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P
olitikai ellenzéknek való időket 
élnek világszerte a kormánypár-
tok. A mai válságos időszakban 
ugyanis nincs az a kormányzati 
döntés, amit ne licitálhatna túl 

az ellenzék. Főleg akkor, ha olyan pártokról 
van szó, amelyek a legnagyobb krízishely-
zetben is szívesen sütögetik pecsenyéjüket. 
A mai kilátástalannak tűnő helyzetben – 
amikor még becsülni sem lehet a Földön 
végigsöprő koronavírus-járvány gazdasági 
következményeit – nehéz olyasmit ígérni, 
hogy nyárra minden rendben lesz, és min-
denki ott folytatja munkáját, ahol a több he-
tes vagy több hónapos kényszerszünet után 
abbahagyta. Ez egyszerűen nem igaz, ilyes-
mit józanul gondolkodó politikus nem ígér-
het. Azt azonban megteheti, hogy minden 
lehetséges eszközzel csökkenti a várható 
negatív következményeket. Megelőzve ezzel 
a hirtelen és tömeges elszegényedést, ami 
hatékony kormányzati beavatkozás nélkül a 
világ bármelyik táján kialakulhat.

Pénzügyi lehetőségeik szerint Európa 
kormányai a helyzet magaslatán állnak, hi-
szen a legtöbb uniós országban igen komoly 

pénzügyi támogatásokat hirdettek meg a leg-
nagyobb bajban levő cégeknek, illetve alkal-
mazottaiknak. Magyarország kormánya öt-
pontos gazdasági mentőcsomagot dolgozott 
ki, amely adók elengedésétől a lakossági és 
a vállalati bankhitelek törlesztőrészleteinek 
év végi felfüggesztéséig több mindent felölel. 

A román kormány egyik legfontosabb 
gazdasági döntése azoknak az alkalmazot-
taknak a megsegítését jelenti, akiket munka-
adójuk kényszerpihenőre küld. A helyzet je-
lenlegi állása szerint ez több százezer embert 
érint, de a számuk akár egymillió is lehet, 
ha a járvány elhúzódik. De ígért a kormány 
egyéb gazdaságserkentő intézkedéseket is, 
csak éppen legyen rá pénz. Ismerve a romá-
niai költségvetés kritikus helyzetét, nehéz 
elképzelni, hogy mindenre lesz forrás. Ezek 
inkább olyan mentőövnek számító intézke-
dések, amelyek átmeneti ideig tartó gazdasá-
gi beavatkozásként jöhetnek szóba.

Az ellenzéknek persze most sem kerül 
semmibe túllicitálni a helyzetet. A szociál-
demokrata kormányzat által hátrahagyott 
csődtömegben evickélő nemzeti liberális 
kormány gyakorlatilag 19-re húz újabb lapot, 

amikor mentőcsomagokat ígér és állít össze, 
nemhogy a PSD-s ellenzék időről időre fel-
hangzó követeléseit vehetnénk komolyan.

De még ennél is tragikusabb a budapes-
ti kormány és az ellenzék kapcsolata. Aho-
gyan egy jeles publicista írta, Magyarország-
nak nemcsak a kommunistákból, hanem a 
balliberális ellenzékből is a legalja jutott. 
Érdemes belehallgatni ennek a mindent el-
gáncsoló, mindent meghazudtoló, minden 
kormányzati intézkedést megtorpedózni 
akaró és állandóan diktatúrát kiáltó ellenzé-
ki „népfrontnak” a vádaskodásaiba. Az az ér-
zése az embernek, hogy Európa országai kö-
zül azon ritka ellenzéki magatartással állunk 
szembe, amikor testületileg a vírusnak druk-
kolnak, hátha ezzel sikerül megbuktatni az 
Orbán-kormányt. Ami nem valószínű, hiszen 
az eddigi tapasztalatok alapján Orbán Viktor 
kabinetje most is a helyzet magaslatán áll.

A neheze még hátra van, hiszen egyelőre 
a szakemberek is csak találgatják a járvány 
lecsengésének lehetséges időpontját. Ilyen-
kor higgadtságra és visszafogottságra van 
szükség. És lehetőleg senki ne üljön fel a fe-
lelőtlen politikai hőzöngőknek.
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A bizonytalan behozatalt 
kellene pótolnia a hazai
mezőgazdaságnak

→ Vincze Gábor történész szerint baj, ha közismert tényekről kell vitatkozni
→ Harag György-emlékév: egy rendezőmágus a diktatúra világában
→ Az SZNT a lehetetlent próbálná meg az európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésével
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