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A Fidesz a célegyenes elõtt –
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1. A 2001-es év fordulóján a Fidesz szövetségi politikájában és a párt
belsõ vezetési-személyzeti ügyeit illetõen is válaszúthoz érkezett. A
választási szövetségi rendszer korábban szorgalmazott modellje – ami
a jobboldali pártok összefogására és együttmûködésére épült volna –
látványosan kudarcot vallott. Az FKGP gyors összeomlása után vilá-
gossá vált, hogy ha a Fidesz nem képes idõben szakítani a kormány-
zatban lejáratódott kisgazda politikusokkal, maga is lejtõre kerülhet.
Látható volt, hogy egy ilyen lépés nem mentes a kockázattól, hiszen,
ha Orbán nyílt konfrontációt robbant ki a Torgyánhoz hû erõkkel
szemben – veszélyeztetve ezzel a kormányzó pártok többségét –, ak-
kor felbomolhat a koalíció, s ez esetben még az elõrehozott választá-
sok vagy kisebbségi kormányzás lehetõségét sem lehetett kizárni. Az
adott parlamenti erõviszonyok mellett persze komolyan nem merül-
hetett fel egy konstruktív bizalmatlansági indítvány sikere, de a Fi-
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desz minden erejével küzdött azért, hogy elkerülje a MIÉP-pel való
összefogás és az idõ elõtti választások lehetõségének látszatát.

Az év elejére kialakult helyzet tehát arra késztette a Fidesz dön-
téshozóit, hogy mindent megtegyenek a kormányzás stabilitása érde-
kében. Az MSZP-nek tett, év eleji gesztusok, az ellenfél és a közvéle-
mény figyelmének elterelése, az FKGP-bõl kivált képviselõkkel kötött
egyezségek, Torgyán József „kifárasztása” és a belsõ pártvezetés mun-
kamegosztásában tervezett változtatás mind-mind ezt szolgálták.

A Fidesz belsõ magja – az utólagos elbeszélések szerint Kövér
László pártelnök kezdeményezésére, a párt tagságát is meglepve –
határozott az elnök cseréjérõl. A váratlan döntést alapos mérlegelés
elõzte meg.

A Kövér által egy évvel korábban meghirdetett elnöki program
jórészt megvalósult, kisebb részben korrekcióra szorult. A párt elnö-
kének vezényletével megtörtént a párt életre keltése, konszolidációja
és – példátlan anyagi erõösszpontosítások révén – a kampány elõké-
szítése. A Fidesz tagjainak és alapszervezeteinek száma Kövér hiva-
talba lépése után nem emelkedett jelentõs mértékben, néhány szerve-
zet fel is oszlott, de a rendteremtés keretében a pártelnök megoldott
több, belsõ konfliktust.

A sajtóban megjelent hírek szerint a kongresszusi vitairat elõkészí-
tése és a párt informatikai infrastruktúrájának kiépítése körül volt né-
mi zavar, a pártelnök teljesítményének mégis az volt az egyetlen, vi-
tatható pontja, hogy a jobboldali pártokat a 2002-es választások elsõ
fordulója elõtt nem sikerült egy teljesen egységes szövetségbe tömö-
ríteni. Ami megvalósult, igaz, hosszú, helyenként brutális zsarolások-
kal kísért egyeztetések után, az az MDF–Fidesz közös lista. Érdemes
röviden visszatekinteni erre a folyamatra.

Az év elején az MDF elnöknõje még „lebegtette” a Békejobb, illetve
az önálló indulás lehetõségét. A válasz a fórumon belüli Fidesz-barát
ellenzék lázadást ígérõ nyilatkozatainak sora volt. Ebben élen járt a
frakcióvezetõ mellett Gémesi György, Horváth Balázs és a háttérbõl
Boros Péter volt kormányfõ, jelenlegi miniszterelnöki fõtanácsadó. A
„kívülrõl” szorongatók hangadója természetesen Kövér László volt, a
megszokott fenyegetõ nyilatkozatokkal. Azzal, hogy felajánlották
Csapody Miklós és Herényi Károly egyéni helyét az MKDSZ-nek, je-
lezték: nincs alku, csak teljes behódolás. A székesfehérvári idõközi
választás tapasztalatai alapján nem volt biztos, hogy ezt a nyilvánvaló
erõszakot az MDF korábbi választói ugyanúgy „lenyelik”, mint a
megvásárolt és megfélemlített pártelit.

A végeredmény leginkább az imádkozó sáskák nászához hasonlít,
ahol az aktus után a nõstény meg is eszi a hímet. A különbség a
sáskákhoz képest annyi, hogy a jobboldali tömbnél a nemi szerepek
felcserélõdtek. Itt a férfiasan kemény Fidesz kebelezte be a Dávid Ibo-
lya vezette MDF-et úgy, hogy meg is alázta néhány markáns szemé-
lyiségének háttérbe szorításával. Így bûnhõdött jelöltség nélkül ma-
radva a renitens fehérvári Viniczai, és szorult le biztos listás helyrõl
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a csak egyéniben induló Herényi Károly. Az MDF „kontójára” került
viszont valószínû bejutó listás helyre Boross Imre volt kisgazda (és
korábban még sok egyéb „volt”) miniszter. Az így létrejött szövetség-
hez csatlakozott a Fidelitas és az MKDSZ, majd utóbb a kormányzati
szempontból hasznosítható Torgyán-ellenes kisgazda maradékok, il-
letve a Lungo Drom, a hajlékony, számos más partneri kapcsolatot
megpróbált Farkas Flóriánnal az élen. Ez az utóbbi megállapodás, az
érintett roma „eliten” kívül, Dávid Ibolya és Pokorni Zoltán közös
mûve volt.

Ennek a paktumnak a hozadéka enyhén szólva is bizonytalan volt.
Kérdéses volt, hogy ennek az egyezménynek nyomán mennyire ak-
tivizálható a roma népesség, s ha igen, úgy felsorakoztatható-e egy
jobboldali kormánypolitika támogatására. Az sem lehetett egyértel-
mû, hogy a hagyományosan konzervatív „keresztény-nemzeti” vá-
lasztóközönség miként reagál majd a hazai cigányság iránt hirtelen
feltámadt Fidesz-szerelemre. Itt ezzel kapcsolatban emlékeztetnénk
Csurka rosszalló megjegyzésére a fiatal demokraták „népfrontosodá-
sáról”.

A jövõben bizonyára politológiai kurzusok tárgya lesz a korábbi
nagyobb szövetséges, az FKGP feldarabolása, s a nagyon heterogén
összetételû és színvonalú, közel félszáz fõs frakcióból a Fidesz szá-
mára leginkább megfelelõ elemek „kicsemegézése”. A kezdeti lázadó
ötökbõl rövid idõre mintha Csúcs László lett volna a „kedvenc”, ám
õt hamar váltotta – mert Torgyánnal szemben a leghatékonyabban
használható éknek bizonyult – Lányi Zsolt. A kormányfõvel folytatott,
látványos és titokzatos tárgyalásai révén egy ideig a médiumok szá-
mára is a jövõ emberének számított. A párhuzamos pártkongresszus
nem hozott valódi sikert az õ számára és nem vezetett eredményre a
jogi eljárás sem Torgyán eltávolítására. Önállósodási próbálkozása ha-
marosan kudarcba fulladt, pártkezdeménye súlytalannak bizonyult.
Lányi nem értette meg, hogy a Fidesznek nem egy Torgyánnal szem-
ben fellépõ, rivális kisgazda alakulatra van szüksége, hanem az erre
készséges legkezesebbek integrálására. A „nagy testvért” egyébként
az is zavarta, hogy Lányi túlságosan öntörvényû, hajlamos a meggon-
dolatlan lépésekre, nyilatkozatokra, szerepeltetése kormányzati olda-
lon bizonyos kockázatokkal jár, így hát „ejtették”. Politikai bukásában
szerepe volt a kisgazda miniszterek szintén tiszavirág életû csoporto-
sulásának, aminek vezetõi tisztét Szabó János honvédelmi miniszter
töltötte be. Mint hamarosan kiderült, erre az alakulatra is csak átme-
netileg volt szükség, s a hadsereg nélküli, nemzetközi tekintélyünket
éppen nem gyarapító vezérnek nem sikerült megvásárolnia politikai
jövõjét.

A Fidesz választási szereplése szempontjából bizonytalansági té-
nyezõ, hogy az MDF és a Fidesz eróziójából is táplálkozó Centrum,
valamint a Torgyán vezette maradék FKGP hány százalékot von el a
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korábban a Fidesz által egységesnek remélt jobboldali támogatói bá-
zisból.

Ezzel együtt a választási szövetségi rendszer meghiúsulása még-
sem tekinthetõ egyértelmû kudarcnak, hiszen rövid távon ez a helyzet
a Fidesz számára kedvezõbb szavazat-maximalizálás lehetõségét kí-
nálta fel.

2. Az elnökcsere – még ha létrejöttében kényszerû elemek is szerepet
játszottak a végeredményben – egy végiggondolt koncepcióváltás kö-
vetkezménye volt. Azoknak a hangját, akik az elnökváltás kapcsán
Kövér háttérbe szorulásáról cikkeztek, elnémította a májusi kong-
resszusi szavazás, ahol a volt pártelnök több szavazatot kapott, mint
az új.

A váltás mögött az az elképzelés húzódott meg, hogy a bal–jobb
törésvonal sikeres elmélyítése és a jobboldal ideológiai egységesítése
után a MIÉP-tõl középre esõ teret a Fidesz-nek kell meghódítania. E
stratégia nem elsõsorban – s fõként nem kizárólag – a pártok közötti
egyezségek megkötését, hanem inkább a heterogén szimpatizáns cso-
portok megnyerését célozta meg. A Fidesz-ben felülkerekedett az az
álláspont, hogy a pártnak akkor van esélye az abszolút többség eléré-
sére, ha ismételten középre húz, ha az új elnök békülékeny politikát
folytat, miközben megõrzi a jobboldali szavazótábor szimpátiáját.

Miközben Pokorni elõtérbe kerülése az összes potenciális Fidesz-
szavazó elérésével kecsegtetett, azt is szimbolizálta, hogy a Fidesz-ben
nincsenek bérelt helyek. Az elnökváltás a felelõsségmegosztás új rend-
jét is jelentette, hiszen azt akkor is tudták, hogy egy választási vereség
az Orbán–Kövér páros számára legveszélyesebb konkurens elgyengí-
tésével jár. A Fidesz-nek ez alkalommal is sikerült elérnie – ellentétben
az MSZP gyakorlatával –, hogy a belsõ ellentétek ne kapjanak nyil-
vánosságot, illetve, hogy a valóságosnál kisebbnek mutatkozzanak.

Az 1996–98-ban bevált taktika tehát 2001-ben megismétlõdött. Mi-
után a Fidesz látványos ideológiai offenzívával – a korona ide-oda
utaztatásával, a millenniumi ünnepségsorozat megrendezésével, a
Corvin-lánc adományozásával stb. – kielégítette a legpártosabb kö-
zönségének vágyait, a választások közeledtével a megnyerni remélt
bizonytalanok irányába fordult.

Bájos jelzés ebben a tekintetben a kormánytámogatással készülõ,
áltörténelmi filmek idõzítése. A választások közeledtével az igazságos
uralkodó imázsát kell ápolni, ezért a következõ vállalkozás a Mátyás
királyról szóló film lesz. Baljósabb politikai kurzus beharangozását
jelenti viszont a szintén tervbe vett, Bethlen István gróf életét feldol-
gozó alkotás. Bethlen, mint ismeretes, a konszolidált, intézményesült
Horthy-rendszer megalkotója volt. Életmûvének lényegi eleme a ha-
talmat gyakorló politikai elit pozíciójának megingathatatlansága volt,
az állandó hatósági visszaélések rendszeresítésével mûködõ választási
rendszer és az abból születõ, ál-parlamentáris struktúra segítségével.
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Okkal gondolhatjuk, hogy a kormányfõben nem a Horthynak címzett,
elkésett óvások, s nem a kissé rejtélyes, de bizonyára szomorú vég
keltette fel a rokonszenvét hivatali elõdje iránt. Vannak elõjelek, ame-
lyek sejtetik: Bethlen példa a Fidesz, illetve személyesen Orbán Viktor
számára, noha õ feltehetõleg többre vágyik, mint a tudatosan Horthy
kormányzó mögé álló „István gazda” tette.

A bizonytalanok megnyerésében a millenniumi másfél évben a leg-
sûrûbben emlegetett fogalom, metafora az „álom” volt, és nem vélet-
lenül. A kampány nekik szóló része a minimálbér kétszeri megeme-
lése, a Széchenyi-terv meghirdetése, a többször módosított család- és
lakástámogatási rendszer, vagy a 2012-es olimpia körüli hírverés.

A minimálbér adott formájú emelése – aminek kétségtelenül az
állami költségvetés a legnagyobb nyertese – kezelhetetlen kereseti
aránytalanságokat, bérfeszültségeket eredményezett, aminek politikai
hatása egyelõre beláthatatlan.

Az eredeti változatban csak keveseknek kedvezõ lakástámogatási
rendszer még többszöri módosítása után sem alkalmas a fiatal nem-
zedékek problémáinak kezelésére. A rendszer agyonreklámozott
eredményadatai érdekes módon nem az épített vagy az épülõ laká-
sokról, hanem a kiadott építési engedélyekrõl szólnak, ami azért nem
ugyanaz.

A Széchenyi-terv, eltekintve a források elosztásának sajátos mód-
jától, még szintén inkább a jövõ programja, miként a labdarugó EB,
vagy az olimpia. Hasonló „álomi” szerepe van a meghirdetett egész-
ségügyi, közalkalmazotti, köztisztviselõi, pedagógusi ún. életpálya-
modelleknek, amelyek véletlenül mind a következõ kormányzati cik-
lusban kezdõdnek, és – bár errõl kevés szó esik – hosszabb távra
szólnak. Azt üzenik, hogy az elõbbiek akkor lesznek csak igazak, ak-
kor nem lesz rossz ébredés a szép álmokból, ha a jelenlegi kormány-
koalíció, vagy a már egyesülõ új nemzeti egységpárt hatalmon marad.

A Pokorni által megszemélyesített centrumpolitika nem egyeztet-
hetõ össze semmiféle radikalizmussal. Megszólalásaiból az állami élet
sajátos politikamentesítése sugárzik, mondanivalójának visszatérõ vo-
nása a megoldásokat keresõ Fidesz és a destruktív ellenzék szembe-
állítása. Ezen a ponton azonban – attól a pillanattól kezdve, hogy a
választási kampány a finisbe fordult – láthatóan megbicsaklott az el-
nök „centrista” hangvétele.

Az építkezõ Fidesz-kormány offenzív kampánya a nyár elején tel-
jesedett ki, amikortól a kormány és a Fidesz elnöksége hetente ülése-
zett. A két grémium között sajátos összjáték bontakozott ki, melynek
során a pártvezetés nemcsak reagált a kabinet döntéseire, hanem több
alkalommal kormányintézkedéseket is kezdeményezett. A korai kam-
pányban a Fidesz a kormányzati munka eredményeire és az osztogató
politikára helyezte a hangsúlyt. Ne feledjük: az osztogatások itt is
többnyire a jövõnek szóltak. A kormány a már megindult programok
népszerûsítését akarta elérni a vidéki kiszállásokkal, a megszakítás
nélküli munkával. A folyamatban lévõ ügyek mellett néhány olyan
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új kezdeményezés is született, mint például az autópálya-építés 15
éves terve, miközben eddig egyetlen kilométernyi új autópályát sem
adtak át, vagy a zsebszerzõdések vegyes fogadtatásra talált, születé-
sekor „áttöréserejûnek” minõsített felszámolása.

A Fidesz a szimbólumok világában, a jelképek terén is ráerõsített.
Végleg szakított liberális múltjával, alapszabályát módosítva néppárt-
ként határozta meg magát, és belépett az Európai Néppártok családjába.

A kormányfõ szinte minden eszközt bevetett annak érdekében,
hogy világnézeti legitimációját tovább erõsítse. Erre számára – és párt-
társai számára – elsõsorban a 2000. január elejétõl kezdõdõ millenniu-
mi év és a zászlóátadások kínáltak alkalmat.

A kormány, illetve a koalíció képviselõinek elõterjesztése alapján
kötelezõvé vált a nemzeti lobogók kitûzése a középületeken, rehabi-
litálták a Corvin-láncot és megalapították a Nemzet Színésze díjat.
Sorra születtek törvények a különbözõ emléknapokról. A rendszer-
váltás óta elõször fordult elõ, hogy politikai döntéshozók új ünnepe-
ket vezetettek be és rendszeresítettek az iskolákban.

Évek óta bevett gyakorlat az egyre inkább intézményesülõ jobbol-
dali történetírás részérõl a magyar történelem újra- és átértékelése,
ami a szakmai közéletben egyelõre nem vezetett áttöréshez, de egyre
nagyobb a hatása az oktatásban, aminek „eredményeit” jelzi a tanár-
szakos fõiskolai és egyetemi hallgatók elõítéletességérõl készült
ombudsmani jelentés is.

A Horthy-korszak iránti sajátos nosztalgia kifejezõdik többek közt
a kor szereplõit illetõ hivatalos tiszteletadásokban. Bárdossy rehabili-
tációja még a MIÉP ügye, Hóman Bálint nem szakmai, hanem politi-
kai újraértékelése (jelentõsége történészként vitathatatlan) már bizo-
nyos kormányzati részvétellel zajlik. Ebbe a sorba tartozik a Teleki-
szobor ügye, a Bethlen-síremlék elõtti kormányfõi tisztelgés, vagy Dá-
vid Ibolya koszorúzása Szombathelyi Ferenc és Jány Gusztáv tábor-
nokok emléktáblájánál, aminek kínos nemzetközi visszhangja támadt.

A rendszer iránti nosztalgia veszélyesebb formájára utal a „kor-
mányközeli” sajtóban is beharangozott, a miniszterelnök túlhatalmi
kísérleteit is legitimáló elnöki rendszer, illetve a „prezidenciálódás”
apológiája. E rokonszenvnek a képtelenségét jelzi, hogy a két világ-
háború közötti magyar társadalom zártságának fennmaradása esetén
a jelenlegi Fidesz-elit zömének a minimálisnál is kevesebb lett volna
az esélye ara, hogy kitörjön hagyományos közegébõl és ezt az érin-
tettek bizonyára pontosan tudták.

Mindezek a „nemzeti lelket” újraformálni szándékozó törekvések
nem kecsegtetnének sok sikerrel, ha a sajtóban nem volna jelen a nö-
vekvõ kormányzati fölény. A kormánypártokat jól kitapinthatóan ér-
ték ezen a területen kudarcok, ám ezzel együtt az ellenzéki pártok
pozíciói a média frontján nem javultak. A közszolgálati rádió vezetése
nemcsak személyzeti ügyekben politizál direkt módon. A hatalom
meghosszabbított karjaként mûködõ ORTT folyamatosan korlátozza
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a kereskedelmi televíziókat, holott feladata azok függetlenségének és
szabadságának garantálása lenne.

A Fidesz – ha lehet, még a korábbinál is szorosabb – együttmûkö-
désre törekszik az egyházakkal. Orbán Viktor „Az egyház a vidék
lelke” konferencián jelezte, hogy a kormány az eddigieken túl is haj-
landó áldozatokra a közös fellépés érdekében. Ígéretét az év második
felében – a vidéki lelkészek fizetés-kiegészítésével, az egyházi nyug-
díjrendszer módosításával, a Széchenyi-terv-támogatással – be is vál-
totta. Ennél is távlatosabb lépés, hogy bevezessék az egyházi házasság
érvényességét (szegény Wekerle Sándor, a 19. sz. végi egyházpolitikai
törvények atyja foroghat a sírjában), amely komoly elmozdulást je-
lentene az egyházak esetében a közjogi önkormányzati státus felé. Az
ellentételezés az egyházak részérõl a választási kampány finisében
egyre inkább érzékelhetõ, immár nemcsak püspöki intelmekben, lel-
készi prédikációkban, hanem abban is, hogy parókiák (pl. Kõbányán)
Fidesz választási irodaként is mûködnek.

3. A felpörgetett nyári roham mégsem hozta meg a Fidesz számára
a kívánt eredményt. Ez magyarázható a felfokozott várakozással a
szocialistákkal és az új miniszterelnök-jelölt Medgyessyvel szemben,
de azzal is, hogy a kormányzatot ért korrupciós vádak egyre inkább
elérték a Fidesz-t.

Kedvezõ fordulatot jelentett a Fidesz megítélésében szeptember 11-e.
Ezt megelõzõen kisebb-nagyobb szocialista fölényt regisztráltak a
közvéleménykutatók. A rendkívüli helyzet – mint az általában lenni
szokott – a kormányon lévõknek kedvezett. A kormánypárti képvi-
selõk javukra fordították a drámai események nyomán „ajándékba
kapott” média-nyilvánosságot, s a terrortámadások ürügyén többnyi-
re pozitív üzenetekkel álltak elõ. Kedvezõ fogadtatásra talált az MDF-
fel kötött, augusztus végi választási megállapodás, ráadásul a New
York-i tragédiával való, idõbeli egybeesés miatt az a látszat alakult
ki, mintha a támogatottságban beálló kedvezõ módosulás oka elsõ-
sorban az „átfogó” polgári összefogás lenne.

A 2001-es évet – hasonlóan az elõzõ évekhez – botrányok kísérték.
Az eseteket nemegyszer a nyilvánvaló törvénysértések övezték, gon-
doljunk csak az ÁSZ Országimázs Központot érintõ vizsgálatának
végeredményére, vagy a kétéves költségvetés visszásságaira. Miköz-
ben például a Riegler-ügyben fény derült gyanús milliárdos cégvá-
sárlásokra, úgy tûnt, hogy elsimulni látszik az évek óta húzódó Vár-
hegyi- és Schlecht Csaba-ügy.

Súlyos hiba volt azonban, hogy Bárándy Péter, illetve az Ügyész
Egyesület nyilatkozata után (a függetlenség sérülésérõl volt szó) a ha-
talom botrányos módon reagált a kritikákra, s ezzel a közvélemény
már-már lankadó figyelmét ismét a maga kétes ügyeire irányította. A
kormány kommunikációs felelõsei, kalkulálva a közvélemény fásult-
ságával, egyelõre mégis sikeresen tartották távol az elsõ számú Fi-
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desz-politikusokat a botrányoktól. Ebben csupán a DunaFerr-nek – a
miniszterelnök számára családi okokból kényes – esete jelentett vala-
melyest kivételt, amit az illetékes állami szervek hathatós támogatá-
sával egyelõre sikerült „megnyugtatóan rendezni”. A fel-felbukkanó
skandalumok „névadói” általában a szélesebb közönség számára is-
meretlenek, és közvetlenül nem kötõdnek Orbánhoz és környezeté-
hez. Éppen ezért nem véletlen, hogy a kormányzati periódus betetõ-
zõdésének tervezett, mintegy a Trianon okozta sebek begyógyításá-
nak szánt kedvezménytörvény – amely szinte kizárólag Orbán sze-
mélyéhez kötõdött – év végi látványos kudarcával egyben a minisz-
terelnök személyes fiaskójává lett.

Elsõsorban az Egyetértési Egyezmény megkötésének idõzítése, és
kapkodó, zavaros kommunikációja váltott ki sokakban ellenérzést,
mert visszaigazolódni látszik az ellenfelek részérõl mindig is hangoz-
tatott vád, hogy a Fidesz politikusait nem az értékelvû politizálás,
hanem a PR és hasznossági szempontok vezérlik.

Ebben a megközelítésben a határon túli magyarok érdekében el-
határozott, kockázatos és nem körültekintõen elõkészített döntéssoro-
zat egy rosszul kivitelezett kampányfogás, amely a regionális közép-
hatalmi vágyakat egy idõre minden bizonnyal lecsillapítja. Erre annál
is inkább szükség volt, mert az illetékes uniós körök már egyre gya-
nakvóbban tekintettek a gazdasági és kulturális eszközökkel végre-
hajtani szándékozott revízióra, vagy – ami rövid távon szinte mind-
egy – az ebben a pózban való, kampánycélú tetszelgésre. Az utóbbi
idõk kormányzati elszólásainak a szomszéd országok magyar kisebb-
ségei számára még kellemetlenebb az olvasata. Ezek szerint az uniós
csatlakozás elõtt a kormány a magyar gazdaság versenyképességét
többek közt a hazainál olcsóbb munkaerõ folyamatos importjával kí-
vánja biztosítani, s ez az eszköz egyúttal alkalmas lehet a belföldi
munkavállalók és szervezeteik megrendszabályozására is.

A Fidesz-stratégák sokáig azzal számoltak, hogy egy, közel 60 szá-
zalékos választási részvétel esetén a két nagy párton kívül más nem
jut a parlamentbe, és Magyarországon létrejöhet a kétpárti váltógaz-
dálkodás (ami jobboldali siker esetén épp a váltást tenné kétségessé).
Orbán Viktor láthatóan komoly lépéseket tett ennek érdekében, nagy-
jában-egészében teljesítette a maga elé tûzött célt, felépítette az új al-
ternatív elitet, egységes pártként pedig megteremtette a jobboldal
szervezeti egységét.

A fentiekben vázolt, ideálisnak vélt koncepcióba láthatóan nem fér
bele a MIÉP. Ha már a Bethlen-éra párhuzamainál tartunk: hasonlóan
felesleges tényezõ és zavaró volt 1926 után a konszolidáció útjára lé-
põ, a mind teljesebb nemzetközi elismerésért küzdõ rezsim számára
Gömbös Fajvédõ Pártja, amely el is halt. Az okos pártvezér néhány
év alatt érdekes pályát futott be: volt disszidens kormánypárti poli-
tikus, majd Bethlen jobboldali ellenzéke és végül karrierje érdekében
megtért „István gazdához”.

Talán egy hasonló szcenárió lenne rokonszenves a Fidesz számára,
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távlatilag, persze az elnök-drámaíró és legharsányabb hívei nélkül.
1998 után azonban igen jól jött nekik Csurka pártja, a maga formális
ellenzéki minõségében. Remek manõverezési lehetõséget biztosított a
számukra a média-ügyben, s jó eszköznek bizonyultak, amikor
Torgyánt kellett lehetetlenné tenni, s egyáltalán minden jelentõsebb
szavazásnál nyugodtan lehetett rájuk számítani. Szinte egyetlen ellen-
zéki gesztusuk a költségvetés elutasítása volt, amihez képest érdekes
fejlemény, hogy az errõl beszámoló zárszámadási törvényt megsza-
vazták, mivel elõzetesen bizonytalannak látszott a kormány parla-
menti többsége.

A MIÉP-nek viszonzásul adott gesztusok révén a párt az önérté-
kelésében láthatóan megerõsödött, és néhány idõközi megmérettetés
után egyre többször célzott arra, hogy nem éri be a kormány külsõ
támogatásával. A pártvezér több ízben beszélt arról, hogy a MIÉP
2002 után megkerülhetetlen koalíciós partner lesz az úgymond nem-
zeti erõk számára. Egyelõre azonban, mint Dabason, csak az elsõ for-
dulóban hagyta meg a jelöltjét, a második menetre azonban – bár ez
éppen itt a választási matematika szerint nem lett volna indokolt –
visszaléptette jelöltjét, Franka Tibort.

Ezt a magatartást az érintett úgy jellemezte a maga sajátos modo-
rában, hogy „a MIÉP a Fidesz kurvája”. Ezt a szerepet azonban
Csurka nem kívánja a jövõben betölteni, vagy ha mégis erre kénysze-
rülne, annak ugyancsak megkérné az árát. Most, a kampány finisében
még inkább rájuk szorul a legnagyobb kormánypárt, gyakran tõlük
kölcsönzik a muníciót, a szocialisták és a szabad demokraták ellené-
ben. Elég, ha utalunk az Orbán–Nastase-paktumot követõ, a közvé-
leményt is meglepõ MIÉP-es reakcióra, vagy az általuk gerjesztett, és
a Fidesz által felkapott kampányhisztériákra. Igazat kell adnunk azok-
nak, akik egyre szorosabb összjátékot tételeznek fel a két párt között.

Ha a MIÉP választási esélyeit mérlegeljük, úgy érthetõ a Fidesz
zavara. Az optimális megoldásnak az látszott a számukra, ha Csurka
pártja 5 százalékot, vagy valamivel többet szerezne, listán biztosítaná
helyét az új parlamentben, és szavazói a második fordulóban a jobb-
oldali blokkot támogatnák. Ez eddig mûködött, de ezzel már aligha
éri be a szélsõjobb politikai tömörülés. Amennyiben az eredmények
megközelítenék az õ esélybecslésüket, és 10 százalék körüli ered-
ményt érnének el, akkor ez alaposan lerontaná a Fidesz–MDF gyõ-
zelmi reményeit, hiszen mindketten hasonló arculatú szavazói táborra
számítanak, és az utóbbiak relatív sikere esetén is komolyan mérle-
gelni kell a MIÉP-pel való együttmûködés valamilyen formáját. A je-
lenleg hatalmat gyakorló politikai erõk számára számos, itt nem rész-
letezendõ ok miatt élet-halál kérdése a kormányon maradás. Ezért
esetleg elszánnák magukat arra is, hogy – kockára téve integrációs
esélyeinket – formálisan is szövetségre lépjenek a szélsõjobb pártjával.
Mi utal erre? Emlékeztethetünk ezzel kapcsolatban Kövér László szá-
mos nyilatkozatára az eszmei közelségrõl, s arról, hogy a szorosabb
kapcsolatoknak csak bizonyos nemzetközi kényszerek az akadályai.
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Nem feledhetõ Orbán Viktor makacs elutasítása, amikor egyes hazai,
illetve nemzetközi jelentõségû médiumok is elhatárolódásra akarták
rábírni a MIÉP-tõl. Pokorni pártelnök az egyetlen, aki határozottan
elutasította a Csurkáékkal kötendõ koalíció lehetõségét, és meg is kap-
ta ezért a megbélyegzõ liberális jelzõt, az általa kikosarazott arajelölt-
tõl. Az elnöki elutasítás õszinteségét azonban megkérdõjelezi, hogy
Pokorni sem zárta ki, hogy a Fidesz kisebbségi kormányt alakítson,
ami nyilván csak a MIÉP külsõ támogatásával lenne mûködõképes.

Az esetleges választási gyõzelem a Fidesz számára esélyt kínált
volna a rendszerváltás befejezésére, a több mint egy évtizedes társa-
dalmi, gazdasági folyamat alapkérdéseinek lezárására. A megismételt
választási gyõzelem a Fidesz szándékai szerint olyan legitimitást, he-
gemón pozíciót jelentett volna, amelynek segítségével elgyengíthetõ
a baloldal ereje, kapcsolatrendszere.

4. A remélt gyõzelem egyik fontos eszköze a fiatal demokraták „el-
lenségpolitikája”. Ennek egyik fõ célkitûzése az MSZP és a Fidesz
között húzódó mezõny bármi áron való felszámolása. Elképzelésük
szerint el kell érni, hogy az elkötelezett baloldali választórétegen kívül
a polgároknak ne legyen más választásuk, mint a Fidesz, vagy leg-
rosszabb esetben az urnáktól való távolmaradás. A potenciális közép-
pártok agyagba döngölése állandó eleme a legnagyobb kormánypárt
tevékenységének, a változás csak annyiban érzékelhetõ, hogy a célzott
politikai erõ, illetve erõk részben változnak. Állandó szereplõ ebben
a játszmában 1998 óta az SZDSZ. A régi ellenszenv okait itt nincs
értelme elemezni, ha nem akarunk a pszichologizálás vagy a vulgár-
szociológia területére tévedni. A követendõ taktika lényege a propa-
ganda szintjén a legendás „kemény mag” hozzávarrása az MSZP-hez,
a szabad demokrata választók még megnyerhetõnek vélt részének az
1994-es „árulással”, az 1994/98-as kormányzati gyakorlat sokszor
igazságtalan kritikájával, a nemzetietlenség, a morális szabadosság
vádjával történõ eltántorítása. Nincs szükségük az SZDSZ-re, ezt a
rövid tartamú Demszky-epizód idején tanúsított magatartásuk is bi-
zonyítja. Az MSZP-tõl való eltávolodás határozott szándékára a Fi-
desz egyetlen gesztussal sem reagált, és kizárólag az olimpiai pályázat
ötlete adott alkalmat arra, hogy a kormány egyáltalán figyelemre mél-
tassa a liberális fõpolgármestert. A cél egyértelmûen az SZDSZ eltün-
tetése a parlamentbõl.

Hasonlóképp került célkeresztbe az egykori szövetséges, a torgyáni
FKGP. A Lendvay utcában jól tudják, hogy csak akkor nyerhetik meg
a választást, ha teljesen elhódítják a hajdani partner falusi szavazóbá-
zisát. Ez a lehetõség némileg kétségessé vált attól, hogy a hivatalosnak
elismert Kisgazda Párt váratlanul ismét életjelenségeket mutatott.
Akárhány százalékot is értek volna el, az akkori jóslatok szerint is
mindenképp gyengítik a jobboldali tömböt. Ebbõl nem következik,
hogy a baloldalnak szeretni kellene Torgyánt, aki ellenfele ugyan az
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ellenfelüknek, de nem a barátjuk. A jobboldal sajtókórusa, a renegát
kisgazdák persze már-már az MSZP potenciális koalíciós partnerének
állítják be az FKGP-t. Ezt a vádat viszont ügyesen hárította a kiváló
taktikai érzékû elnök azzal, hogy listára vett néhány, a szélsõjobbról
„igazolt” jelöltet, például Gidai Erzsébetet és Lakatos Pált. Az eddig
a pártot ért hatósági zaklatások és a kormány bûvészkalapjából hir-
telenében elõvarázsolt ügyek jelzik a Fidesz kemény eltökéltségét, de
a veszélye már akkor is fennállt annak, hogy mindez még visszafelé
is elsülhet.

Ingerlõ a láthatóan feljövõben levõ Centrum Párt. Nemcsak a köz-
vélemény-kutatások adatai hatottak zavaróan, de az a tény is, hogy
az alig csecsemõkorú párt már akkor láthatóan képes lesz országos
listát állítani. Ebbõl még nem következett az, amire egyébként az op-
timista pártvezér számított, hogy tudniillik biztosan „veszik” az 5 szá-
zalékos akadályt, de nyilvánvaló volt, hogy az esetleges támogatóik
zöme 1990 és 1998 között a jobboldal különféle pártjaira szavazott.

A centrumosok nemcsak abban látszottak esélyesnek, hogy maguk
mögé állíthatják a Békejobb maradékát, hanem hogy hatást gyakorol-
hatnak a Fidesz–MDF-tömb különféle okok miatt erodálódó csoport-
jaira, valódi, elkötelezetlen társadalmi „közepet” alkotó érdekképvi-
seletekre, civil szervezetekre, független önkormányzati tömörülések-
re, a közéleti konszolidációra vágyó bizonytalanokra. A Fidesz vezér-
kar által puszta térnek tekintett területen hirtelen kivirágzó alakulat
azért látszott veszélyesnek, mert alternatívát jelent a belsõ elégedet-
lenek számára, mert az ingadozók, az utolsó pillanatban döntõk von-
zónak találhatják a Centrum konszolidációt, türelmet, békességet hir-
detõ stílusát, ami egyúttal közvetett, ám egyértelmû kritikája a leg-
nagyobb kormánypártnak, amely nyilvánvalóan agresszív kampányra
készült. Ennek ellenére nem látszott valószínûnek, hogy a Centrum
felõl várható, közvetett fenyegetést áprilisig el tudják hárítani. Az új
pártnak talán nem lesz frakciója – gondolhatták –, de néhány egyéni
mandátumra számíthat, s arra is, hogy talán 3-4 százalékkal ronthatja
a Fidesz elõzetes kalkulációját.

Az Orbán Viktor vezette jobboldali blokk legkomolyabb, ponto-
sabban egyetlen komoly ellenfele az MSZP. A Fideszt módfelett za-
varta a szocialisták szilárd társadalmi beágyazottsága. Arra töreked-
tek, hogy az MSZP lefejezve, örökös karanténba zárva demokratikus
látszatot kölcsönözzön a Fidesz-Magyarország közéletének. Minden,
ami a két párt, illetve a kormány és az ellenzék között történt, arra
irányult, hogy a legkülönfélébb társadalmi csoportokat átszövõ szá-
lakat elszakítsák, a szocialisták kapcsolatrendszerét meggyengítsék.
Érzékelhetõ volt ez a gazdaságban, a tudományos-kulturális közélet-
ben, ezt szolgálták a közélet legkülönbözõbb szféráit újból és újból
felkavaró tisztogatási kampányok, peres ügyek, vélt vagy csak rész-
ben valós botrányok. Miközben a Pokorni-korszakban sem szûnt meg
a gyalázkodás, a „mosolygósabb” Fidesz-vezetõk azt játszották, hogy
a kormány és a kormánypárt kész lenne együttmûködni a konstruktív

������������ � ������ �  ���!����� ��"## � ���$% &��'(�#)� �� �*����!

����� �����	 27



ellenzékkel, de ilyen a hazai tájakon nem található, mert a szocialisták
békebontók, hiszen a sûrû nyûvezés-patkányozás után visszaszólnak,
„élbõl” elutasítják a nemzeti érdekeket szolgáló, kormányzati törek-
véseket stb. Szájer József csak akkor mutatott tárgyalási hajlandósá-
got, ha valamilyen csapdába próbálta becsalni a szocialistákat (ilyen
volt a kampánypénzek felemelését célzó javaslat), vagy ha ismételten
destruktív hírbe szerette volna hozni az MSZP-t (lásd a 2002. február
26-i parlamenti üléssel kapcsolatos levelét Nagy Sándorhoz). A Fidesz
karmesteri pálcáját követõ jobboldali elektronikus és nyomtatott mé-
diumok egyszerre sulykolták a közvéleménynek, hogy a szocialisták
álruhás kommunisták, hogy a multinacionális tõke ügynökei, múmi-
ák, kövületek, s egyúttal fürge, ügyes maffiózók, minden régi baj és
új nehézség okozói, s a sor végén ott van a már lassan másfél évszá-
zados minõsítés, miszerint a szocialisták valójában hazátlan bitangok.
Az MSZP elszigetelési kísérletében a Fidesz rendkívül találékonynak
bizonyult. 2001-ben például az elektronikus médiumok szokatlanul
nagy nyilvánosságot biztosítottak a Munkáspártnak abban az idõ-
szakban, amikor a párt elnöke láthatóan nem tudta még eldönteni,
hogy számukra ki is a fõ ellenség: a Fidesz vagy az MSZP. A kitün-
tetett figyelem egyik jó példáját szolgáltatta a politikai baloldal iránti
rokonszenvvel nem igazán vádolható televíziós A Hét, amely igen
részletesen beszámolt a párt 2001. évi kongresszusáról. Az utóbbi idõk
némileg módosult hangütése talán azt jelzi: nem volt teljesen ered-
ménytelen Thürmer felelõs kritikusainak fellépése. Ezzel együtt nem
tudhatták biztosan, hogy vajon nem ismétlõdik-e meg az 1998-hoz
hasonló munkáspárti bojkott a választások második fordulójában. (A
‘98-as „hõstett” körülbelül egy tucat szocialista mandátum elvesztését
eredményezte, és jelentõsen hozzájárult a jobboldali koalíció gyõzel-
méhez.)

Hasonlóan gyanús médiaérdeklõdés kísérte, kíséri az ún. Új Bal-
oldal minden (egy ideig a Munkáspárttal karöltve tett) akcióját, a ve-
zetõk nyilatkozatait, és a jobboldal leplezetlen rokonszenve fogadta
az Új Baloldalhoz igazolt Szûrös Mátyás fellépéseit. Tõlük aligha volt
várható, hogy közvetlen mandátumveszteséget tudnának okozni az
MSZP-nek, õket nem erre tartják. Velük kapcsolatban arra számíta-
nak, hogy rágalomkampányaikkal esetleg megzavarhatják az MSZP
felé tájékozódó, még bizonytalan választókat.

Az Orbán–Nastase-paktum aláírásától a Vigadó-beli Orbán-beszé-
dig, illetve a Fidesz kongresszusig eltelt idõszak (és ezt a politikai
elemzõk többsége is megerõsítette) fordulatot hozott a kommuniká-
cióban eddig páratlanul sikeresnek hitt vezetõ kormánypárt helyze-
tében. Az ismétlõdõ hibákat, s az azokat bíráló ellenzéki észrevétele-
ket újabb, idegességet, bizonytalanságot tükrözõ botlások, illetve azo-
kat kompenzálandó, a szélesebb közvélemény ellenszenvét is kiváltó
durvaságok követték. Papagáj-kommandók ismételgették untig a szo-
cialistákat illetõ rágalmakat, s nem zavartatják magukat a cáfolatoktól,
hogy állításaikat semmi sem bizonyítja.
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Ha a párt választási programját, illetve az azt „megéneklõ” kor-
mányfõi beszédeket röviden jellemezni kívánnánk, azokban egyfelõl
jelen van a történelmileg visszahozhatatlan, naftalinszagú régmúlt,
ami viszont a jövõt illeti, az valójában 2003 januárjától veszi csak kez-
detét, és tart talán az örökkévalóságig, amennyiben a választók ismét
bizalmat szavaznak a Fidesznek. Ennek esélye még az érdekeltség
révén nem teljesen független közvélemény-kutató cégeknél is mérsék-
lõdik. Úgy tetszik, a közelmúlt botrányai óvatosabbá tették a két, na-
gyobb, „baráti” intézetet, s a Fidesz-kongresszuson a párt elnöke a
szakmailag értékelhetetlen kormánycég, a Szocio-Balance adataival
volt kénytelen hitet önteni hallgatóságába.

Az a körülmény, hogy a párt hivatalos kampánya az ún. Terror
Háza megnyitásával veszi kezdetét, arra utal, hogy a Fidesz már nem
képes a váltásra, mindent egy lapra, a „kommunista kártyára” tett.
Ez a körülmény elõrevetíti, hogy rendkívül brutálissá válik az áprili-
sig terjedõ idõszak, s ezt – ahogyan ez már 1994-ben is bekövetkezett
– aligha fogadja rokonszenvvel a nyugalomra vágyó csendes többség.
Az MSZP-székház elé tervezett jobboldali demonstrációk, melyeket
részben a MIÉP, részben a „Fidesz-közeli” Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége szervez, a közvélemény szemében óhatatlanul egymáshoz
sodorja a jobboldal pártjait, ami öngóllá is válhat. Minél szélsõsége-
sebb a Fidesz hivatásos botrányokoztatóinak és az utcai rendzavarók-
nak a hangneme, annál bizonytalanabb, hogy megismétlõdhet-e a
jobboldal választási gyõzelme 2002-ben is. Az Orbán-kormányt is lát-
hatóan elérte a kapuzárási pánik, s ebben a helyzetben együtt követik
el elõdeik hasonló idõszakban elkövetett hibáit. Megismétlik a Boros-
kabinet ideologikus hisztériáit és közvetlen elõdjük hiperaktivitását a
bel- és külpolitikában.

Fenti dolgozatunk harmadik, záródarabja egy 2000 és 2002 között írott
tanulmánysorozatnak, amely megkísérelte leírni a Fidesz tevékenysé-
gét az Orbán-kormány idõszakában.

Munkánk 2002. február–márciusában készült, ez magyarázza, bár
nem menti, néhány prognózisunk pontatlanságát. Az utóbb történtek
fényében sincs azonban okunk és jogunk módosítani a szövegen.
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