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Az 1990-es választások a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások eredményeképpen
megvalósuló

békés

politikai

rendszerváltoztatás

következményeként

kerültek

megrendezésre. Az MSZMP feloszlatta magát és két szárnyra bomlott: a kisebb –
önmagát még mindig kommunistaként meghatározó – Munkáspárta, és a taglétszámát,
valamint kiterjedését tekintve nagyobb, szervezettebb, újfajta szociáldemokrata
irányvonalat követı MSZP-re. A politikai palettán néhány teljesen új formáció is
megjelent. Ilyen volt az 1988-ban, az ELTE Bibó István Szakkollégiumában
egyetemisták által alapított Fidesz, illetve a választások esélyeseinek tartott, Antall
József által irányított Magyar Demokrata Fórum és a liberális eszméket hangsúlyozó
Szabad Demokraták Szövetsége. A történelmi pártok a ’90-es választásokra szintén
„felújították” magukat, így a választásokon országos listát állító pártok között ott
találjuk a Szociáldemokrata Pártot, a Torgyán József vezette Független Kisgazdapártot,
valamint a kereszténydemokratákat is.
A választásokon a történelmi szociáldemokratákat leszámítva az elıbb felsorolt
valamennyi párt átlépte –az akkor még- 4%-os parlamenti küszöböt. A legtöbb
képviselıt az MDF juttatta az országgyőlésbe, ıt az SZDSZ, majd az FKGP követte,
végül a szocialisták, a fiatal demokraták és a kereszténydemokraták zárták a sort. Bár a
demokrata fórum és a szabad demokraták együtt a parlamenti helyek több mint 2/3-át
birtokolták, Antall József a baloldalhoz közeledı liberális politikusokkal szembeni
fenntartásai miatt kijelentette, csak súlyos gazdasági válság, illetve nemzeti katasztrófa
esetén vállalná az SZDSZ-szel való kormányzati együttmőködést, így az MDF az
FKGP-vel és a KDNP-vel írt alá koalíciós megállapodást, míg a liberális pártként
aposztrofált Fidesz, a szocialista MSZP és az SZDSZ ellenzékbe kényszerült.
1990-ben tehát egy nép-nemzeti kormány került hatalomra, a magyar jobboldal
pedig abszolút többséggel bírt az országgyőlésben. A kormány egy elhibázott politikája
– amikor is a világpiaci árak diktálta mértéknél nagyobb arányban emelte az üzemanyag
árát – azonban az egész országot megbénító sztrájkba torkollt, ezt tetézte még a
miniszterelnök betegsége, majd halála, mely megpecsételte a rendszerváltozás utáni elsı
demokratikusan választott kormány, ezzel együtt a még gyenge lábakon álló új magyar
jobboldal sorsát.
1994-ben ugyanaz a hat párt lett tagja az Országgyőlésnek, mint 1990-ben. A
hatalmi erıviszonyok azonban erısen átrendezıdtek. Az MDF, mely 1990 és 1994
között kormánypárt, és ezzel együtt a legnagyobb parlamenti frakció volt, a korábbi 165
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helyett 38 képviselıt delegálhatott az Országgyőlésbe. Az SZDSZ nagyjából
megtartotta szavazóit, ám a nagyobb választói részvétel miatt szintén kevesebb
mandátumot szerzett. Ehhez hasonlóan végzett a KDNP is, a Fidesz és az FKGP viszont
vesztett népszerőségébıl. A választások legnagyobb meglepetése az MSZP szereplése
volt, a párt az 1990-es fellépéséhez képest több mint egymillió új szavazót szerzett,
ezzel korábbi negyedik helyérıl az elsı helyre lépett, egyedül megszerezve a Házban az
abszolút többséget. Ennek ellenére az SZDSZ-szel lépett koalícióra, a két fél így 2/3-os
többséggel kormányozhatott.
Kétségkívül hatalmas vereséget szenvedett a polgári oldal 1994-ben. Míg a
korábbi kormánypártok – az MDF, az FKGP és a KDNP – összesen negyedével kaptak
kevesebb szavazatot 1994-ben az elızı választásokhoz képest, addig az MSZP egymaga
megháromszorozta korábbi teljesítményét, és 17%-kal többen szavaztak rá, mint a
jobboldalként nyilvántartott korábbi nép-nemzeti koalícióra. Ha azt nézzük, hogy
mekkora volt az 1994-ben alakult MSZP-SZDSZ kormány mögött álló frakciók és a
korábbi kormányzó erık létszáma a parlamentben, akkor még nagyobb súllyal
érzékelhetı a visszaesés, a jobboldali frakciók összlétszáma alig fele volt a balliberális
parlamenti erıknek.
A választási eredmények leginkább a Fideszt rengették meg. Az 1988-ban
létrejött szervezet lassan, de biztosan haladt a biztos népszerőség-növelés útján. 1990-94
között ahogy a demokrata fórum támogatóinak száma csökkent, úgy a Fidesz
szimpatizánsoké nıtt. Úgy tőnt, a korábbi MDF-szavazók a Fideszben találtak
alternatívát. Ezt segítette elı egy eddig nem bizonyított, ez idı tájt lábra kélt
feltételezés, mely szerint a már gyógyíthatatlan beteg Antall József magához kérette
Orbán Viktort, és négyszemközti beszélgetésen ıt jelölte meg lehetséges politikai
utódjául.
A Fidesz megerısödését persze tényszerő adatok is alátámasztották. 1992-ben
közvélemény-kutatási adatok szerint a párt népszerőségi indexe tartósan 30% körül
mozgott. Ez megfelel annak a listás szavazatmennyiségnek, amennyivel az MSZP 1994ben a legnagyobb frakcióvá tudott válni. Mi az oka, hogy a szinte vezetı pozícióban
levı Fidesz végül nemhogy nem került kormányra 1994-ben, de még az 1990-es
teljesítményét is alulmúlta? Sokan 1993. május 25-ét jelölik meg a Fidesz lecsúszásának
kezdeti idıpontjaként. Ez volt az a dátum ugyanis, mikor kitört az úgynevezett
„székházbotrány”, a Fidesz nem tudott elszámolni az új székházáért fizetett pénzzel, így
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óhatatlanul is egy korrupt párt látszatát keltette. A másik ok a Fideszen belüli
konfliktusokban keresendı. A Fidesz 1993-as V. Kongresszusáig a párt országos
választmánya volt a legfıbb operatív testület. 1993 áprilisában azonban a párt
kongresszusa eltörölte a párttagság korábbi feltételeként szabott 35 éves korhatárt és új
szervezeti modellt fogadott el. Ennek értelmében az országos választmányt az elnökség
váltotta fel, melynek élére ellenjelölt nélkül a küldöttek Orbán Viktor frakcióvezetıt
választották. Novemberben az országos választmány Szájer Józsefet választotta
elnökének Fodor Gáborral, a Fidesz alelnökével szemben. Az Orbán–Kövér - csoport
„aki nincs mellettünk, az nincs” - féle felfogása értelmében Deutsch Tamás októberi
közleményében Fodor Gábort egy a Fideszen belüli, nem létezı politikai alternatíva
vezetıjének nevezte. A Fidesz-vezetıségen belüli, 1991 óta húzódó viszálykodásra még
ez év ıszén Fodor Gábor tett pontot, aki Molnár Péter elnökségi taggal és Ungár Klára
parlamenti képviselıvel együtt kilépett a pártból, és lemondott országgyőlési
mandátumáról. 1994-ben mindhárman az SZDSZ színeiben indultak és szereztek
parlamenti mandátumot.
A Fidesz számára a vereség csak a választásokat megelızı elırejelzésekhez
képest volt óriási. Az 1990-es választásokon 22 képviselıi mandátumot szereztek,
1994-ben 20-at. Ugyanakkor elvesztettek mintegy 60.000 szavazót, akiknek egy része
feltehetıleg nem a korábbi koalíciós pártokra, hanem a párton belül bekövetkezett
szakadás miatt az SZDSZ-re szavaztak. A Fidesz számára sokkal nagyobb kudarc
lehetett, hogy az SZDSZ, aki korábban szövetségesük volt, lepaktált a szocialistákkal.
Mint ismert, mind az 1990-es, mind pedig az 1994-es választások esetében indított
közös jelöltet a két párt, sıt, akadt példa a második választási forduló elıtti kölcsönös
visszaléptetési megállapodások megkötésére is. 1990-ben például Kövér László is
Fidesz-SZDSZ közös jelölt volt.
A Fidesznek tehát fel kellett ismernie, hogy a tisztán liberális út már nem
járható. Orbán Viktor, aki márciusi kampányzárójában még a nemzeti középerık
összefogását tartotta elsıdlegesnek, a választási vereség miatti lemondását követı
újraválasztásakor kijelentette: a Fidesz célja, hogy az MSZP-SZDSZ koalíció által
létrejött baloldali blokkal szemben megırizze Magyarországon a polgári fordulat
esélyét. Ekkor kezdıdött a korábbi antiklerikális Fidesz konzervatívvá válása. A párt az
ıszi önkormányzati választásokon az ország számos helyén közösen indult az MDF-fel
és a KDNP-vel. A Fidesz, mely az 1994-es parlamenti választásokon egyetlen egyéni
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választókörzetben sem tudott nyerni, az önkormányzatokban önállóan 284, koalícióban
370 mandátumot szerzett. Hét városban - köztük négy megyeszékhelyen -, három
budapesti kerületben, és tizenöt kisebb településen adott polgármestert. A fordulat és az
összefogás tehát eredményesnek bizonyult.
A jobbközép egység újbóli megteremtésének gondolata a Fidesz VII.
Kongresszusán vetıdött fel ismét. A küldöttek döntésének megfelelıen a párt nevét
Fidesz

–

Magyar

Polgári

Párttá

módosították,

és

elfogadták

„A

polgári

Magyarországért” címő programnyilatkozatot, mely a Fideszt szabadelvő, polgári
pártként deklarálta. Orbán Viktort harmadszor is elnökké választották, aki egy októberi
sajtónyilatkozatában a KDNP-vel és az MDF-fel közös, hárompárti polgári szövetség
létrehozásának gondolatát vetette fel a 72%-os többségő kormánykoalícióval szemben.
1996 márciusában szakadás következett be az MDF-ben. A párt 9. Országos
Győlésén Lezsák Sándort, a lakitelki alapítók egyikét választották az MDF elnökének,
minek következtében riválisa, a Szabó Iván vezette szárny kivált a pártból és 14
képviselıvel MDNP (Magyar Demokrata Néppárt) néven külön frakciót alapított. A
szakadás után az MDF politikája ugyan egységesebbé vált, lehetséges szavazótábora
azonban folyamatosan csökkent.
1997 júliusában pártszakadás következtében megszőnt a KDNP frakciója is. Az
1995. január végén elnökké választott Giczy György és Füzessy Tibor ügyvezetı elnök
által képviselt radikális programot a párt parlamenti képviselıinek többsége nem tudta
elfogadni. A konfliktusok elfajultak, az ügyek egy része bíróság elé került, egymást
követték a frakcióból, illetve a pártból való kizárások. 1997 ıszére a 22 fıs
képviselıcsoport 13 mérsékeltebb tagja a Fideszbe ült át és megalakította a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetséget. A többiek független képviselıkként folytatták
parlamenti munkájukat.
A Fidesz vezetısége az elızı másfél év kilépései után egységes szemléletővé
vált,

a

frakciók

létszámában

bekövetkezı

változások

miatt

pedig

a

párt

képviselıcsoportja a ciklus végére 32 képviselıvel a legnagyobb ellenzéki frakcióvá
válhatott. Mindezek után nem volt kérdés, hogy az 1998-as választások jobboldali
győjtıpártja a Fidesz lesz. 1997 végén a párt a sikeresebb választási szereplés érdekében
választási együttmőködési megállapodást írt alá az MDF-fel az országos választmány
korábbi felhatalmazása alapján. Hasonló megállapodást kötött a KDNP-bıl kivált
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MKDSZ-szel, az MDNP-vel pedig a második fordulóra vonatkozó visszalépésekrıl
állapodtak meg.
1997 végéig az uralmon levı pártok biztos gyızelmét jósolták a közvéleménykutatók. Az MSZP meg volt arról gyızıdve, hogy a megszorításoknak köszönhetı
makrogazdasági stabilizáció sikerét az egész ország sikerként könyveli majd el. A
koalíció által felvett passzív kormányzati magatartás, rossz kommunikációképesség, a
kisebbik kormányzópárttal való nézeteltérések, a visszaélések és korrupciógyanús
ügyletek azonban a javuló gazdasági tendencia ellenére is negatívan befolyásolták a
balliberális koalíció választási szereplését.
A választások elsı fordulójának abszolút vesztese az SZDSZ volt, aki az 1994es egymilliós szavazóbázisának kétharmadát elvesztette. Míg 1998-ig a parlamenti
mandátumok 17%-át birtokolta az SZDSZ, addig 1998 után az országgyőlési helyek
alig több mint 6%-ával kellett megelégednie. Az MSZP nagyjából tartani tudta magát.
Az egyéni választókörzetekben ugyan kevesebb szavazatot kapott mint 1994-ben, így is
csaknem annyi egyéni voksot söpört be, mint a második és harmadik helyen álló Fidesz
és FKGP együttvéve. Az elızı választásokhoz képest az FKGP listán 5%-ot, a Fidesz
csaknem 20%-ot erısödött, ezzel a második legtöbb szavazatot szerezte. Az MDF csak
a Fidesszel kötött választási együttmőködésének köszönhette parlamentbe jutását, míg
hatodik erıként a korábbi MDF-es Csurka István által irányított MIÉP jutott be az
országgyőlésbe a megszerezhetı mandátumok 3,6%-ával.
A választási siker érdekében a választások második fordulója elıtti utolsó
pillanatban a jobboldal összezárt. A szinte minden körzetben harmadik helyen álló
FKGP-s jelölteket Torgyán József pártelnök visszaléptette a Fidesz javára. A
kampánycsend elıtti utolsó pillanatokban bejelentett döntésre a szocialisták lehetséges
szövetségeseként számon tartott SZDSZ-nek már nem lehetett reakciója, a
kormányoldal hatalmasat bukott. A második fordulóban a Fideszre csaknem
egymillióval többen szavaztak, mely végül 148 mandátummal az új országgyőlés
legnagyobb frakciója lett. A Fidesz-MDF együttmőködésnek mindössze 7 mandátumos
többsége lett az MSZP-SZDSZ tömbbel szemben. Ezért a hatékonyabb kormányzás
érdekében a Fidesz júniusi kongresszusán a küldöttek felhatalmazást adtak Orbán
Viktornak, hogy az MDF mellett kezdjen koalíciós tárgyalásokat a Független
Kisgazdapárttal is. Július elején hivatali esküt tett a Fidesz-MDF-FKGP-kormány, ezzel
a jobboldal négy év után ismét átvette a palament irányítását.
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A Fidesz 1998-as gyızelme önmagán túlmutató jelentıséggel bírt. Kelet-KözépEurópában ugyanis addig példa nélküli volt, hogy egy egyetemisták által alapított, az
1989-es régió-szerte végbemenı politikai rendszerváltozás idején keletkezett, párt alig
egy évtizeden belül kormányra kerüljön. A Fidesz mindemellett megmutatta, hogy nem
lehet a politikát generációs alapon elképzelni. Egy fiatalok érdekeiért harcoló, önmagát
liberálisként meghatározó szervezet ugyanis az évek során fokozatosan behódolt a
társadalom politikai szükségleteinek, és addigi következetes, határozott politikai céljait
– és nem ritkán képviselıinek és támogatói személyének egy részét is – feláldozva,
széles támogatottságú tömegpárttá, győjtıpárttá nıtte ki magát.
A Fidesz tehát a jobbközép MDF-KDNP-FKGP - kormány romjain építkezett
újra, és szervezte újjá a jobboldalt. A szélsıségektıl való elhatárolódás kifejezéseként
távolmaradt a radikális és antiszemita szemléletőnek tartott MIÉP-tıl, ugyanakkor jó
informális kapcsolatot és konfliktusmentes parlamenti együttmőködést vállalt a párttal.
A balliberális erıkkel szemben elutasító volt, demokratikus kezdeményezéseit a
törvényhozásban rendre letörte. A ciklus közben a koalíción belüli ellentétek is
felütötték fejüket. Az Orbán Viktor vezette kormány bár jó gazdaságpolitikát folytatott,
az MSZP-hez és az SZDSZ-hez közel álló érdekcsoportok által irányított, túlsúlyban
levı médiák mégis rendre a kormány tagjai által elkövetett botlásokról, a koalíciós
partnerek közötti konfliktusokról adtak hírt.
Kétségkívül az FKGP koalícióban tanusított magatartása némi kívánnivalót
hagyott maga után. A kisgazda párton belül hatalmi viszálykodások törtek ki, a párt
miniszteri és államtitkári pozícióban levı tagjai korrupciógyanús ügyletekbe
keveredtek. Torgyán József pártelnök 2000-ben a Göncz Árpád kényszerő távozása
miatt megüresedı köztársasági elnöki székre is bejelentette igényét, a Fidesz azonban
nem támogatta az agrárminiszterként is vitatható teljesítményt produkáló politikus
jelölését, helyette Mádl Ferencet indította államfınek. A koalíción belüli legnagyobb
vihart minden bizonnyal Torgyán József miniszteri lemondásának kikényszerítése, és
pártja vezetı tisztségviselıinek a pártelnök ellen hangolása, majd Fideszbe való
beolvasztása okozta, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Torgyán a 2002-es
választásokat megelızıen kijelentette, ha ı tette fel Orbán Viktor fejére a koronát 1998ban, akkor 2002-ben le is veheti onnan azt.
A 2002-es választásokat megelızı közvélemény-kutatási elırejelzések a
jöbbközép koalíció választási gyızelmét valószínősítették. A Fidesz az 1998-as
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választások elıtt elfogadott 40 pontos programjának nagy részét már a kormányzás elsı
hónapjaiban végrehajtotta, a párt és szövetségeseinek támogatottsága pedig szinte az
egész ciklus idején stabil és fölényes volt az ellenzéki tábor támogatottságával szemben.
A 2002-es választások kiélezett helyzetet teremtettek. Ekkora körvonalazódott az újfajta
kétpólusú demokrácia, melynek egyik végén a Fidesz és szövetségesei, másik oldalán az
MSZP és az SZDSZ foglaltak helyett. A két nagy szekértábor közötti kiélezett verseny
mérsékléseként Kupa Mihály korábbi pénzügyminiszter vezetésével új középpárt
alakult. A 2001-ben létrejött Centrum Párt választási párt volt, a parlamentbe jutásra
esélytelen kispártok szövetségeként jött létre.
A választásokon hét párt állított országos listát. Külön listát az MSZP, az
SZDSZ, az FKGP, a MIÉP és a Munkáspárt állított, a Fidesz az MDF-fel kötött
választási együttmőködés értelmében közös listán indult a kisebbik kormányzó párttal,
míg az elızı ciklusban a parlamentbıl kiszorult kereszténydemokraták a Centrum Párt
listáján mérettették meg magukat.
Az elsı forduló választási eredményei meglepték a közvéleményt. Az
elırejelzések és a valós eredmények közötti döbbenetes különbség láttán többen
választási csalással vádolták a balliberális erıket, valójában azonban a baloldal elsı
fordulós gyızelme a közvélemény-kutatók tévedésének volt köszönhetı, akik a
pártszimpátiák megállapításakor nem számoltak a proteszt, azaz a rejtızködı,
pártpreferenciájukat titkoló szavazókkal. Az eredmény sokként érte a jobboldalt. Orbán
Viktor és a Fidesz-vezérkar a két választási forduló között szinte az egész országot
keresztülszelte, hogy azokban a körzetekben, ahol még nem dılt el a választás, a párt
jelöltjei szerezzenek mandátumot.
A Fidesz két forduló közötti mozgósító kampánya az ellenzéki szavazókat is
mobilizálta. A pártok köztereken tartott kampányrendezvényein – melyek sorát a
Fidesz-MPP nyitotta emlékezetes április 13-i kossuth téri rendezvényével – több tízezer
ember vett részt. Ennek, és a két nagy párt, valamint azok szavazói között idıközben
kiélezıdı ideológiai ellentétek következménye az lett, hogy a választások második
fordulójában a választópolgárok mintegy 74%-a adta le szavazatát valamelyik pártra, az
elsı forduló történelmien magas 71%-os választási részvételi arányát is felülmúlva. A
két érték közti különbséget valószínősíthetıen a Fidesz-szimpatizánsok urnához hívása
okozta – mint ismert ekkor vált szállóigévé az Orbán Viktor pártelnök által
megfogalmazott üzenet: „mindenki hozzon magával még egy embert” -, azonban még
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ez sem volt elegendı ahhoz, hogy a Fidesz leküzdje riválisai elsı fordulóban szerzett
elınyét. A párt ugyan megnyerte a második fordulót és összességében mintegy 200.000
fıvel többen szavaztak rá, mint az MSZP-re, lehetséges szövetségesei közül sem a
kisgazdák, sem a MIÉP nem jutott be az országgyőlésbe. Így négy év után ismét
balliberális kormány alakulhatott az MSZP és az SZDSZ összefogásával. A jobboldal
tehát ellenzékbe kényszerült, alig 10 mandátumos elınyt adva a Medgyessy Péter
vezette kormánynak a törvényhozásban.
A Fidesz taktikája eredményesnek, ugyanakkor megosztónak bizonyult. A párt
két forduló közti konfliktusos üzenetei célba találtak, ugyanakkor hosszútávra
bebetonozták a társadalom jobb- és bal peremén élı választópolgárok közti ellentéteket.
Orbán Viktor igyekezett a választásokat követıen is megtartani együttmőködését
szövetségeseivel, az MDF azonban – mely az új országgyőlésben önálló frakciót
alapított - az önkormányzati választásokat követıen a Fidesztıl elkülönült politikát
folytatott. A „polgári összefogás” sikeres termékei voltak a polgári körök, melyek
létrejöttét Orbán Viktor szorgalmazta a választási vereség után. A munkahelyeken, nem
ritkán önkormányzati intézményekben létrejött szervezetek közül némelyik bár sok
hasznos tevékenységet is végzett, sokak szemében mégis a széthúzás és megosztottság
érzését erısítették.
A vereség nemcsak a Fideszben, de a parlamenten kívül rekedt jobboldali
pártokban is zavart keltett. A korábban 13%-os kisgazdapárt elnöke, Torgyán József
kijelentette, hogy egyedül Orbán Viktor tehetı felelıssé azért, hogy az FKGP 1% alatti
eredményt ért el a választásokon. Hasonló csalódottság lett úrrá Csurka István MIÉPelnökön is, aki azonban nem keresett felelısöket, beletörıdött a vereségbe, holott pártját
alig több mint fél százalék választotta el attól, hogy a rendszerváltás utáni negyedik
választott parlament tagja legyen.
A Fidesz 2003-ban lett úrrá a belsı válságon, amikor három év után – 2000-ben
a miniszterelnöki és pártelnöki tisztség szétválasztásáról döntött a párt vezetése – Orbán
Viktort ismét elnöknek választották. A Fidesz polgári pártból szövetséggé alakult,
melyben a korábbinál centralizáltabb hatalommal rendelkezett a párt elnöke. Orbán
Viktor szövetségépítı munkáját több tényezı is segítette. A 2002-ben vereséget
szenvedı kisebb pártok ugyanis belsı vizsálykodásaikkal tovább aprózták magukat, a
Fidesz tehát apró gesztusokkal integrálni tudta ezen pártok szavazóit a szövetségbe. A
radikális jobboldalon új alternatíva jelent meg, ebben az évben alakult párttá ugyanis a
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2002-ben létrejött Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik). A gazdák képviseletét
eddig ellátó FKGP-ben elnökváltás és szakadás következett be, több egykori kisgazda
belépett a Fideszbe, majd megalapították a párt keretein belül mőködı Kisgazda Polgári
Egyesületet.
A Fidesz vezetıjének elképzelése, melyet 2002-ben „egy a tábor, egy a zászló”
néven hirdetett meg, 2004-ben beigazolódni látszott. A Magyarországon tartott elsı
európai parlamenti választásokon a párt a szavazatok 47%-át szerezte meg, harmadával
többen voksoltak rá, mint legnagyobb riválisára, az MSZP-re. Így a Fidesz egyedül
annyi képviselıt delegálhatott az Európai Parlamentbe, mint a másik három parlamenti
párt együttvéve, az önállóan induló MDF pedig egy mandátumot szerzett.
A 2004 végén rendezett kettıs népszavazáson volt egységes utoljára a jobboldal.
A kettıs állampolgárságról és a kórház-privatizációról tartott népszavazáson mind a
Fidesz, mind az MDF egy álláspontra helyezkedett. A Munkáspárt és a Magyarok
Világszövetsége

kezdeményezése

végül

kudarccal

végzıdött,

ami

fıleg

a

kormánypártok populista propagandájának volt köszönhetı, melyben gazdasági okokra
hivatkozva ítélte el az ellenzék által támogatott elképzeléseket.
A Fidesznek sem kellett azonban populizmusért a szomszédba mennie. A 2003ban újjászervezett párt eltökélt szándéka volt a baloldali szavazókat is megszólítani.
Ennek a kísérletnek tulajdonítható a Fidesz fokozatos balra tolódása, mely a Kádárrendszer, valamint a Horn-kormány idején hivatalban lévı néhány állami vezetı
magasra emelésében teljesedett ki. A Fidesz, hogy minden irányba való nyitottságát
kifejezze, látványos kapcsolatépítésbe kezdett néhány baloldalhoz kötıdı egykori
közszereplıvel, mint Pozsgay Imre egykori államminiszterrel, az MSZP volt
köztársaságielnök-jelöltjével, az MDF késıbbi tanácsadójával; Szőrös Mátyással, a
történelmi Szociáldemokrata Párt 2005-ben leköszönt elnökével; valamint Csintalan
Sándorral, az MSZP egykori elnökségi tagjával. A párt 2004-ben „Nemzeti petíció”
néven aláírásgyőjtést szervezett, melynek eredménye azonban a kormányt jogilag
semmire nem kötelezte, így a párt kezdeményezéseit – melyekkel mintegy másfél
millióan értettek egyet - lesöpörték az asztalról. Az egyébként jogász végzettségő Orbán
Viktor ezt is a hatalom antidemokratikus magatartásával magyarázta. Hasonló
népmozgató kezdeményezés volt a 2005-ben tartott „Nemzeti Konzultáció” is, mely
eszmecserék alkalmával összegyőlt javaslatokat a Nemzeti Konzultációs Testület
Pozsgay Imre vezetésével a Fidesz 2006-os választási programjába is beépítette. Így

- 10 -

született meg a Fidesz minden realitást nélkülözı programja, melyben a párt mintegy
háromszorosát ígérte annak, amit az államháztartás egy kormányzati ciklus alatt vállalni
tud. A Nemzeti Konzultációt Gazdasági Konzultáció, majd Faluparlament követte,
végül a jólét és a fejlesztés ígéretével a fıvárosiakat is megcélozta a Szövetség az „Új
Budapest” terven keresztül.
A 2004-ben rendezett EP-választás sok más ok miatt is jelentıs volt. A
parlamenti pártok kampányukban nem európai, sokkal inkább belpolitikai ügyekre
helyezték a hangsúlyt. Fıleg a Fideszre volt jellemzı, hogy a választást kvázi
elırehozott

választásnak

aposztrofálva

próbálta

mozgósítani

szavazóit.

Az

újjászervezett Fidesz elsı komoly megmérettetése volt a 2004-es európai választás. A
párt stratégiájának része volt a kormánypártiak által ellenszenvesnek tartott Orbán
Viktor háttérben tartása, és egy sokak által elfogadott, tiszteletben tartott közszereplı
középpontba állítása. A Fidesz listavezetıje a párt új alelnöke, a Fidesz 2002-es
budapesti fıpolgármester-jelöltje, Schmitt Pál lett, aki sikeresen tudta megszólítani a
társadalom különbözı gondolkodású tagjait.
A Fidesztıl elkülönült, új középutas politikát meghirdetı MDF számára az EPválasztás a 2006-os parlamenti választások fıpróbája volt. Dávid Ibolya pártelnök
kijelentette, amennyiben az MDF az EP-választáson nem szerez mandátumot, lemond a
párt vezetésérıl; többen pedig a választási eredmények ismeretétıl tették függıvé a
Fidesszel való együttmőködés lehetıségét. Az országosan alacsony részvételi arány a
kis pártoknak kedvezett; míg vidéken szinte sehol nem ment 40% fölé, addig a
fıvárosban megközelítette az 50%-ot. Valószínő ez okozta, hogy ha kevéssel is, de az
MDF – melyet ekkor már „nagyvárosi” pártnak tartottak - bejutott az unió
parlamentjébe, és egy képviselıt delegálhatott.
Az MDF sikeres szereplésére Dávid Ibolya saját politikájának sikereként
tekintett. Ezt követıen egyre nyíltabban és határozottabban lépett fel a párt által alkotott
„Normális Magyarországért” program megvalósításáért, melynek fı eleme a két nagy
rivális alkotta kétpárti demokráciával való leszámolás volt. Az MDF középre
helyezkedésével a párt Fidesszel való kapcsolata is megromlott. Az MDF-et alapító
lakitelkiek közül sokan azonban nem nézték jól szemmel a pártvezetés irányváltását, és
a Dávid-Herényi - vezette vonal megtörésével próbálkoztak. A frakcióvezetı
eltávolítására tett mindkét kísérlet eredménytelenül végzıdött, a párt azonban
kettészakadt. Hende Csaba – akit 2002 után Orbán Viktor a polgári körök
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koordinátorának kért fel – pártból való kizárása után elsı alkalommal zártak ki
képviselıket az MDF-bıl, és annak parlamenti képviselıcsoportjából. 2004
novemberében Lezsák Sándor és Balogh László voltak kénytelenek távozni, amit aztán
további hét képviselı önkéntes lemondása követett. İk késıbb Nemzeti Fórum néven
külön frakciót alapítottak. A ciklus végére az MDF parlamenti képviselıinek száma
nyolcra csökkent.
A jobboldali pártok konfliktusa a 2005-ös köztársaságielnök-választáskor
teljesedett ki. A Védegylet és az MDF támogatását élvezı Sólyom Lászlót végül a
Fidesz jelölte az államfıi tisztségre, miután „az emberek jelöltje”, Mádl Ferenc nem
vállalta a felkérést. Az SZDSZ már korábban bejelentette, hogy amennyiben az MSZP
Szili Katalint jelöli a posztra, nem vesz részt a szavazáson; és mivel a szocialisták
kitartottak a házelnök személye mellett, a parlamenti erıviszonyok ismeretében
elırelátható volt, hogy csak a harmadik fordulóban tud az országgyőlés köztársasági
elnököt választani. A Fidesz az elsı fordulóban példa nélküli taktikát alkalmazott. A
frakció tagjai három képviselı kivételével nem vettek részt a szavazáson, így a Szili
Katalinra leadott 183 szavazatból az SZDSZ távolmaradása miatt 5 voks biztosan az
ellenzékbıl érkezett. A Fidesz és az MDF között megkezdıdött az egymásra mutogatás,
mindegyikük a másikat vádolta átszavazással. Végül a Nemzeti Fórum magára vállalta
az ügyet, Dávid Ibolya azonban nem bocsátott meg a Fidesznek, és ekkor már a
legnagyobb ellenzéki párt szövetségesének tartott Nemzeti Fórumnak. A jobboldalon
belüli konfliktus egyre csak növekedett, miközben közeledett a parlamenti választások
idıpontja.
Nyilvánvaló volt, hogy a Fidesz és az MDF képtelen a megegyezésre. A
legnagyobb ellenzéki pártnak tehát új szövetségest kellett találnia. A széleskörő
támogatás reményében országos listáján helyet biztosított a Vállalkozók Pártja, a
MAGOSZ és a Nemzeti Fórum képviselıinek, valamint választási együttmőködést
kötött a KDNP-vel. Az MDNP-vel egyesült, és a baloldali „szépkorúak”
érdekképviseletét ellátó Tisztelet Társaságával szövetkezı MDF bejutására egyik
elemzı sem adott reális esélyt, ezt támasztották alá a közvélemény-kutatások
eredményei is, melyek nagy részvétel esetén is a kis pártok közül csak a szabad
demokraták bejutását valószínősítették.
A 2002-es választásokon nagyot bukott FKGP országos listát már nem is állított
2006-ban, országszerte alig húsz képviselıjelölttel reprezentálta magát. A 2002-es
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választások második fordulójában a szocialisták javára visszalépı Centrum Párt
jelöltjeinek száma is hatoda volt a 2002-es szintnek. Az összes körzetben csak a négy
parlamenti párt tudott jelöltet állítani, a MIÉP pedig a Jobbikkal karöltve indult neki a
választásoknak.
Az elsı forduló eredménye meglepte a jobboldalt. Az MDF alig több mint
kétezer szavazattal átlépte a parlamenti küszöböt, azonban a Fidesz-KDNP még az
MDF-fel együtt is kevesebb mandátumot szerzett mint a szocialisták önállóan. Az elsı
fordulóban megszerzett mandátumok 53%-át a kormánykoalíció birtokolta, a területi
választókörzeteket 11:9 arányban az MSZP hódította el legnagyobb riválisától. Dávid
Ibolya a választások éjszakáján megismételte korábbi koncepcióját, és megerısítette
középutas politikai célkitőzését, míg a balliberális koalíció két pártja a két forduló
közötti összehangolt kampányról állapodott meg.
A jobboldalon hatalmas fejetlenség lett úrrá; a Fidesz vezetıi napokat vesztettek
azzal, hogy az MDF elnökét próbálták jobb belátásra bírni. Dávid Ibolya azonban
hajthatatlan volt, és a Fidesz által felkínált miniszterelnöki pozíciót is visszautasítva
megtagadta az együttmőködést a legnagyobb ellenzéki párttal, az MDF jelöltjeinek
pedig megtiltotta, hogy bármely körzetben is visszalépjenek a Fidesz javára. Voltak
azonban fideszes jelöltek, akik semmitıl sem riadtak vissza, és néhány körzetben
visszalépésre kényszerítették késıbbi lehetséges koalíciós partnerük jelöltjeit. Más
MDF-es jelöltek ugyanakkor önszántukból léptek vissza, hogy az erıkoncentráció
sikerében bízva a választásokat követıen jobboldali kormány alakulhasson.
A 2002-ben tapasztaltaktól eltérıen a választások második fordulója 2006-ban
kevesebb választót vonzott az elsınél. A jobboldali szavazók megkeseredettsége
vezetett a második fordulós alacsonyabb részvételhez, ami távolmaradásuk miatt a
jobboldal ismételt választási vereségét okozta. A Fidesz még ott sem gyızött mindenütt,
ahol az elsı forduló után nyerésre állt, sıt, nagyrészt azokat a körzeteket is elbukta, ahol
végül az MDF visszalépett a párt javára. Így a magyar parlamentarizmus
rendszerváltozás utáni történetében elıször a választásokkor hivatalban lévı kormány
megtarthatta kormányzati pozícióját, 211:175 mandátumarányban tehát harmadszor is
balliberális kormány alakulhatott.
A Fidesz és szövetségesei nyerı pozícióból vesztették el a választást. Másfél
hónappal az áprilisi választások elıtt szinte minden közvélemény-kutató a párt
gyızelmét prognosztizálta. A választási kampányban azonban hiteltelenné vált a párt,
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amikor beszállt az ígéretversenybe, és demagóg programjával próbálta elnyerni a
választók

bizalmát.

Erre

rakódtak

még

a

kampány

hajrájában

elkövetett

törvénytelenségek – zsarolások, adatlopások, fenyegetések -, ami után joggal vált
megkérdıjelezhetıvé a párt tisztasága, ezzel együtt kormányképessége. A választások
második fordulójának éjszakáján mellesleg a vezetıség is megbomlott. Az Orbán Viktor
körül csoportosuló régi elnökségi tagok közül páran kihátráltak a pártelnök mögül, és
látványosan szakítottak a tömegekre ható, hisztérikus politizálással. Ilyen volt például
Áder János vagy Kósa Lajos leszakadása.
Bár a vereség után mindkét ellenzéki párt frakcióvezetıje konstruktív munkát
ígért az országgyőlésben, a Fidesz a mindent tagadás politikáját folytatta; alternatív
programok helyett rendre szembehelyezkedett a koalíció döntéseivel. Szeptember 19-én,
a miniszterelnök ıszıdi beszédének nyilvánosságra kerülése után – melyben Gyurcsány
Ferenc beismerte, hogy a kampányban hazudtak a választóknak és megszorításokat kell
foganatosítani az ország gazdaságának rendbetétele érdekében – több nagyvárosban
békés tüntetések kezdıdtek, a fıvárosban pedig gyújtogatásba, randalírozásba torkollt a
hangos kisebbség elégedetlensége.
A kormánypártok megítélésének sem a közelgı reformok bejelentése, sem a
vandalizmusban megjelenı közfelháborodás nem tett jót. Így az októberi önkormányzati
választásokon a Fidesz tarolhatott. Persze a jobboldali ellenzéki párt látszólag
nagyarányú gyızelme nem jelentette egyben a baloldal bukását is. Míg az MSZP és
szövetségesei a megyei közgyőlésekben 2002-ben összesen 476 mandátumot szereztek,
addig 2006-ban 385-öt, a Fidesz viszont a 2002-ben elnyert 290 mandátum helyett 970
megyei közgyőlési helyet szerzett meg - ami egyértelmő, hogy nem származhatott
pusztán a szocialistáktól elhalászott voksokból.
A 10 ezer fınél kisebb lakosú településeken 20.000-rıl 19.000-re csökkent a
függetlenek által megszerzett mandátumok száma, a nagyobb városokban viszont
mintegy harmadával lettek kevesebben a megválasztott független képviselık a 2002-es
önkormányzati választásokhoz képest. A Fidesz tehát ezen mandátumoknak
köszönhetıen tudta növelni elınyét az MSZP-vel szemben, míg a szocialisták a legtöbb
helyen megırizhették elsıségüket.
A megyei közgyőlések többségének vezetése szintén a jobboldal kezébe került
Míg 2002-tıl három megye állt a Fidesz irányítása alatt, addig 2006-ban tizennyolc
megyében szerzett többséget a párt. A szocialisták által korábban 16:5 arányban
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irányított megyei jogú városokban is átvette a Fidesz a vezetést, 15:7 arányban
szereztek többséget a legnagyobb ellenzéki párt polgármesterjelöltjei. A pártok által
támogatott megválasztott polgármesterek aránya is megfordult, míg 2002-ben 30%-uk
volt jobboldali, addig 2006-ban a Szövetség kétszer annyi városvezetıi tisztségre
pályázó jelöltje tudott gyızni, mint a szocialistáké. A 2002-es választásokhoz képest az
MSZP alig száz mandátummal kapott kevesebbet 2006-ban, míg a Fidesz csaknem
megháromszorozta korábbi helyi politikusainak számát. Valamelyest erısödött a párt a
fıvárosban is, ahol 16 év után elıször a jobboldali fıpolgármester-jelöltek több
szavazatot kaptak Demszky Gábornál, ám az MDF-es Katona Kálmán visszalépésének
hiányában végül 1%-on múlott, hogy a Fidesz által is támogatott független Tarlós István
alulmaradt a liberális fıpolgármesterrel szemben.
Bár a jobboldali szövetség minden idık legnagyobb választási gyızelmét érte el
az önkormányzati választásokon, egyesek a Fidesz szakadásáról kezdtek beszélni.
Elıször Pokorni Zoltán volt alelnököt vádolták azzal, hogy a fıvárosi kulcspozíciók
megszerzésével próbálja gyengíteni Orbán Viktor pártelnöki hatalmát, majd Áder János
volt frakcióvezetırıl terjesztették, hogy a Terror Házát igazgató Schmidt Máriával
együtt új párt alapításában érdekelt. Ennek kapcsán különbözı találgatások is
felmerültek Orbán Viktor Fidesz-elnök politikai jövıjét illetıen. Sajtóinformációk
szerint a KDNP komolyan számolt a lehetıséggel, hogy a Fidesz elnöke a jövıben
pártot vált és a kereszténydemokratákat erısíti majd. Elemzık szerint így Orbán a
KDNP-ben teljesíthetné vallásos meggyızıdését, mely az utóbbi idıben a pártelnök
kommunikációjában egyre nagyobb teret kapott. Hogy valójában milyen átalakulás elıtt
áll a magyar jobboldal, az egyelıre ismeretlen. Az azonban a 2002-es választások óta
bebizonyosodott, hogy csak egy több lábon álló, sokszínő magyar jobboldal képes
felvenni a versenyt a szocialistákkal és szabad demokratákkal szemben. Így valóban
megoldást

jelentene

kereszténydemokratákat

Orbán

Viktor

erısítené,

a

fordulata,
konzervatív

ha

ugyanis

liberálisok

a

pártelnök

nyugodt

a

szívvel

szavazhatnának a Fideszre, mely az utóbbi idıben egyre inkább baloldali programot
hirdet, míg a liberális célkitőzéseket elutasító keresztényszocialista, konzervatív
szavazóréteg a KDNP-ben találhatná meg a maga választását. Egyelıre kérdés marad a
szabad demokraták szerepvállalása is. Ha ugyanis a Kóka János vezette SZDSZ elbukja
a 2009-es EP-választásokat és Fodor Gábor személyében új elnöke lehetne a pártnak,
nem volna kizárható egy Orbán-nélküli Fidesz-SZDSZ együttmőködés sem. Ez esetben
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az MDF lenne ismét a mérleg nyelve, mely jelenleg még mindig a legkiszámíthatóbb
jobboldali pártnak minısül.

Felhasznált irodalom:
-

-

történelmi szociográfiák:


Pünkösti Árpád: Szeplıtelen fogantatás; Népszabadság, Bp. 2005



Petıcz György: Csak a narancs volt, Élet és Irodalom, Bp. 2001

választási információk:


www.valasztas.hu



http://www.fn.hu/csatorna/190/voks_2006_valasztas.php



www.vokscentrum.hu



http://index.hu/politika/kulfold/eu/epvalasztas/



http://index.hu/politika/belfold/nepsz04d/



http://index.hu/politika/belfold/kelnokval/



http://index.hu/politika/belfold/2006/valasztas/



http://nemethattila.uw.hu/orszaggyules.htm



http://nemethattila.uw.hu/valasztas2006.htm



http://rainman.freeblog.hu/archives/2006/10/19/politologus_szaknapok_200
6/
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