügyi minisztérium csak 1951
óta létezik Magyarországon, korábban a belügyminisztérium
részeként államtitkárság irányította az egészségügyet. Talán
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háború alatti szerepe erősen vitatható. Akkoriban a Goog-
le keresőben a nevére első találatként az jelent meg, hogy
„az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus
szervezőbizottságának elnöke”. Judit válasza az volt, hogy
„az egészségügyben nektek nem osztottak lapot”. Később
ki is tört a balhé a név miatt, ezért Csehák véleményt
kért a Magyar Tudományos Akadémiától, akik szintén nem
támogatták a javaslatot.

Ezeken a találkozókon egy idő után érzékeltük, ho-
gyan változik a légkör Csehák és Medgyessy kö-
zött. Egy év után Csehák lemondott – a mi-
niszteri tisztség mellett a parlamenti mandátumáról
is. De az Állami Számvevőszék szerint addig
már elköltöttek háromszázmilliót reformtanulmányokra.
Lemondásakor alapították meg a lehetetlen nevű Betegjo-
gi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványt, amelynek
munkatársai a kórházakban intézkedési jog nélkül amolyan
panaszirodákat tartanak fenn ma is. És ma is Csehák az el-
nöke.

Amikor a szocialistákban felvetődött Csehák Judit le-
cserélése, az MSZP-n belül többen – elsősorban az egész-
ségpolitikusok – féltek attól, hogy az SZDSZ esetleg át
kívánja venni a tárcát. Őszintén mondom, hogy az SZDSZ-
ben a szándék, bennem pedig a vágy nem volt meg ez
iránt. Viszont éreztük, hogy tartanak ettől a lehetőségtől
a szocialisták, én személy szerint a saját bőrömön. Akko-
riban indított ellenem hajszát néhány fővárosi szocialis-
ta egészségpolitikus, alkalmi koalícióra lépve a Fidesszel;
amelynek lényege az volt, hogy egy nagyon csúnya akci-
óval eltávolítsanak a Szent István Kórház főigazgatói szé-
kéből. Képtelenségekkel vádoltak meg, végül a legeny-
hébb fegyelmi büntetést, megrovást kaptam adminisztra-
tív hiányosságok miatt. Pár hónappal később azonban ezt

ez adta az ötletet az Orbán-kormánynak, hogy 1998-ban
Szabadfi Árpád rendőr tábornokot nevezze ki az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár felügyelőjének.
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megfejelték azzal az indoklással, hogy „bizalomvesztés”, és
gyorsan kirúgtak. Bírósághoz fordultam mindkét, szorosan
egymáshoz kapcsolódó ügyben. A kirúgást a beadvány el-
késettsége miatt érdemi vizsgálat nélkül helybenhagyták.
De a megrovás elleni per ma, öt év után is első fokon
tart. Eleinte még nem értettem a mondvacsinált balhét.
A kórházi röntgen épületének felújításánál a főbejáratot ki-
lincses ajtóval tervezték, amit a betegkocsit toló műtős
nehezen tudott volna kinyitni. Utasítottam a közbeszerzé-
sen választott kivitelezőt az automata ajtó beépítésére, ami
mintegy egymillió forintos többletköltséget eredményezett
– ez önmagában nem szabálytalan. A törvény szerint azon-
ban a költségeltérést közzé kell tenni a Közbeszerzési Érte-
sítőben. A lebonyolító ezt elmulasztotta, de mint az indoklás
szólt, a kórházban mindenért az egyszemélyi vezető felel. E
piti ügy lett végül büntetésem oka, amiről a bíróság öt éve
nem tud dönteni. Miniszterként később sokszor ért a vád,
hogy anyagi visszaélés miatt rúgtak ki a kórházból.

Nem ismertem a szocialista párt belső működését,
így nem jöttem rá, hogy mi lehetett a céljuk. De a
politikában jártas barátaim elmagyarázták, hogy a cél a
lejáratás, nehogy az SZDSZ-nek eszébe jusson igényt tar-
tani az egészségügyi tárca vezetésére, és engem jelölje-
nek Csehák Judit utódjául. Bauer Tamás fogalmazta meg
a legvilágosabban: „Elérték, amit akartak, belekevertek
egy kabátlopási históriába, hogy ezzel lehetetlenné tegyék,
hogy valaha miniszter legyen belőled.” Amikorra elcsitult
az István-kórházzal kapcsolatos ügy, már megtörtént a mi-
nisztercsere.

Csehák Judit lemondása után Kökény Mihályt nevez-
ték ki. Sem Csehák Judit, sem Kökény Mihály miniszter-
ségéhez nem köthető jelentős döntés. Pedig Kökény 2004
márciusában közzétett egy bátor eszmefuttatást, azzal a
címmel, hogy „Merjünk reformot csinálni!” Nem mertek.
Kökény és a békepolitika – mondhatnám úgy is, hogy
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a semmittevés politikája – valószínűleg kitartott volna a
2006-os választásokig akkor is, ha nem következik be a
kormányfőváltás 2004-ben.

2004 nyarán meggyengült a miniszterelnök pozíciója.
A választások után, az ellenzékben lévő Fidesz által is meg-
szavazott „100 napos program” miatt romlott a költség-
vetés helyzete, a gazdasági miniszter Csillag István és
László Csaba pénzügyminiszter is a korrekció felé próbálta
szorítani a koalíciós pártokat, hajlott erre Medgyessy is.
A szocialisták az osztogatás, de a fosztogatás lehetőségé-
nek csökkentését is ellenezték. A miniszterelnök a kiutat
abban látta, hogy másodszor is „feloszlatja” Csillagot,5

aki alkalmas volt a bűnbakszerepre. Idegen volt (SZDSZ-
es), és vehemens reformpárti. A szocialisták a felajánlott
áldozatot elfogadták, de kevésnek tartották. Mikor emi-
att a miniszterelnök belengette a lemondását, kapva kap-
tak az alkalmon, és megköszönték az addigi munkáját.
Az így támadt pillanatnyi űrbe nyomult be a korábban
Medgyessy által menesztett sportminiszter, Gyurcsány Fe-
renc. Váratlanul ő lett a szocialisták miniszterelnök-je-
löltje. Ő kezdetben a kormányválsághoz vezető koalíciós
vitát kiváltó Csillag István gazdasági tárcája helyett az
igazságügyit vagy az egészségügyi tárcát ajánlotta fel az
SZDSZ-nek, a gazdasági tárcát a szocialistáknak szánta.
Jelöltje is volt rá, bármennyire meglepő: Kóka János.
A felajánlott igazságügyet egy komoly jelölt sem vállalta,
a liberális pártvezetés pedig nem kívánta miniszteri szék-
ben látni a jogász Fodort. Ekkor és így került először komo-
lyan szóba, hogy az SZDSZ vegye át az egészségügyi tárcát.
Annyira komolyan, hogy Kuncze meg is kérdezte, össze tu-
dok-e állítani gyorsan egy csapatot, ha szükségessé válik.

5: Medgyessy 1987-ben pénzügyminiszterként feloszlatta a mi-
nisztérium radikális reformokat hirdető Pénzügykutató Intéze-
tét, amit aztán az eltávolítottak részvénytársaságként alapítot-
tak újra. Ennek a szervezését jórészt Csillag végezte (Matolcsy
Györggyel, Bokros Lajossal és Polgár Miklóssal).
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Azt válaszoltam, persze, hiszen a magyar egészségügy tele
van tehetséges emberekkel, és régi motorosként mindenkit
ismerek. Az elképzelés két napot élt. Az új kormánytagok
megnevezésének napját megelőző este került sor a szűk
pártvezetés ülésére. Én nem voltam jelen, késő éjjel hívott
Kuncze: furcsa döntés született. A gazdasági miniszterjelölt
ugyan változatlanul Kóka János maradt, de már nem szocia-
listaként, hanem liberálisnak kinevezve. Kóka úgy is nyilat-
kozott, hogy a szocialisták kérték fel tárcavezetőnek – ak-
kor éppen Vietnamban üdült, biztosan Hanoiba nem jutott
el hozzá a hír, hogy nyaralás alatt szocialistából liberális
lett. Így – formailag, látszólag – tárcacserére sem került sor.
Ez mindenkit meglepett, Kóka a politikában teljesen isme-
retlen volt, közéleti tevékenységet korábban nem folytatott,
és kinevezéséig az SZDSZ közelében sem látták. Magyar
Bálint ismerte csak a Sulinet program kapcsán, hiszen Kó-
ka abban mint informatikai vállalkozó vett részt. Gyurcsány
kinevezte liberálisnak, a liberálisok pedig miniszternek.
Sokaknál már az elején kiverte a biztosítékot egy interjúval,
melyben elmondta, hogy egy hónappal korábban még azt
sem tudta, mi az a liberalizmus. Később még többeknél, sok
ügyben, hiszen a szabadelvű nem azt jelenti, hogy szabadon
lehet az elveket cserélni.

Másfél évvel jártunk az országgyűlési választások előtt,
az idő már nem volt alkalmas radikális reformok indítására.
Gyurcsány politikai taktikája az volt, hogy a következő idő-
szakban ne történjen semmi, ami felingerelhet bármilyen
választói csoportot. Az első Gyurcsány-kormány összeté-
telére ugyanaz volt a jellemző, mint a későbbi, kisebb-
ségi MSZP-kormányéra: többségében szürke hivatalnokok
alkották, akikkel valahogy ki lehetett húzni a 2006-os
választásokig. Most aztán igazán legyen béke bármi áron
(mint tudjuk: a béketábor legyőzhetetlen, a béke útja biztos
út), semmi konfliktus! Erre én biztosan nem lettem volna
sem alkalmas, sem hajlandó.
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Az egészségügyi tárcát a már korábban ott dolgozó
Rácz Jenő kapta, azzal a mandátummal, hogy semmit ne
tegyen, csak béke legyen a választásig. Ezért elsősor-
ban látványakciókban jeleskedett. Kamerák előtt oltatta be
magát a nemlétező madárinfluenza ellen, és összeállította
a kormány „100 lépés” programjának egészségügyi részét.
Emlékszik bárki ebből bármire?

Ekkor egyébként már újra dolgoztam, megpályáztam
a MÁV-kórház megüresedett igazgatói állását.
A bírálóbizottság első helyre sorolt, bár két bizottsági tag
kérdése meglepett. Az orvosi kamarát képviselő Gyenes Gé-
za főtitkár azt tudakolta, hogy nem gondolom-e, hogy ki-
nevezésem ártana a kórháznak? Korábban ugyanis gyak-
ran váltották egymást az igazgatók, a következő évben pe-
dig választások lesznek. Arra célzott, hogy a nyerő Fidesz
úgyis kirúg. A kinevező gazdasági minisztert képviselő ifjú
úr6 pedig megkérdezte: nem érzi magát túl öregnek a fel-
adatra? Mindkét kérdésre rövid nemmel válaszoltam, bár
már 58 éves voltam, s ő csak 32. Inkább a korom, mint a
Fidesz várható győzelme lehetett az oka annak, hogy Kó-
ka nem akart kinevezni. Felajánlotta, hogy inkább vezessek
egy szintén az ő érdekeltségi körébe tartozó egészségügyi
kft.-t. Végül, ha nehezen is, megkaptam az állást.

A választási eredmények azt igazolták, hogy a semmit-
tevés politikai szempontból sikeres volt, de tönkretett sok
mindent, elsősorban a gazdaságot. Erről beszélt a minisz-
terelnök később Őszödön. Tetézte a bajt, hogy a háttérben
nem készültek a jövőre, nem készítettek elő mindent, amit
csak lehet, hogy kezelni tudják a kiszámítható következ-
ményeket, és az új kormány semmilyen tervet nem dolgo-
zott ki a másnapra. Csak a választásig láttak. Valahol az
Igazságügyi és a Pénzügyminisztérium környékén ugyan
már készült egy újabb konvergenciatervezet, de az csak
pontokba szedett mondatokból állt; nem voltak végiggon-

6: Túri Péter, akit Kóka még az egyetemről ismert.
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dolt, előkészített végrehajtási tervek és tanulmányok. Fel-
tehetően azért, mert a részletesebb kidolgozás több szak-
embert igényelt volna, és az esetleg kiszivárgó részletek
rontották volna a választási győzelem esélyét.

Az álló óra is mutatja a pontos időt, napjában kétszer. Jó
érzékkel lehet rá hivatkozni, csak pontosan tudni kell, mi-
kor. Gyurcsány ezt tette akkor is, majd később, lemondásom
után is. A 2006-os választáson még bejött, az emberek ak-
kor néztek az órára, amikor – kiváló politikai érzékkel – a
kellő pillanatban hivatkozott rá. Aztán egyre többen nézték
állandóan az órát, és látták, hogy áll.
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