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SzakértQk tündöklése és bukása 
SzakértQ miniszterelnökök  
kormányzati pályafutása és politikai reszelekciója1

(Bevezetés) Az idén februári olasz képviselQházi és szenátusi választásokon a szakér-
tQi kormányt irányító Mario Monti – és a nevével fémjelzett szövetség – is megmérette 
magát.2 A miniszterelnök független professzori imázsának hátat fordítva szállt be a ver-
senybe, csekély eredményt elérve. ElQzQ hónapban, januárban pedig a cseh köztársasá-
gielnök-választás elsQ fordulójában az államfQi tisztségre esélyesnek tartott Jan Fischer, 
korábbi szakértQ kormányfQ végzett vereséggel. Szerény eredményük dacára mindketten 
politikai tényezQk maradtak, vagy váltak ismét azzá, újabb szerepvállalásuk azonban nem 
t_nt szerencsésnek.

A soron következQ parlamenti voksoláson gyQztes politikai erQk hivatalba lépésével a 
törvényhozás, illetve az államfQ által válságos szituáció okán életre hívott – országonként 
változó összetétel_ és parlamenti támogatottságú – kabinetek megbízatása megsz_nik, és 
a politikai arénán kívülrQl érkezett kormánytagok általában búcsúznak funkciójuktól, va-
lamint rövid politikai karrierjüktQl. Átmeneti, ügyvivQ, válságkezelQ, hivatalnok, szakértQi 
– jelzQkkel illethetQ – kormányok számos országban alakultak pártonkívüli miniszterel-
nök vezetésével,3 és korábban is elQfordult már, hogy egyesek újabb politikai pozíciókra 
ambicionáltak közülük.4 A 90-es évektQl sem egy európai ország – Románia, Csehország, 
Olaszország – szakértQ kormányfQi kívánták a politikában folytatni pályafutásukat. 
Monti és Fischer politikai karrierjének apropóján érdemes röviden szemügyre vennünk 
ezen miniszterelnökök kiválasztásának (szelekció) körülményeit, küldetésük célját és 
eredményét, valamint társadalmi-politikai támogatottságukat, hogy megállapíthassuk, 
reszelekciójuk mitQl lehetett sikeres,5 illetve mitQl végzQdhetett kudarccal.6

(Románia – Mugur Is<rescu) Romániában 1999 decemberében lépett hivatalba Mugur 
Is<rescu, korábbi jegybanki vezetQ kormánya, miután a Kereszténydemokrata Nemzeti 
Parasztpárt megvonta támogatását az általa delegált miniszterelnöktQl, Radu VasiletQl. 
A kormányfQ nem volt hajlandó lemondani, ezért Emil Constantinescu államfQ rendeleti 
úton távolította el tisztségébQl, majd Is<rescut nevezte ki miniszterelnökké.7

A köztársasági elnök a jegybanki kormányzó pénzügyi szakértelmével és széles kör_ 
elismertségével indokolta döntését, továbbá arra hivatkozott, mivel az új miniszterelnök 
nem pártpolitikus, és választási év következik, tisztségét bizonyosan nem fogja szava-
zatszerzésre használni. Constantinescu szerint ezek a tényezQk a nemzetközi színtéren 
is hitelesebbé tették a kormányfQt, ami különösen fontos volt annak fényében, hogy az 
Európai Unió pár nappal korábban döntött a csatlakozási tárgyalások megkezdésérQl 
Romániával. Az Is<rescu-kabinet politikai kormány volt, támogatását is a jobboldali ko-
alíciós pártok biztosították.8

A kormány az „adóreformot, a bérek és a munka termelékenységének korrelációját, az 
infláció felére csökkentését, a külföldi finanszírozás megteremtését” kívánta megvalósíta-
ni.9 Is<rescu a Nemzetközi Valutaalaptól és a Világbanktól szerzett támogatást gazdasági 
programja végrehajtásához. Hivatalba lépésekor 70% körülire becsülték a feketegazdaság 
arányát, és 50% feletti volt az infláció. A kabinet elkezdte a szocialista nagyipar leépí-
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tését, az állami vállalatok privatizációját, valamint bevezette a személyi jövedelemadót, 
illetve csökkentette a társasági adót. Az inflációt és a költségvetési hiányt sikerült mér-
sékelniük, a bérek ugyanakkor jelentQsen estek, és duplájára nQtt a munkanélküliség. A 
kormány regnálását emiatt kudarcos idQszaknak ítélte a közvélekedés.10 

2000-ben Is<rescu – mivel Constantinescu nem jelöltette magát újra – függetlenként 
elindult a köztársaságielnök-választáson, 9%-os eredményével azonban nem ért el sikert. 
Ezután újabb politikai karrierbe nem kezdett, visszatért korábbi posztjára – ahogy erede-
tileg is tervezte –, a Román Nemzeti Bank élére, kormányzói tisztségét pedig máig Qrzi.11 

(Csehország – Jan Fischer) Csehországban is a rendszerváltást követQ évtizedben ala-
kult az elsQ átmeneti, válságkezelQ kormány. 1997-ben, Václav Klaus lemondása után 
Havel elnök a hazai pénzügyi és politikai krízist kezelendQ Josef Tošovskýt, a Cseh 
Nemzeti Bank kormányzóját nevezte ki miniszterelnökké egy ügyvivQ kabinet élére. 
Mandátumának lejártát követQen viszont Tošovský nem kandidált további politikai po-
zícióra, pályafutását a jegybank, majd a bázeli székhely_ Nemzetközi Fizetések Bankja 
Pénzügyi Stabilitási Intézetének vezetQjeként folytatta.12

Jan Fischer politikai karrierje 2009-ben kezdQdött, amikor a belpolitikai válság meg-
oldása érdekében szakértQi testületnek adott kormányzati felhatalmazást a törvényhozás. 
Ennek elQzménye a hónapok óta tartó kormánykrízis végére pontot tévQ, az ellenzéki szo-
ciáldemokraták által kezdeményezett képviselQházi bizalmi szavazás volt, amely veresé-
get mért Mirek Topolánek jobboldali kabinetjére. A kialakult helyzet azért volt különösen 
kellemetlen, mert a cseh kormány éppen az Európai Unió soros elnöki tisztét töltötte be.13 
A szituáció megoldása érdekében a két legnagyobb, egymással szemben álló parlamenti 
párt Jan Fischer, a Cseh Statisztikai Hivatal vezetQjének miniszterelnöki kinevezését java-
solta Václav Klaus államfQnek.14 A kabinet minisztereit a pártok – a korábban kormányzó 
polgári demokraták és a zöldek, valamint az ellenzéki szociáldemokraták – jelölték.

A Fischer-kormány feladata az uniós elnökség megkezdett munkájának folytatása és a 
következQ évi költségvetés megalkotása volt.15 A kabinet a tervek szerint csak egy Qszi, 
elQrehozott választásig maradt volna hivatalban, mandátumát viszont 2010 júniusáig töl-
tötte ki. A lakosság körében a korábbi ügyvivQ kormány által kivívott szakértQi renomét 
Fischer is meg tudta Qrizni, a felmérések alapján támogatottsága igen jelentQs volt.16

Népszer_ségének ismeretében nem volt váratlan, hogy beszállt a köztársasági elnöki po-
zícióért vívott küzdelembe. A politikától visszavonult – miniszterelnöki megbízatása után 
tavalyig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank alelnökeként dolgozó – Fischer azonban 
hibát követett el, amikor függetlenként, pártok és érdekcsoportok támogatása nélkül vágott 
neki a választásnak.17 Miniszterelnökként népszer_ volt ugyan, viszont hiányzott belQle „az 
a politikusi rátermettség és határozottság a választási arénában, ami egy szakértQi kor-
mány menedzseléséhez nem volt okvetlenül szükséges”.18 A közvélemény-kutatások alapján 
– Miloš Zeman egykori szociáldemokrata kormányfQ mellett – jó ideig potenciális befutó 
volt, a politikai vitam_sorok alkalmával azonban lámpalázasnak és unalmasnak hatott.19 A 
2013. januári államfQválasztáson a sokáig esélyesnek, de a második fordulóba mindenkép-
pen továbbjutónak tartott Fischer végül nem várt vereséget szenvedett, az elsQ körben csak 
harmadik lett Miloš Zeman és Karel Schwarzenberg mögött.

A választási fiaskó után fél évvel Jan Fischer visszatért a nagypolitikába. Júniusban, 
miután kabinetfQnöke korrupciós ügybe keveredett, lemondott Petr Nečas kormányfQ. 
A jobboldali kabinet távozása után Miloš Zeman köztársasági elnök – a parlamenti pár-
tokkal való egyeztetést mellQzve – JiUí Rusnokot nevezte ki miniszterelnökké. Ideiglenes 
szakértQi kormánya júliusban alakult, amelyben Fischer pénzügyminiszter és kormány-
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fQ-helyettes lett. Tisztségének elnyerése után azonban megvesztegetés-gyanúsnak t_nt, 
hogy elnökválasztási kampányköltségei miatt felhalmozódott milliós tartozásait a volt 
miniszterelnök különbözQ szponzorok révén hirtelen ki tudta egyenlíteni, ezért feljelentést 
is tettek ellene. Bár Fischer állította, hogy törvényes úton rendezte a kölcsönök vissza-
fizetését, és a kormányfQ is tisztázottnak vélte az ügyet, az incidens kezdetben rontotta a 
kormány hitelességét.20 

A Rusnok-kabinet végül nem kapott bizalmat a KépviselQháztól, ezért a miniszterelnök 
benyújtotta a kormány lemondását az államfQnek. A bizalmi szavazáson igennel voksoló 
szocdemek és kommunisták, valamint a nemmel szavazó, korábbi koalíciós TOP 09 a par-
lamenti erQviszonyok ismeretében – ahol egyik oldal sem rendelkezett a kormányalakítás-
hoz szükséges többséggel – kifejezték szándékukat az alsóház feloszlatására, megnyitva 
az utat az elQrehozott választás elQtt. 

(Olaszország) Az utóbbi két évtized során közvetlenül a pártpolitikában, illetve parla-
menti választáson csak Olaszországban mérette meg magát a korábban átmeneti kor-
mányt irányító miniszterelnök, vagy töltött be tartósan pártonkívüliként politikai pozí-
ciót. A mediterrán ország valamennyi szakértQ kormányfQje visszatért a politika színpa-
dára, és Mario Monti kormányzása alatt egyfajta értelmiségi ideológia – a „montizmus” 
– is formálódott a technokrata miniszterelnöki tisztség köré. Részletesebben ezért Itália 
szakértQ kormányfQivel, illetve Monti politikai karrierjével foglalkozom – megítélésem 
szerint ugyanis példáján érzékeltethetQ leginkább a pártpolitikában a független szakér-
tQként történQ pozicionálás eredménytelensége. 

(Carlo Azeglio Ciampi) Az Olasz Köztársaság történetében elQször 1993-ban, az „elsQ 
köztársaság” összeomlása idején alakult pártonkívüli szakértQ által vezetett átmeneti 
kabinet. Élén Carlo Azeglio Ciampi állt, aki miniszterelnöki kinevezéséig az olasz 
jegybank (Banca d’Italia) kormányzója volt. Az új testület a tíz hónapja regnáló Amato-
kormány lemondása után kapott bizalmat.21 

Giuliano Amato súlyos gazdasági és belpolitikai krízis közepette adta át az ország 
vezetését. A politikai rendszer iránti befektetQi bizalmatlanság okán az Amato-kabinet 
korábban kénytelen volt a nemzeti fizetQeszköz leértékeléséhez folyamodni. Az olasz 
állampolgárok is inkább külföldi értékpapírokba fektették pénzüket, magas volt a kül-
föld felé való eladósodottság mértéke, illetve az államháztartás hiánya, ugyanakkor az 
inflációt szintén csökkenteni kellett. A termelés visszaesett, jelentQsen nQtt a munka-
nélküliség, a súlyos pénzügyi problémákkal küzdQ – ezért privatizálásra váró – állami 
ipari vállalatoknak is komoly létszámleépítéseket kellett eszközölniük. A helyzetet 
súlyosbította, hogy több kormánytag ellen eljárás folyt, így az események végül a mi-
niszterelnök lemondásához vezettek.22

A válságos szituációban egy – nagyrészt a pártok által delegált politikus miniszterek-
bQl, kis részben független szakértQkbQl álló – ügyvivQ testület felállítása t_nt a legmeg-
felelQbbnek. A Ciampi-kabinet „elnöki kormány” volt,23 ideiglenes m_ködése lényegében 
az elsQbQl a második köztársaságba való közvetlen átmenetet jelezte. A hagyományos 
pártok (kereszténydemokraták, szocialisták, republikánusok, liberálisok, szociáldemok-
raták) koalíciójában már részt vettek a posztkommunista Baloldali Demokrata Párt (PDS) 
és a Zöldek miniszterei is – utóbbi két párt delegáltjai azonban rövidesen elhagyták a 
kormányt, a továbbiakban így az elsQ köztársaság domináns pártjainak támogatása, va-
lamint a PDS és az Északi Liga képviselQinek tartózkodása mellett zajlott a kormányzati 
munka.24
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A Ciampi-kormány hatékonyan menedzselte az infláció elleni küzdelmet, továbbá kez-
deményezte számos állami vállalat privatizációját.25 Fontos feladata volt az új választási 
törvény elQkészítése és elfogadtatása is. A megújult rendszer a törvényhozási voksolás vo-
natkozásában a korábbi arányos szisztémához képest a többségi elv irányába mozdult el. 
Egy vegyes rendszer jött létre, ahol a képviselQk 75%-át többségi, 25%-át arányos sziszté-
ma szerint választották, és a listás szavazásnál 4%-os bejutási küszöböt állapítottak meg.26

Ciampi a késQbbiek során közvetlen pártpolitikai szerepvállalás nélkül nyert el magas 
politikai pozíciókat. 1996-tól 1999-ig kincstárügyi, költségvetési és gazdaságtervezési 
csúcsminiszteri posztot töltött be Romano Prodi és Massimo D’Alema baloldali kor-
mányában. Miniszterként kulcsfontosságú lépéseket tett annak érdekében, hogy hazája 
teljesíteni tudja a Maastrichti SzerzQdés kritériumait, lehetQvé téve ezáltal Olaszország 
csatlakozását a Gazdasági és Monetáris Unióhoz. 1999 májusában pedig Carlo Azeglio 
Ciampit – az elsQ szavazás alkalmával, nagy többséggel – az Olasz Köztársaság tizedik 
elnökévé választották.27 A volt államfQ napjainkban is tagja a Szenátusnak mint örökös 
szenátor, mivel a leköszönt elnököknek jár ez a tisztség.

(Lamberto Dini) 1995-ben, Silvio Berlusconi elsQ kormányának bukását követQen 
kincstárügyi minisztere, Lamberto Dini kapott miniszterelnöki megbízatást. Dini 
ugyan elQzQleg kormányzati pozíciót töltött be, politikailag nem volt közvetle-
nül elkötelezett, miniszteri kinevezése elQtt pedig a jegybank általános igazgatói 
posztját látta el. Az ellenzéki Olasz Néppárt és a szintén ellenzékben lévQ Baloldali 
Demokrata Párt mellett a Berlusconi-kabinettel szakító koalíciós partner, az Északi 
Liga is úgy döntött, hogy támogatja a Dini-kormányt28 – amelynek miniszterei és ál-
lamtitkárai mind pártonkívüli szakemberek voltak.29 

A kabinet feladata az ország pénzügyi stabilizációjának elQsegítése, a költségve-
tés korrekciója, a nyugdíj- és a szociális juttatások reformjának végrehajtása volt. 
Dinivel – mint szakértQvel – szemben az egyeztetések során türelmesebbnek mutat-
koztak a politikai szereplQk és a szakszervezetek is, így gördülékenyebben alakíthatta 
a folyamatokat.30 

Egyes területeken eredményes munkát végzett, máshol kevésbé. Az államháztar-
tási egyensúly javítását és az export megerQsítését célzó intézkedések hatására nQtt 
az infláció, drágultak a hitelek, valamint csökkent a fogyasztás. A nyugdíjrendszer 
átalakítása viszont eredményesen haladt. A módosításokat sikerült elfogadtatni a 
szakszervezetekkel és a törvényhozással, majd 1996 januárjától be is vezették a nyug-
díjreformot.31 

Dini az a politikus, aki tökéletesen példázza az olasz „transzformizmus” jelen-
ségét.32 Igazi vándormadárnak számít, az elmúlt két évtizedben mindkét politikai 
térfélen vállalt már szerepet. Miután kormánya egy év után befejezettnek látta a 
munkát, az ország újabb választások elé nézett, Dini pedig politikai ambíciói ki-
teljesítéseként saját pártot hozott létre Olasz Megújulás név alatt.33 A voksoláson a 
baloldali Olajfa-koalíció aratott gyQzelmet, melynek ez említett alakulat is tagja volt. 
A Berlusconi-kabinetben betöltött miniszteri, majd kormányfQi funkciója után Dini 
a Prodi-kormány külügyminisztere lett, és pozícióját Massimo D’Alema és Giuliano 
Amato miniszterelnöksége idején ugyancsak megQrizte. 

Szenátusi karrierje 2001-ben kezdQdött, amikor az új, kis pártokat tömörítQ balközép 
pártszövetség, a Margaréta színeiben szenátorrá választották, 2006-ban pedig újra elnyer-
te a posztot. 2008. január végén – az Q ellenszavazatának is köszönhetQen – a második 
Prodi-kormány a Szenátusban megbukott a bizalmi szavazáson. Ezután Dini visszatért a 
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jobboldalra, amikor az elQrehozott választásokra elQzQ évben alapított pártja, a Liberális 
Demokraták csatlakozott az új ernyQszervezethez, a Berlusconi által vezetett Szabadság 
Népéhez (PdL). A jobboldali formáció színeiben ismét bejutott a Szenátusba, majd nem 
sokkal késQbb elhagyta pártját, és belépett a PdL-be.34 Szenátori tisztségét 2013-ig viselte, 
a tavasszal alakult felsQházi testületnek már nem lett tagja. 

(Mario Monti) 2011 Qszén – személyes és politikai botrányain túl – a gazdasági vál-
sággal küzdQ Silvio Berlusconi – a nemzetközi szervezetek nyomásának is köszön-
hetQen – lemondott miniszterelnöki posztjáról, és Mario Monti vezetésével szakértQi 
kormányzás vette kezdetét. 

Azt követQen, hogy Berlusconi elvesztette többségét a KépviselQházban – novem-
ber 8-án a költségvetési zárszámadásról szóló törvényt már csak úgy sikerült elfogad-
ni, hogy az ellenzék nem voksolt, a kormányfQ pedig ezt egyfajta bizalmi szavazás-
ként értékelve – az Európai Unió által szorgalmazott Stabilitási Paktum szenátusi és 
képviselQházi elfogadása után benyújtotta lemondását.35 Giorgio Napolitano államfQ 
gyors reagálásának köszönhetQen – a Szenátus és a KépviselQház elnökeivel, vala-
mint a pártok vezetQivel folytatott tárgyalások eredményeként – néhány nap alatt si-
került megegyezni Mario Monti közgazdászprofesszor miniszterelnöki jelölésérQl.36 A 
sietséget leginkább a pénzügyi piacok és az EU bizalmának visszaszerzése indokolta. 
Az olasz államadósság meghaladta az éves GDP 120%-át, a rövid és a 10 éves lejáratú 
állampapírok kamata pedig Berlusconi lemondása idején a 7%-ot.37

A neves egyetemi tanárt, korábbi uniós biztost – aki pár nappal korábban kapott 
örökös szenátori címet – azért találták alkalmasnak egy új kabinet irányítására, mert 
szakmai körökben és az Európai Unió színterén is nagy tekintéllyel rendelkezett, 
illetve személyét mindkét politikai oldal el tudta fogadni. Kormányába pártoktól 
független szakembereket választott maga mellé, akiknek fele az egyetemi katedráról 
érkezett az egyes minisztériumok élére.38 Az új kabinetre – az Északi Liga kivételé-
vel – bal- és jobboldal egyaránt igent mondott, ugyanis Berlusconi nem akarta, hogy 
támogatásuk híján Monti baloldali kormányfQvé váljon.39 Mario Montié volt tehát 
az elsQ szakértQi kormány Olaszországban, mely lényegében mindkét nagy politikai 
tömb támogatását maga mögött tudhatta. 

A kabinet a lakosságtól komoly áldozatokat követelQ megszorító program végre-
hajtásába kezdett, amely többek között a luxusadó kivetését, az ingatlanadó újbóli 
bevezetését – az elsQ lakás után –, a nyugdíjkorhatár emelését, a gyógyszerpiacon 
egyes gyógyszerek és a taxi-szolgáltatások liberalizációját tartalmazta. Nekiláttak 
a munkaügyi reformnak, amely a kormány álláspontja szerint a munkaerQpiac ru-
galmasabbá tételét szolgálta, ugyanakkor megkönnyítette az elbocsájtásokat is. A 
munkatörvénykönyv vonatkozó módosítása a szakszervezetek erQteljes ellenállásá-
ba ütközött.40 

Kezdetben sokan megmentQként tekintettek Monti professzorra, népszer_ volt 
a lakosság körében, intézkedései hatására azonban támogatottsága folyamatosan 
apadt. Kormánya regnálását komoly tiltakozó megmozdulások, tüntetések kísérték. 

2012. december elején a Szabadság Népe frakciói a törvényhozás két házában meg-
vonták a bizalmat Monti szakértQi kormányától, és Silvio Berlusconi bejelentette 
visszatérési szándékát. Nem sokkal késQbb, a költségvetés elfogadása után Monti 
benyújtotta lemondását az államfQnek, az elQrehozott választások idQpontját pedig 
február 24–25-re t_zték ki. 
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A civil és a politikai szférából sokan szerették volna – akik szükségesnek tartották 
a kabinet reformjait és egyetértettek koncepciójával –, hogy Monti a továbbiakban 
is vállaljon kormányzati szerepet. Regnálása idején – jobbára értelmiségi körökben 
– népszer_ volt az a gondolat, amely a pártok vetélkedésén felülemelkedQ, a „de-
mokratikus arisztokráciát” megtestesítQ kompetensek kormányzásaként jellemezte a 
Monti-érát.41 E felfogás szerint az általa képviselt bölcs, hiteles és tekintélyes politika 
ellentéte volt a karizmatikus és populista hatalomnak.42 

A „Professzor” többször megerQsítette korábban, hogy nem kíván további politi-
kai karriert.43 Berlusconi kezdetben – állítása szerint – azzal a feltétellel elállt volna 
szándékától, ha Monti indul a választáson, és a jobbközép jelöltjeként lép fel.44 A mi-
niszterelnök azonban még karácsonykor is azt mondta, hogy nem jelölteti magát, de 
ha pártok elfogadják gazdasági programját, és felkérik kormányfQnek, elvállalja.45 A 
két nagy párt közül ugyanakkor – habár a baloldal szükségesnek tartotta a megkezdett 
reformok folytatását – egyik sem kötelezte el magát mellette, így Monti csak a cent-
rumerQket (FLI, UdC) tudta maga mögé felsorakoztatni. 

A választáson egy, a kormány politikáját támogató centrista szövetség (Con Monti per 
l’Italia) indult, élén a Professzor alakulatával, a Polgári Választással. Az elQrejelzések 
alapján világossá vált, hogy nem fognak domináns eredményt elérni, Monti viszont úgy 
vélhette, Qk lesznek a mérleg nyelve, és a voksolás kimenetelétQl tette függQvé, hogy ki 
mellé társulnának koalíciós partnerként. Egy ideig a baloldali Pier Luigi Bersani pró-
bálta megnyerni, ám egyértelm_vé téve, hogy a választások gyQzelemesélyeseként a 
Demokrata Párt (PD) adná a miniszterelnököt. Monti azonban csak a Nichi Vendola által 
vezetett Baloldal, Környezet, Szabadság részvétele nélkül lett volna hajlandó együttm_-
ködni velük, a jobboldali Szabadság Népével pedig abban az esetben, ha a pártot nem 
Berlusconi vezeti.46

A fenti centrista helyezkedés mellett a kampány sem bizonyult a Professzor terepének. 
A kormánya által hozott reformok miatt sokat veszített népszer_ségébQl, és az elégedet-
lenséget ki is használták vele szemben. Politikai ellenfelei egy brüsszeli diktátumokat 
végrehajtó Merkel-bábként aposztrofálták. A kampányban Monti adócsökkentést ajánlott, 
holott erre kormányzása idején nem volt hajlandó. Az ígérgetési versenyben esélytelen 
volt – többek között az ingatlanadó eltörlését és a már befizetett összegek visszafizetését 
hangoztató – Berlusconival szemben.47 A Polgári Választás képviselQházi és szenátusi 8, 
illetve 9%-os választási eredménye végül csupán a negyedik helyre volt elég.48 

A voksolást követQ két hónapban a Professzor pártpolitikai szempontból – noha 
ügyvezetQ kormányfQként szolgált – mellékszereplQje lett az olasz közéletnek. Azáltal, 
hogy centrista koalíciója szerény eredményt ért el,49 támogatása pedig egyik oldalnak 
sem biztosított volna többséget, a kormányalakítási kísérletek kapcsán nem merült fel 
lehetséges koalíciós társként.50 Választási sikertelenségével a kormányzása köré kialakult 
ideológia is érvényét vesztette. Nem következett be – mint korábban sejtették –, hogy a 
„montizmus” elhozza a „berlusconizmus” végét.51 A „Lovag” a választás nagy visszatérQ-
je lett, és az új kormány megalakítása körüli polémiák során újabb, a Montiéhoz hasonló 
szakértQi testület felállítása teljes elutasításba ütközött mind az Ötcsillagos Mozgalom, 
mind a Szabadság Népe és a vele szövetséges Északi Liga részérQl.

Irreleváns pozíciója után – a PD és Bersani kormányalakítási és köztársaságiel-
nök-választási kudarcait követQen – az új kabinet megalakulásával felértékelQdött a 
Polgári Választás szerepe. Az újraválasztott Napolitano államfQ által miniszterelnök-
ké kinevezett Enrico Letta nagykoalíciós kormányának a PD és a PdL mellett Monti 
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pártja ugyancsak részese lett két miniszterrel, és néhányan kormányzati posztot kap-
tak korábbi kabinetjébQl is. A Professzor ugyanakkor – a többi párt elsQ számú veze-
tQjéhez hasonlóan – nem vállalt kormánytisztséget. 

A kormányalakítás óta eltelt idQszak eseményei gyaníthatóan ismét nem a volt mi-
niszterelnök reményei szerint alakultak. Az önkormányzati választáson pártja jelenték-
telen eredményeket ért el, több helyen önálló listát sem állítottak. A kabinet m_ködé-
sével kapcsolatban Monti – egy június végi Facebook-bejegyzésében – nehezményezte 
a PD és a PdL kiszámíthatatlan helyzetét és magatartását, valamint egy koalíciós szer-
zQdés szükségességét hangsúlyozta, mely kijelölné a követendQ politikai irányvonalat, 
és amelyet a résztvevQ feleknek tiszteletben kellene tartaniuk. Monti pártja viszont 
szerény érdekérvényesítQ képességgel került a kormányba, hisz abban potyautasként, a 
Letta-kabinet széles kör_ támogatottságának demonstrálása végett jutott nekik szerep, 
esetleges távozásuk pedig sosem volt veszélyes annak stabilitására. (A koalíció gyenge 
láncszeme kezdettQl fogva a Szabadság Népe volt, melynek kormányzati részvétele az 
ingatlanadó eltörlésétQl – amit Monti az utóbbi idQben egyébként élesen ellenzett – és 
Silvio Berlusconi személyes érdekeitQl vált függQvé.) A Polgári Választás ingatag hely-
zetét mutatja az is, hogy a politikai erQtérben elfoglalt pozíciójukat illetQen a párton be-
lül komoly vita bontakozott ki, amelyben Montival szembekerült a „katolikus szárny”, 
így a szervezet egysége és jövQje bizonytalan.52

A két korábbi olasz szakértQ miniszterelnök átmeneti kormányzati mandátuma utá-
ni politikai karrierje sikeres reszelekciós mintának tekinthetQ. KormányfQi funkciója 
után Ciampi miniszteri pozíciót töltött be, majd a törvényhozás köztársasági elnökké 
emelte,53 és tekintélyes, nagyra becsült államfQként szolgált. Dini pedig mondhatni tö-
kéletesen idomult a politikai aréna szabályaihoz, és – lojalitásáról ugyan nem mindig 
tanúságot téve – eredményes pályát futott be. 

Mario Monti elQtt tehát két lehetséges politikai karrierút is példaként állt, azonban 
egy harmadikat – a továbbra is független szakértQit – akart választani, és nem kívánt 
állást foglalni egyik oldal mellett sem. Ez a taktika nem bizonyult sikeresnek, kampány-
beli részvételével ugyanakkor szakmai tekintélye is csorbult. Egy költségvetési szigo-
ron alapuló kormányzásra persze nem feltétlenül volt érdemes önálló politikai arculatot 
felépíteni. A Professzornak sikerült ugyan javítania hazája renoméját a nemzetközi 
színtéren, illetve komoly megszorítások árán az EU által elvárt szintre mérsékelnie az 
államháztartás hiányát, az olasz GDP viszont csökkent, a munkanélküliség és az állam-
adósság éves GDP-hez mért aránya emelkedett, a szakértQi jelzQ pedig Olaszországban 
széles körben szitokszóvá vált. Pártpolitikai szereplése ez idáig nem bizonyult eredmé-
nyesnek. Bár úgy nyilatkozott, hogy napjainkban a nagykoalíciós Letta-kabinet mun-
kájának folytatása a legjobb megoldás,54 Monti saját elképzeléseinek a kormányban 
kevéssé tud érvényt szerezni.

(Zárógondolat) Összegzésként megállapítható, hogy a szakértQ miniszterelnökök 
reszelekciója akkor lehet sikeres, ha elfogadják a politika játékszabályait, és azok sze-
rint lépnek fel, nem kívülállóként meghatározva pozíciójukat. A válságkormányzás 
idején tanúsított és megszokott – adott esetben konfliktuskerülQ, konfliktusmentes – 
racionális magatartás és cselekvés nem biztosít tartós politikai sikert.55 Legtöbbször 
egyértelm_ állásfoglalást kell tenni, döntést hozni, szövetségeket kötni. A politikában 
ugyanis a szakértelem csupán járulékos tulajdonság, nem szubsztancia.
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1 A szakértQi kormányokról folytatott konzultáció-
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2 Monti örökös szenátori tisztséget visel, ezért 
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3 Az angol nyelvben az interim, provisional, 
temporary, caretaker, technical government meg-
jelöléseket alkalmazzák a jelenségre.

4 Az átmeneti elnöki kormányt 1979 és 1980 között 
néhány hónapig független szakértQként irányító 
Maria de Lourdes Pintasilgo néhai portugál mi-

niszterelnök 1986-ban függetlenként – sikertele-
nül – pályázott az államfQi posztra, azt követQen 
pedig szocialista színekben EP-képviselQ lett.
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tum meghosszabbítását közvetlen vagy közvetett 
választás útján, illetve kinevezés által.

6 A kelet-közép-európai államok és Olaszország 
szakértQ kormányfQi politikai karrierjének pár-
huzamba állítását az eltérQ történelmi fejlQdés 
ellenére azért tartom indokolhatónak, mert vala-
mennyi említett országban csak a 90-es évektQl 
kezdve, az elQzQ párt-, illetve politikai rend-
szer bukását követQen alakultak átmeneti, tech-
nokrata vezetés_ kabinetek, Romániában és 
Csehországban a rendszerváltás, Olaszországban 
az elsQ köztársaság összeomlása után. Jelen írás-
ban Magyarországra és Bajnai Gordon pályafutá-
sára azért nem térek ki, mert véleményem szerint 
pártpolitikai ambíciója nem értékelhetQ addig, 
amíg hazánkban nem születik újabb parlamenti 
választási eredmény. A többi ország szakértQ mi-
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