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Aan de vooravond van de Hongaarse nationale feestdag op 20 augustus 2004 maakte de Hongaarse premier Péter 

Medgyessy bekend dat hij zou aftreden. Medgyessy die in de laatste communistische regering nog minister van 

Financiën was geweest, werd door zijn eigen Hongaarse Socialistische Partij, de opvolgerpartij van de ex-

communistische partij aan de kant gezet. Opvallend was dat de steun voor Medgyessy in slechts luttele uren 

wegviel na de aanval op hem die ingezet werd door coalitiegenoot, het links-liberale SZDSZ. Niemand maar dan 

ook niemand nam het voor de premier in zijn eigen “ex-communistische” partij op.  

 

Dat er iets merkwaardigs aan de hand was met deze rode bankier werd al direct duidelijk na de verkiezingen in 

2002 die door de Hongaarse Socialistische Partij nipt gewonnen waren. Het lekte uit dat Medgyessy aan het eind 

van de jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig als spion in dienst van de KGB de onderhandelingen 

tussen de Hongaarse regering en het IMF had “bijgewoond”. Toen dit bekend werd, ging er een schok door 

Hongarije. Zou Hongarije het communistische verleden dan nooit achter zich laten, vroeg men zich vertwijfeld af. 

Medgyessy was vanaf het begin van zijn premierschap chantabel en dat maakte zijn positie uitermate zwak. Was 

dat misschien de reden waarom hij als premier naar voren geschoven was? 

 

 

Rode gardist 
 

In de dagen na zijn terugtreding verklaarde Medgyessy op een persconferentie dat hij via een putsch was afgezet. 

Aanvankelijk was het onduidelijk wie de putschisten zouden zij geweest. Maar dat werd al snel duidelijk. De 

Hongaarse Socialistische Partij schoof de jeugdige minister van Jeugd- en Sportzaken, Ferenc Gyurcsány naar 

voren als de opvolger van Medgyessy. Gyurcsány had in het nieuwe Hongarije een fortuin gemaakt door te 

speculeren met onroerend goed. Dat onroerend goed was formeel eigendom geweest van de Hongaarse 

Communistische Jeugdbond, KISZ die de Hongaarse rode gardes onderdak had geboden. Gyurcsány was tijdens de 

val van de muur de laatste secretaris van deze jeugdbond. Gyurcsány eigende zich de bezittingen van de KISZ 

onrechtmatig toe, verkocht deze door met veel winst en ging met het verkregen geld speculeren waarmee hij nog 

meer geld maakte. Verder deed Gyurcsány nog een slimme zet op weg naar de macht. Hij trouwde met de 

kleindochter van een van de hardliners uit Hongarije’s bolsjewistische verleden, wijlen Antal Apró die onder het 

communisme president van de Hongaarse volksrepubliek was geweest. Ook na de val van de muur kregen leden uit 

de Apró-dynastie belangrijke functies in Hongarije. Schoonmoeder Apró getrouwd met een spion van de Bulgaarse 

communistische veiligheidsdienst in Boedapest was kabinetschef van premier Gyula Horn (1994-1998). Horn zou 

in 1956 tijdens de Hongaarse Opstand op opstandelingen tegen het communisme hebben geschoten waarvoor hij 

ook in het nieuwe Hongarije nooit vervolgd is. De vrouw van Gyurcsány werd kabinetschef van premier 

Medgyessy en was dus op de hoogte van al zijn stappen en beslissingen. Dat kwam haar man de zeer ambitieuze 

Gyurcsány die graag premier wilde worden goed van pas toen hij de putsch tegen Medgyessy voorbereidde. Naast 

informatie en connecties was geld een ander machtig wapen. Gyurcsány heeft de afgelopen jaren simpelweg de 

partijbaronnen omgekocht om aan zijn kant te gaan staan. Nu wordt gevreesd dat hij als een van de rijkste personen 

van Hongarije de hele Hongaarse Socialistische Partij kan opkopen. 

 

Cynisme 
 

De Hongaarse communistische pers doet er alles aan om de nieuwe sterke man van Hongarije als een dynamische, 

succesvolle manager neer te zetten. Hij moet de Hongaarse economie en de zeer zorgelijke financiële situatie van 

het land weer vlot trekken. De vraag is: kan hij dat? Dat is zeer onwaarschijnlijk omdat deze ex-rode gardist zijn 

geld niet heeft verdiend met echt ondernemen maar door het tillen van de Hongaarse staat wat hij afgedekt heeft 

door zijn oude communistische netwerk aan te spreken. Premier Gyurcsány heeft inmiddels een nieuwe regering en 

een nieuw regeringsprogramma gepresenteerd zonder nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht te stellen. Kan dat 

eigenlijk zomaar in Europa? Zijn dit de democratische normen en waarden waar onze premier Balkenende het altijd 

over heeft? Gyurcsány’s uitspraken over “het gebrek aan sociale gerechtigdheid in Hongarije” klinken cynisch uit 

de mond van een fraudeur in een land waar drie miljoen mensen vooral ouderen onder het bestaansminimum leven. 
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Hongarije is voorlopig niet verlost van haar communistische verleden. Gyurcsány is exemplarisch voor de nieuwe 

lichting van de communistische elite die hun geld met het kraken van de staatskas hebben verdiend. De toetreding 

van Hongarije tot de Europese Unie heeft deze criminele praktijken gelegaliseerd. Het is duidelijk dat noch 

Hongarije, noch Europa iets van dergelijke moreel doortrapte politici te verwachten heeft. Na de putsch van 

Gyurcsány en zijn rode gardes is de stemming in Hongarije tot onder het nulpunt gedaald. Het cynische in de 

Hongaarse politiek is groter dan ooit. Het wantrouwen van de bevolking jegens de politieke elite is vergelijkbaar 

met die ten tijde van de Sovjet-periode in Hongarije. Hongarije is weer terug bij af. 


