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Dolgozatomban

egy

napjainkban

népszerő

témával,

a

magyarországi

szélsıségekkel és radikálisokkal szeretnék foglalkozni. Bemutatom az ezzel
kapcsolatosan létezı kétféle álláspontot, ezek politikai összefüggéseit, az egyes
csoportok médiában közvetített fontosabb cselekedeteit, azok következményeit, a
társadalom és a politikai reakcióit. A közbeszédben megjelenı vélemények mellett
tényekre alapozott vizsgálódást is folytatok majd.

Kezdetben célszerő volna a szélsıségek és radikálisok fogalmi elkülönítése,
majd a szélsıségek tipizálása ideológiai, nézetrendszerbeli különbségek alapján. Egy
interneten fellelhetı írás szerint a szélsıségek és radikálisok közötti alapvetı különbség,
hogy a radikálisok nem törnek az államrend épségére, illetve nem propagálnak erre
vonatkozó nézeteket, míg a szélsıségesek igen. Továbbá hangsúlyozza a cikk szerzıje,
hogy téves a szélsıségek és radikálisok összemosása a nyilas, náci vagy fasiszta
ideológiákkal, mert bár mindegyiknek alapja a kirekesztés, a nácik a német árja faj, a
nyilasok a magyarok felsıbbrendőségét hirdették, a fasiszták pedig eredetileg nem is
tudták magukénak a fajelméletet, így tehát ezen fogalmak nem fedték egymást.1
A szélsıséges szervezeteken belül megkülönböztetünk jobboldali szélsıségeket
és szélsıbaloldali szervezeteket. Magyarországon mindkettı a rendszerváltással egy
idıben futott fel, a politikai bizonytalanság légkörét kihasználva a szociális demagógia
eszközét alkalmazva próbáltak szimpatizánsokat keresni politikájuknak.
A szélsıbaloldali szervezetek általában anarchista, bolsevik és alternatív
környezet- és állatvédı mozgalmak, melyek aktivitása, jelenléte Magyarországon az
NBH beszámolója2 szerint az elmúlt évtizedben jelentéktelen volt, szinte nem is létezett.
Ezen szervezetek tevékenysége általában a propagandában merül ki, a demokratikus
intézmények helyett az erıszak szükségességét hirdetik, bázisukat a társadalom
perifériájára szorult fiatalokra építik. A kezdeti Amerika- és NATO-ellenességük a
globalizáció megjelenésével és növekedésével kiterjedt a globalizációellenességre is, és
utat nyitott ezen csoportok mőködése felé.
A jobboldali szélsıségek megjelenése a szociális és gazdasági jólét
megteremtésének elmaradásához, az ebbıl fakadó elégedetlenséghez kötıdik. A ’90-es
évek elején tapasztalt alkotmányos és kormányválságok lehetıséget teremtettek
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számukra a hatalom megragadására, a gazdaság és a demokratikus politika
intézményeinek megszilárdulásával azonban célkitőzéseik aktualitásukat vesztették.
Számuk lecsökkent, bázisuk megfogyatkozott, és a populista nagylétszámú csoportok
helyét a kisebb, felkészültebb, meggyızıdéses szervezetek, személyek vették át, melyek
a technikai fejlıdéssel élve ideológiájukat ma már az interneten árulják. Ennek (ti. az
ideológia) középpontjában a trianoni szerzıdés elıtti határok visszaállítása, a fıleg
zsidók, cigányok és más külföldi bevándorlók elleni idegenellenesség, valamint
forradalmi állapotokat is eredményezı igazi társadalmi és politikai átalakulás áll; bár
napjainkban jellemzıen az általuk elfogadott erkölcs, mint közerkölcs védelmét is
feladatuknak tartják (pl. melegfelvonulások, drogliberalizációért küzdıkkel szembeni
megmozdulások).
A jobb- és baloldali szélsıségek nem csak az egyes szervezetek ideológiájában,
hanem a zenében is megtalálhatók. A rock zenébıl kifejlesztett lázadó skinhead és punk
zenei szubkultúra az adott társadalmi rendszer általuk problémásnak ítélt jelenségeit
bírálták. Késıbb politikai hatás érte ıket, szélsıjobboldali skinhead és szélsıbaloldali
punk zenekarok jöttek létre. Míg azonban a punk zenekarok nem kötıdnek
szélsıbaloldali vagy alternatív szervezıdésekhez, addig a skinheadek jellemzıen a
nemzetiszocialista, hungarista, radikális nacionalista szervezetekhez kapcsolódnak, és
azok kirekesztı ideológiáját teljesen magukénak tudják. Utóbbira példaképp álljon itt
egy idézet a Titkolt Ellenállás címő zenekar „Más vagy” címő dalszövegébıl, melyben
a budapesti melegfelvonulások ellen foglalnak állást:

„Színes ruhákban vonagló gusztustalan férgek.
Budapest belvárosában elöntött a méreg,
Felvonulnak, tiltakoznak, büszkék magukra,
De a szivárványszínő zászló vérrel lesz borítva.
Eljön az idı, a háromszög újra a melleden,
Nem fogsz parádézni kint a tereken.
Gusztustalan életedbıl nekünk már elég,
Soha ne felejtsd el A MI VEZÉRÜNK NEVÉT.
Refr.: Nem fogadom el a másságot,
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Nem akarok beteges országot!”3

De visszatérve

a politika és

a szélsıséges

ideológiák
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Magyarországon azt látni, hogy a szélsıjobboldali szervezetek némileg felvették a
baloldali

szélsıséges

csoportok

ideológiáját

is.

Ahogy a nacionalizmus

és

idegengyőlölet, úgy a globalizáció és EU-ellenesség is szerepel programjukban. Ezzel
szemben lehetetlen megnevezni bármilyen szélsıbaloldali csoportot az elmúlt pár évbıl,
mely akár egy olyan akciót is szervezett volna, mint a Magyar Gárda (errıl késıbb még
lesz szó).
A politikában mindkét szélsıségre (radikalizmusra?) találunk példát. A
rendszerváltás hajnalán, az MSZMP konzervatív, a változást elutasító szárnya által
késıbb alapított Munkáspárt a baloldalon, az MDF-bıl kivált Csurka István által életre
hívott MIÉP a jobboldalon jelenítette, jeleníti meg a szélsıséges nézeteket. A két erı
közötti alapvetı különbség – már ha elfogadjuk a rendszerváltás folyamatában létrejövı
MSZP-t demokratikus utódpártnak -

az, hogy míg a tıke- és globalizációellenes

ideológiát képviselı Munkáspárt az 1990 óta eltelt négy országgyőlési választás során
egyszer sem közelítette meg a parlamentbe való bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt,
addig a MIÉP 1998-2002 között parlamenti párt volt, sıt, a Fidesz-MDF-FKgPkormány összeomlását követıen nem egyszer sietett a „kisebbségben” kormányozó
Orbán-kormány segítségére. A parlamentbıl való kiesését követıen a szélsıjobboldal
bázisa szétesett, a MIÉP mellett megalakult a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mely
párttá szervezıdve, a MIÉP-pel összefogva 2006-ban MIÉP-Jobbik a Harmadik Út
néven indult a szavazatokért. A választáson azonban az összefogás nem hozta a kívánt
eredményt, aminek egyik okaként a Fidesz és az MSZP korábbi centrifugális
versenyének centripetálissá alakulása tekinthetı, azaz a két nagy párt – a számos
platformmal rendelkezı MSZP, és az idıközben néppárttá szervezıdı Fidesz –
megindult a pártrendszer közepe felé, legalábbis politikai kommunikáció szintjén.
Továbbá említhetı, hogy igazából semmilyen olyan rendkívüli esemény nem történt,
mely a szélsıséges szavazókat mozgósította volna, már ha egyáltalán volt számottevı
mennyiségő ilyen szavazó. Akárhogy is, a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út a parlamentbe
jutott pártok után az elsı helyen végzett, ez pedig azt is jelenti, hogy van társadalmi
igény a politikájára. Feltehetıleg ezt ismerte fel a Jobbik, aki a MIÉP-rıl leszakadva
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azóta különutas politikába kezdett, a sokakban félelmet és megütközést keltı, az
embereket megosztó Magyar Gárda megalapításával pedig a bázisa növeléséhez fontos
médiavisszhangot is garantálta saját maga számára.
A Magyar Gárda Kulturális- és Hagyományırzı Egyesületet már megalakulása
óta éles médiafigyelem övezte, a balliberális sajtó pedig a kezdetektıl olyan
szélsıséges, félkatonai alakulatnak bélyegezte a szervezetet, aminek a mőködése az
emberekben félelmet kelt, megosztja ıket. Valójában a Gárda megítélése a
pártpreferenciáktól függı változást mutatott, míg a baloldalról sokat démonizált
egyesület megítélése az MSZP és az SZDSZ szavazói körében negatív volt, addig a
Gárdát kevésbé bíráló jobboldal szavazóit nem igazán hatotta át a Gárda-láz; többnyire
közömbösek, tartózkodók voltak, és csak kis mértékben támogatók. Ennek hátterében
akkor a politikai pártok állásfoglalásai álltak, kevésbé a Gárda teljesítménye. A baloldal
kategorikusan elutasította a gárdát, mondván, valódi veszély a szélsıségek erısödése
Magyarországon,

egy

ehhez

hasonló

félkatonai

szervezet

létrejötte

pedig

megengedhetetlen egy demokratikus keretek között mőködı államban. Ezzel szemben a
jobboldal sokáig tartózkodott a nyílt véleményformálástól. A legnagyobb ellenzéki párt
elnöke – bár sokan várták kormányoldalról – nem mondott véleményt a szervezetrıl,
csak a késıbb megszellıztetett Kéri – szemináriumon utalt rá, „ha kormányra kerül, úgy
fog tenni, mint Horthy a nyilasokkal: kioszt nekik két pofont, és hazazavarja ıket”4. A
párt szóvivıje pedig ezt követıen már bátrabban ismételgette, hogy a Fidesz elutasít
minden olyan cselekedetet, ami mások alkotmányos jogait, szabadságát, méltóságát
sérti.
A fentiekbıl két politikai álláspont körvonalazódott, mely a mai napig nem
változott. Az egyik – a kormány által képviselt álláspont – szerint reális veszély ma
Magyarországon a szélsıséges szervezetek megerısödése, társadalmi bázisának
bıvülése, amit az ellenzéki hallgatás is tetéz. A másik ugyanakkor azt vallja, hogy a
hatalom és a szélsıségesek érdekei egymásra találtak: a kormány hiszterizálja a
társadalmat, ami nyilvánosságot ad a szélsıségeseknek. Ez kiegészíthetı azzal a
közbeszédben elterjedt állítással, hogy a szélsıségesek akcióit a kormány pénzeli,
titkosszolgálati eszközökkel pedig feszültséget kelt saját álláspontja alátámasztására a
társadalom egyes csoportjai között.
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Miközben folyik az egymásra mutogatás, és a politika képtelen egy
demokratikus minimumban megegyezni, aközben valahogy megfeledkezünk azokról a
tényekrıl, melyek az egész téma lényegét adják. Habár jól lehet, hogy a jobboldali
szélsıséges csoportok népszerősége a rendszerváltást követı emelkedését követıen
visszaesett, nem szabad figyelmen kívül hagynunk az elmúlt évek azon történéseit sem,
melyek következtében ezek a formációk új erıre kaptak, sıt, bizonyos tekintetben túl is
szárnyalták korábbi önmagukat.
Egyik ilyen esemény lehet a miniszterelnök 2006-os ıszödi beszéde, mely az
egész országra kiterjedı elégedetlenségi hullámot indított el. Ebben a környezetben
ismerte fel a politikában csalódott emberek képviseletének hiányát a Jobbik, aki
visszanyúlva a rendszerváltás után közvetlenül megalakult szélsıséges csoportok
jellemzı programjához, a szociális és gazdasági szférából való kiábrándultság általános
következményeként alapvetıen rendszerellenes kijelentéseket fogalmazott meg. Ebben
akarva-akaratlanul segítségére volt a legnagyobb ellenzéki párt is, amely szintén
illegitimnek nevezte a hazugságokra épülı kampánnyal választást nyert kormányzatot,
az alkotmányos keretek között azonban nem tehetett többet a miniszterelnök lemondásra
való felszólításán kívül. Mindez azonban olaj volt a tőzre egy csoport szélsıséges, a
rendszert tagadó illetı számára, akik egyre durvább eszközökhöz nyúltak nem tetszésük
kifejezését illetıen. Az erıtlennek vélt ellenzékbıl való kiábrándultság okot adott
számukra a Magyar Gárdához való csatlakozásra, mert úgy vélték, ez lehetıséget
teremthet számukra a szervezett véleménynyilvánításra. Rendszerellenességük azonban
xenophóbiával, rasszizmussal és antiszemitizmussal társult, és természetesen a
társadalom azon makrocsoportjai ellen is felléptek, melyek nem ideológiai, hanem
erkölcsi veszélyt jelentenek meggyızıdésük szerint.
Így tehát létrejött egy olyan csoport, és mögötte egy stabilnak tőnı bázis, mely
szervezeti

keretek

nélkül

is

önmaga

felsıbbrendőségét

hirdeti

minden

megnyilvánulásával. Nem kell ehhez, hogy létezzen a Magyar Gárda Egyesület, hiszen
látható, hogy annak feloszlatása után a mozgalom is képes betölteni5 a koordinatív
szerepet a tagok között. Elég, ha megteremtıdik egy egység, mely a politikai, gazdasági
elemeket teljesen nélkülözı kirekesztı, meggyızıdés alapján ítélı, az eszközökben nem
válogató közös cselekvési terv alapján képzeli el az állam mőködését.
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Nem tudok azonosulni azzal a felfogással, hogy a Magyar Gárda rövid és hangos
élete, valamint ezzel összefüggésben a Jobbik felemelkedése kormányzati szándékokat
tükröz, mi több, kormányzati támogatással valósult meg. Összeesküvés-elméletek
helyett sokkal inkább úgy gondolom, hogy egy valamennyi külföldi országban bevált
recept hazai alkalmazásáról van szó, melynek lényege az elégedetlenség legdurvább
formáinak alkalmazásával szélesíteni a társadalom tőrıképességét, ezzel megágyazni
egy rég elfelejtett, demokratikus keretek között (is) megtőrhetetlen ideológiának, ami
keresztényi

hivatkozással

a

kereszténység

alapelveivel

összeegyeztethetetlen

tevékenységet folytat, a társadalom békeállapotát alapjában forgatja fel; és már nem
csak az idegenek, hanem saját nemzete ellen is támad.
Ebben a helyzetben a legfontosabb a parlamenti patkóban ülı politikai erık és
közjogi méltóságok megegyezése, egyetértése lenne. A kormányzati kezdeményezésre,
a miniszterelnök által korábban meghirdetett Magyar Demokratikus Charta ellenzéki
támogatók nélkül maradt, sıt, azt a köztársasági elnök sem legitimálta. Pedig nyilván ık
is egyetértenek azzal, hogy fontos a szabadságot veszélyeztetı kirekesztés, a
rasszizmus, az erıszak, a szélsıségek, az indulatok, az intolerancia elleni küzdelem.
Jelen pillanatban azonban a magyar politikai kultúra még annyira sekélyes, hogy
pillanatnyi politikai haszonmaximalizáláson képtelen túllépni, és hosszútávú döntéseket
hozni. Kollektív akarat mellett ugyanis nem lehetne kérdés, kinek a malmára hajtja a
vizet egy hasonló kezdeményezés, vagy akár egy jogi szabályozás beiktatása. Hiszen
mindenki egyaránt tagja és legitimálója lenne az egyezménynek, így nem két erkölcs –
balliberális és konzervatív – különülne el egymástól, hanem a szélsıségeseké a békés
társadalmi többségétıl. A közeljövıben erre azonban vajmi kevés esélyt látok.
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A dolgozatomban leírtakat a médiában megjelent hírekre alapoztam. Nem minden
fontos hivatkozást sikerült maradéktalanul visszakeresnem.
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