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Mivel mind a „független értelmiségi” szerep, mind pedig az „egyrészt-
másrészt" típusú politológusi előadásmód távol áll az előadótól, ezért 
inkább személyes helyzetértékelés és véleménynyilvánítás hangzott el.   

 

A magyar politikai helyzet elemzése 

 

A mai magyar társadalom állapotát kiválóan érzékelteti egy 
fókuszcsoportos kutatás, ami 2012-ben, Győrben zajlott le. Jelen volt 10-12 
középkorú férfi és nő, akik 2006-ban még MSZP/SZDSZ-szavazók voltak, 
de 2010-ben már a Fideszre voksoltak. Mostani állapotuk leginkább a 
csalódottsággal írható le, de politikailag továbbra is aktívak. Klasszikus 
középosztályi választók, nem jobbikosok. A felvetett témák a következők 
voltak: Európa, működő tőke, munkahelyteremtés, multik, külföldiek 
szerepe.  

A kapott válaszok jellemzően a következők voltak: a multik 
kizsákmányolók, Európa árt Magyarországnak, az volt a bűn, hogy a 
Csepel és Ganz műveket bezárták.  

Mindez Győrben, ahol legfeljebb strukturális munkanélküliség van, nem 
csak bérmunkából élnek az emberek, a multinacionális cégek és a felelős 
nyugati beruházók a közélet támogatásában is aktívan részt vesznek, 
valamint a lakosság egy jelentős része kijár dolgozni Ausztriába is. 

 

Társadalmi és politikai válság – politikai térkép 

Jobbik 

A fókuszcsoportos vizsgálatokból is kirajzolódó kép szerint a magyar 
társadalom permanens válságban van. A „redisztribúciós irigység” és a 
tobzódó rasszizmus már nem csupán Északkelet-Magyarországon 
jellemző, hanem, az ország legmodernebb, az európai integráció 
előnyeiből leginkább részesedő területeken is meghatározó attitűddé vált. A 
kialakult helyzetért csak részben lehet okolni a világgazdasági 
recessziónak a szélsőséges politikai eszméket erősítő hatását, a magyar 
politikai elit felelőssége is vitathatatlan.  

A társadalmi válság összefügg egy politikai válsággal is, melynek egyik 
legfontosabb tünete a szélsőjobb erősödése. Ez azonban tovább már nem 
fokozható. Az csupán egy percepció, hogy a Jobbik erős – a valóságban, 
országosan mégsem mondható annak. Ezen kívül elért egy olyan 
népszerűségi plafont, ahonnan már nem tud továbblendülni. Budapesten 
például nem nagyon fog tudni áttörést elérni. Amíg a Fidesz mögötti 
választói koalíció nem omlik össze, addig nincs esély a Jobbik 
növekedésére, hiszen egyelőre nem tudnak honnan új szavazatokat 
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szerezni. Ráadásul ma már egy jobbikosnak sincs oka rejteni a 
preferenciáját, így rejtőzködő szavazókról sem beszélhetünk.  

 

MSZP 

Az MSZP politikai értelemben olcsón ért el eredményeket saját táborának 
rehabilitációjában. Hasonló eredmények eléréséhez Orbán Viktornak a 
2008-as alkotmányellenes, szociálisnak nevezett népszavazás kellett A 
szocialisták ma Borsod megyében a második legerősebb pártot alkotják, 
Miskolcon is igen erősek. Az MSZP növelte támogatottságát, ez ma 1-1,2 
millió főt jelent, főleg Északkelet Magyarországon és a budapesti, 
szegényebb rétegek körében. Ez teljesítmény, amit nem szabad lebecsülni. 
Az MSZP nélkül nem lehet választásokat nyerni ellenzékből. 

Azonban a jelenlegi pontról érdemben „feljebb ugrani” már nehéz lesz. Ne 
tévesszen meg senkit a soproni időközi önkormányzati képviselőválasztás 
eredménye sem. Pozitív az eredmény, de mégiscsak egy inkább balos 
önkormányzati választókerületről van szó.  

Szintén gyengíti az MSZP-t, hogy a 2006 utáni politikai válság és a belső 
rivalizálás szétverte a pártot szervezetileg. Ezzel gyakorlatilag elveszítette 
az immunrendszerét. 2002-06-ban volt tehát a legerősebb, a 2010-es 
vereség részben generációváltást is jelentett, ami után lassú és nehéz a 
talpra állás. 

 

LMP 

Tejesen érthető, milyen igényeket képvisel, ill. hogy miért is jött létre ez a 
párt. Az LMP erős rendszerkritikai vonalat képvisel, az általuk hangoztatott 
problématömeg valós és nem elvitatható, és az már önmagában nagy 
eredmény, hogy bejutottak a Parlamentbe. Ott azonban – néhány 
kivételesen sikeres megmozdulástól eltekintve –, politikailag kudarcos és 
kétségeket ébresztő teljesítményt nyújtottak a szakpolitikai erények 
csillogtatása ellenére is. 

Az LMP-nek gyorsan lecserélődött a szavazótábora, az SZDSZ nélkül 
árván maradt szavazók mostanra elbizonytalanodtak, helyettük új 
támogatókat szerzett a párt, de a „zöld gondolat” nem tudott erőre kapni, 
kibontakozni.  

További gyengítő tényező a frakció és a pártkongresszus között feszülő 
véleménykülönbség, nem beszélve arról, hogy a szavazóik megint csak 
más véleményen vannak. Erre pillanatnyilag nem látható megoldás.  

Összefogás nélkül kb. 5% teljesítmény várható a párttól, ami a választási 
rendszer miatt csak néhány képviselőt jelenthet. Érthető, ha végül nem 
mennek bele az összefogásba, hiszen most is azt az elvet vallják, hogy ők 
„másért jöttek létre”, és az is valószínű, hogy a jelenlegi rendszerkritikai 
vonalat nehéz lenne hitelesen fönntartani, ha végül mégis beállnának az 
összefogásba.  
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DK 

A dilemma fél éve ugyanaz: ami Gyurcsány Ferenc személyes politikai 
érdeke volna az egy ponton túl nem érdeke a DK-nak, és ami a DK önálló 
lábra állásának politikai érdeke volna, az pedig nem érdeke a volt 
miniszterelnöknek. Az előadó szerint Gyurcsány nem akar szándékosan 
„gondot okozni” a pártnak, de a legtöbb föllépése gondot okoz. Úgy tűnik, a 
volt miniszterelnök negatív megítélése megváltoztathatatlan, akkor is, ha 
végeredményben karaktergyilkosság áldozata lett, sok méltánytalansággal. 
Azonban ő maga sem tett meg mindent a középtávú korrekció érdekében 
(lásd a Bajnaival való szembekerülését Milla-ügyben, aktuális példaként). A 
DK jelenlegi politikai kommunikációs viselkedése vagy kontrollvesztés, 
vagy figyelemhiány eredménye.  

 

Fidesz  

A pártot meglepő keménységgel tartja egyben Orbán Viktor. Ehhez megvan 
a szükséges erő, karizma és pénz. Megvannak a szavazók és a 
módszeresen kiépített politikai gépezet is olajozottan működik. (Az 
ellenzékben sokan egy ellen-Orbánt szeretnének látni, de ez aligha 
szolgálná a demokratikus politikai rendszer érdekeit. Mindez azért fontos, 
mert nem lehet egyszerre normatív éllel kritizálni a jelenlegi 
miniszterelnököt, és közben vágyni arra, hogy egy hozzá hasonló 
hatékonyságú és érinthetetlenségű vezér emelkedjen ki az ellenék 
oldalán.) 

2000-ben, választási félidőben Orbán sokkal jobb helyzetben volt: jobb 
konjunkturális feltételek mellett „dübörgött” a Széchenyi-terv, és sikerült az 
addigra sikeresen talpra álló Kovács László-féle MSZP megállítása az 
aktívan bizonytalan szavazók körében is.  

Most, több mint két évvel a kormányváltás után reálisan beszélhetünk a 
bukásukról, ez meglepő, és magyarázatot kíván. Hiszen jelenleg nem 
látszik az a belső indok (teljesítmény, innovatív politikai kezdeményezés), 
amiért újraválasztanák őket, csak külső, intézményes okokat tudunk 
felsorolni (pénz, jogszabályi környezet, informális befolyás, 
igazságszolgáltatási rendszer feletti kontroll, stb.) Komoly problémák 
tapasztalhatók: többek között az önkormányzati rendszer feszítettsége 
(finanszírozási probléma) vagy az átpolitizált közszféra. Kormányváltáskor 
természetes a személycsere, de az átpolitizáltság már olyan mértékű, hogy 
a mindennapi működés rovására megy. A kormányzati tapasztalattal 
rendelkező fideszes szakemberek közreműködése ellenére egy meglepően 
rosszul működő rendszert raktak össze. 

Mára már legendássá vált, hogy az „elefántcsont-tornyába zárkózó” 
miniszterelnökkel szinte lehetetlen beszélni. A vele közvetlenül érintkezők 
úgy tesznek, mintha kizárólag emberi kapacitás kérdése lenne az 
ügyintézés. De ez a legnagyobb hübrisz. Az országot, hivatalt nem lehet 
így vezetni: problémák állandóan jelentkeznek, a munkának sosincs vége.  

A központosított irányítás következtében a bénultságig fokozódtak az 
apparátusi játékok, a bürokraták mindenhol csak a felsőbb döntésekre 
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várnak. Nem látszik valódi ok a rendszer szétverése mögött. A szocialisták 
minden hibájuk ellenére nem bántották az igazgatás ilyen alrendszereit.  

 

Civilek  

A civileket komolyan kell venni. Olyan igényeket jelenítenek meg, 
amelyekre a jelenlegi politikai pártok nem adnak választ.  

A civilek gyengeségének egyik oka a magyar polgárosodás jellemzőiben 
keresendő. Nálunk, aki elért egyfajta polgári önállóságot, ha megteheti, 
inkább elvonul a politikából. A vezető beosztásúak félnek a zsarolástól vagy 
ellehetetlenítéstől, akiknek nem kell állami hátszél, örülnek, hogy valahogy 
elevickélnek. Az autonómiával és vagyonnal egyszerre rendelkező magyar 
elitből kevesen tartják érdeküknek, hogy a hatalom ellen tegyenek, nyíltan 
felvállalva az (akár anyagi támogatás formájában történő) 
szembeszegülést is.  

Ez a pénzügyi erőforrásokkal bíró elit örök felelőssége. Mint ahogy az is, 
hogy az értelmiség ne maradjon alulfinanszírozott, ne éljenek kiváló 
szakemberek százszámra egyik napról a másikra, ne kényszerüljenek 
feladni kritikai szerepüket.  

Innen ered a „minden mindegy” közhangulat. Mivel a társadalmi normákat 
szétverték, senki nem látja, miért is kellene normakövetőnek lenni.  

Ugyanakkor egyszerre több irányból is meglepő erővel jelentkezik a 
rendszerkritika. E hangoknak megvan a maguk igazsága, különösen a 
szegénységről és a korrupcióról folytatott diskurzusban. A 
rendszerváltással kapcsolatban is fontos kérdéseket feszegetnek, hiszen a 
változásnak nem csak nyertesei, hanem kétségtelenül vesztesei is voltak, 
Nem szabad a szőnyeg alá söpörni ezeket a problémákat, vagy akár 
tagadni a létüket. Az egy más kérdés, hogy megoldhatatlannak tűnnek. 

 

Pártprogramok 

Az MSZP gazdaságpolitikája egyelőre az elsőolyan anyag, amelyik 
legalább megpróbálta számításokkal alátámasztani a gazdaságpolitikát, és 
reális nyelven fogalmaz. Egy baloldali párt részéről 2012-ben politikai 
bátorság, ha le meri írni a bankadó enyhítését. Ennek el nem ismerése 
méltánytalanság. Ilyen értelemben ez az egyetlen felelős anyag a 
rendelkezésünkre álló tervek közül, minden esetleg vitatható szakmai 
részmegoldása, illetve invenció-hiánya ellenére. 

Ehhez képest az LMP alternatív költségvetésében nincs érvényes, 
fiskálisan fenntartható gondolat, csak számos – egyébként támogatandó és 
jórészt helyénvaló – szakpolitikai kezdeményezés, - makropálya nélkül. 

 

Bármilyen programot készít bárki, fontos problémát jelent a korrupciós 
ügycsoport (például a földügy), de megoldást kell kínálni Budapest 
helyzetére is, csakúgy, mint az elhúzódó válság miatt lecsúszó alsó-
középosztály és a mélyszegénységben élők konfliktusára is. 
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Elengedhetetlen, hogy legyen önreflektív, korrigálni akaró eleme manapság 
egy Jobbikon inneni ellenzéki pártprogramnak. 

A Fidesz most csak hergeli az alsó középosztály felső felének szociális 
önzését, a picivel szegényebbektől pedig még inkább elvesz az irracionális 
adó- és szociálisrendszeren keresztül. Az eredmény egy széteső, 
szétszakadó társadalom, a terjedő multi-ellenesség, individualizálódás és 
bezárkózás 

 

Határon túli magyarság  

Az a helyzet, hogy a határon túliak leginkább szégyellnek minket. Az 
állampolgárság kínálásán kívül igazából nem tudunk nekik hatékonyan 
segíteni semmiben sem. A magyar kormány megosztó politikát folytat a 
határon túli magyar pártok között (gondoljunk csak a Híd-Most-ra, amit 
kormányzati oldalról nem tartanak magyar pártnak.) 

Az állampolgárság azonban főleg a Nyugatra történő továbbvándorlás miatt 
értékes. Részükről számottevő választói aktivitás nem föltétlenül várható, 
bár ha 300 ezernél többen mennek el szavazni, az nehéz helyzetbe hozná 
a formálódó hazai ellenzéket.  

 

Magyarország elhagyásának kérdése 

A külföldre vándorlás tendenciájában jelentős áttörés a Fidesz-kormány 
alatt történt. A jelenség még nem ért el oda, mint például Romániában, ám 
a politikumnak reagálnia kell rá (ugyanakkor Románia például 
megtapasztalta az első szecessziós hullám pozitív hatásait is: hazaküldött 
pénz, hazatérő gyerek, aki vállalkozásba fog, stb.) 

 

Alkotmánymódosítás és a poszt-orbáni korrekció kérdése 

A népszavazási ötlet alkotmányellenes és nem is szerencsés. A helyes 
álláspont az előadó szerint Kis Jánosé, aki szerint kiegyezésre kell 
törekedni azokkal az alkotmányos jobboldaliakkal, akik hajlandóak erre. 
Önmagában egy balközép parlamenti kétharmad nem jogosít fel mindenre. 
Az ellenzéki oldal szereplőinek egyetértésre kell jutni afelől, hogy milyen 
elvek szerint kell korrigálni az alkotmányt és milyen prioritásokkal. 

 

Elérhető-e a választási többség? 

A választási rendszer jelenlegi formájában a Fidesz felé lejt. A baloldal 
2010-re összeomlott, miközben a magyar társadalom attitűdje jobbra 
tolódott, és egyre individualizáltabb. A pálya is megváltozott, a szavazók is 
megváltoztak, erre reagálni kell a politikai térképzés és táborszervezés 
során. Nem lehet egy szűk, parlamenti többség megteremtésére 
optimalizálni önmagában. 

A bizonytalanok egy része leszavazna az MSZP-re idővel, mert nem lát 
máshol alternatívát, de van sok olyan ingadozó választó, akiknek 
kiábrándultsága nagyobb. Ők részben iskolázatlanabbak az átlagnál, de 
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van városias, átlagos iskolázottságú részük is. Ebben a választási 
rendszerben nem lehet összefogás nélkül megoldani a kormányváltás 
feladatát, ha nincs egyetlen, döntően népszerű, mindenki mást 
elhomályosító népszerűségű ellenzéki szereplő.  

Mindehhez adódik az új választási törvény, amely szerint gyakorlatilag 
médiaeszközök és fizetett hirdetések nélkül kellene kampányolni. Ezzel a 
Fidesz önmagának is ártott, mégis, biztosra akart menni. Magyarországon 
2002 óta mindenki fizetett kampánnyal nyer választást. Kérdés, hogy miért 
szűkíti be a saját eszközeit is a Fidesz.  

A rurálisabb, szegényebb rétegekből, valamint a modernizációban érdekelt 
magyar polgárságból nagy számban szavaztak 2006-ban Gyurcsányra, 
akkor volt a balközép oldal választói koalíciója a legszélesebb, de az akkori 
győzelmet hozó szavazók mára kiábrándultak a balközép pártjaiból, és 
2010-ben pedig a Fideszre szavaztak vagy távolmaradtak, és lettek 
mostanra inkább bizonytalan választók.  

A legszegényebb rétegek helyzete még nehezebb. Ezek a választók 
sokszor csalódtak, ők azok, akik a szociális népszavazást elhitték, ám 
2010-ben mégsem jött el az igazság pillanata. Őket szorítja ki a választási 
regisztráció.  

A politika nem mondhatja azt 2-3 millió embernek, hogy 20 év stagnálást 
várhat csak. Ez egyenértékű lenne azzal, hogy a politikai osztály lemond 
róluk, és vagy emigráljanak, vagy szavazzanak a Jobbikra.  

Mindenképpen szembe kell menni azzal az elvvel, hogy a Fidesz a 
hatékonysággal kívánja szentesíteni az autoriter karakterű rendszert. Meg 
kell próbálni a politikai közép és a balközép között hidat építeni. A Jobbiktól 
már nem nagyon lehet szavazókat átcsábítani. 

Noha egy újonnan megalakuló, Fidesz-váltó kormány elérhet relatív 
sikereket mostani állapothoz képest, kérdés, hogy a jogállami oldalról 
mekkora lesz a mozgástere. Ha lehet is nyerni, nagyon kicsi esélye a 
kétharmados győzelemnek, ám az sem teljesen kizárható, hogy a Fidesz 
által létrehozott rendszer már 2014 előtt összeomlik.  

 

Az összefoglalót készítette: Mohácsi Zsolt  


