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I. Bevezetés 

 

A magyarországi liberalizmus történeti tanulmányozása során a pártok, liberalizmushoz való 

viszonya keltette fel érdeklődésemet, ezért választottam dolgozatom témájául ezen kapcsolat 

elemzését.  

Az alapvető indíttatást azonban Orbán Viktor 2014-es Tusnádfürdőn elhangzott beszéde 

szolgáltatta. Korábbi ismereteim alapján, ugyanúgy, ahogy a magyar társadalom zömében is 

Orbán Viktor beszéde inkongruenciát váltott ki.  

Pontosan azért, mert Orbán Viktor és maga a Fidesz is a rendszerváltást megelőző időszaktól 

kezdődően egészen 1994-ig a második parlamenti választásokig a liberalizmus eszmeiségének 

egyik élharcosának volt tekinthető. A 25. Bálványosi Szabadegyetemen elhangzott 

beszédének máig tartó aktuálpolitikai hatása van.
1
  

Részletesen végigtekintem a Fidesz kommunikációs stratégiáját, különös figyelmet fordítva 

Orbán Viktor személyére, ezen belül legfőképpen arra, hogyan viszonyul a liberalizmus 

eszmeköréhez. Arra a kérdésemre szeretnék legelőször választ kapni, hogy mikor, miért, 

változott meg, ha megváltozott egyáltalán az egykori liberális reformellenzéki csoportosulás 

egyik meghatározó tagja? Mikor és miért vált a liberális irányultságot is magáénak valló 

jobboldali párt kommunikációja liberálisból illiberálissá? 

Ez a két kérdés számtalan egyéb gondolatot is felvet:  

 Mennyiben járult hozzá a Fidesz illiberálissá válásához a Fidesz szerkezeti 

struktúrájának folyamatos átalakítása, átstrukturálódása? 

 Összeegyeztethető-e a Fidesz által hangoztatott polgári Magyarország eszméje és a 

liberalizmus?  

 A Fidesz valóban illiberálissá vált? 

 A politikai baloldal szétmorzsolódásával a Fidesz egy megüresedett ellenséget talált 

meg a liberalizmusban? 
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 1.1 A kutatás hipotézise 

 

Dolgozatomban a Fidesz, azon belül is Orbán Viktor megnyilatkozásait veszem vizsgálat alá. 

Hogyan viszonyult a liberalizmushoz a rendszerváltás előtt és után? A Fidesz milyen liberális 

értékeket képviselt, illetve valósított meg, ültetett át a Liberális Internacionáléból 

Magyarországra? Ezeket milyen módon képviselte, közvetítette a magyar állampolgárok felé, 

hogyan jelenítette meg liberális irányultságát is a politikai életben? A rendszerváltás után 

kialakult helyzetet mennyire tudta megfeleltetni a klasszikus liberális értékeknek? 

 

Az alábbi hipotéziseket állítom fel:  

 

1. A Fidesz, a választási győzelmekre készülve (2002, 2006, 2010, 2014) a 

szavazatmaximalizálás érdekében mindig háttérbe szorítja liberális elveket, s helyette 

inkább a hangzatosabb „nemzeti”, a „mi”, az „együtt” és a „közös érdeket” helyezi 

retorikájának középpontjába. 

 

2. A liberalizmus új ellenségként jeleníthető meg 2010-től, valamint a kiüresedett 

baloldal eltűnése miatt. 

 

A szakdolgozatom a másodelemzésre épül: egyrészt feldolgozom azokat az irodalmakat, 

amelyek a rendszerváltáshoz kapcsolódnak, másrészt tanulmányozom a Fidesz pártjának 

struktúraváltozását, a különböző kommunikációs csatornákban megjelent 

megnyilatkozásokat, illetve Orbán Viktor saját honlapján megtalálható beszédeit, riportjait 

1988-tól egészen napjainkig. Milyen elveket, eszméket tekintenek magukénak, milyen 

értékeket vallanak? Mikor, miért, hogyan változik a liberalizmushoz való viszonya? 



 

II. A magyarországi liberalizmus történeti fejlődése  

 

A liberalizmus megjelenése két nagy történelmi korszakhoz köthető. Egyrészt a francia 

forradalom időszakához, másrészt Anglia ipari forradalmához. A polgári társadalom 

elkülönült a politikai államtól, a politikai államnak egyrészt meg kellett szabadítania a tőke 

mozgását a rendi politikai kötöttségektől, biztosítania kellett a piacot befelé és kifelé egyaránt, 

egységes nemzetállamba foglalva a társadalmat. A politika többszereplős játszmává vált, az 

eltérő gazdasági és társadalmi erőt képviselő csoportok közötti konfliktusok terepévé, 

amelyek harca az államhatalom birtoklásáért, illetve a kormányzati döntések befolyásolásáért 

folyt.  

A polgárság eszménye a szabad és egyenjogú polgárok társadalma volt. Ez a szabadság 

mindenekelőtt a tulajdon biztonságán és a vállalkozás szabadságán nyugodott - jogi és 

politikai egyenlőség megteremtése szemben a rendi hierarchiával. 

A liberálisok hangsúlyozták az emberi és a polgári jogok biztosítását, a népszuverenitás elvén 

nyugvó alkotmányos rendet, a modern polgári törvénykönyvek megszületését. A forradalom a 

szabadság, az egyenlőség és a nyilvánosság hármasaként jelentkezett.  

A liberalizmus kifejezés a latin liber (szabad) szóból származik, 1810 körül a Los Liberales 

spanyol párt használta először. A liberalizmus atyja John Locke volt – a liberális polgárság 

legnépszerűbb politikai filozófusa. 

Magyarországon, a liberalizmus megjelenésének kiváltó okai között szerepelt a sajtó, az 

irányköltészet, a magyarok függetlenedési vágya és Széchenyi István Hitel című műve. 

Magyarországon a liberalizmusnak három típusa alakult ki: mérsékelt, radikális és centralista.  

A reformkor után a 67-es Deák párt és a 48-as párt fuzionált Tisza Kálmán vezetésével, s így 

jött létre a Szabadelvű párt, amely szabadelvűsége alapján képviselte tovább a liberalizmust 

1876-tól 1904-ig. A Szabadelvű párt programjában lefektették a kapitalista versenyjáték 

szabályait, az infrastruktúra és az ipar fejlesztése révén a polgári jogállam alapjait. A 

jogegyenlőség, a zsidó emancipáció elkötelezett hívei voltak.
2
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Ezt követően a liberalizmus gondolata Magyarországra a 1970-80-as években tért vissza újra. 

(1977-ben Charta77, 1985-ben a Monori találkozó, SZETA, 1981-ben BESZÉLŐ, Bethlen 

Gábor Alapítvány, 1987-ben a lakitelki - A magyarság esélyei - tanácskozás). 

Az utólag elhangzott nyilatkozatok alapján megfigyelhető, hogy a rendszerváltás előtti 

években nehéz volt bemutatni a liberális elveket, mivel ezekben az időkben kezdett csak újra 

a felszínre bukkanni. Ugyanúgy, ahogyan Európában, ahol az 1970-es, 1980-as években vált 

ismét népszerűvé a liberális eszmék hirdetése.  

A rendszerváltás előtti politikai rendszer egypártrendszere egyáltalán nem tűrte a liberális 

eszmék előrenyomulását, mégis fokozott figyelmet kell fordítanunk erre az időszakra, mivel 

ekkor jöttek létre azok a csoportosulások, szerveződések, amelyek átvezettek minket a 

tárgyalásos, békés rendszerváltásba. Az európai neoliberalizmus eszmeisége ezekben az 

időkben szivárgott át Magyarországra is, és ezáltal vált újra meghatározó politikai eszmévé a 

liberalizmus, amelyet mint új áramlatot előszeretettel karolt fel minden csoportosulás, hiszen 

ez a szellemiség az ellenzékinek nevezett társulások az egypártrendszer hegemóniájának 

megtörésére tett kísérletet.  

Ezt támasztja alá Orbán Viktor egyik megnyilvánulása is: „Egy olyan országról, ahol az 

emberek nem bíztak a változásban, ahol mindenki azt gondolta, amíg a világ-világ, megszállt 

ország maradunk, kommunista egypártrendszer lesz, nem érdemes összefogni, nem érdemes 

egymással szolidárisnak lenni nem érdemes a közérdekben szerepet vállalni, mindenki keresse 

a maga egyéni menekülő útját.”
3
  

„A lengyel szolidaritásnak az volt az üzenete, hogy nem kell forradalmat csinálni, és nem 

belülről kell a pártot megválasztani, hanem meg kell próbálni létre hozni egy független 

társadalmat. Ez, azaz időszak, amikor az értelmiségi gondolkodásban, a civil társadalom 

kifejezés kezd Közép-Európában is népszerűvé válni. Ne törődj a hatalommal, ne forradalmat 

szervezz, hanem szervezd meg a magad kis világát, és ott a szabadság, a szeretet, a 

szolidaritás értékeit tedd általánossá. A lengyel példa sok dologra nagyon jó, ha mi abban a 

helyzetben lennénk, mint a Szolidaritás, hogy, egy blőd kormányzati döntés vagy a párt 

nyílván való egyesség szegése esetén ki tudunk vinni annyi embert az utcára békés 

tüntetéssel, mint ők tudnak, akkor már nyilvánvalóan sokkal előrébb lennénk és már régen 
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megkötöttünk volna néhány paktumot. …különösen fontosnak tartom, hogy mi legyünk 

radikálisabbak, mint a lengyelek, mert ők megköthettek egy olyan paktumot, amelynek az 

érvényességét később ők képesek lesznek erővel megmásítani. Ők tovább tudnak majd menni, 

mert nem lehet paktumokat megtartani akkor, hogyha milliós tömegek állnak mögöttük az 

utcán.”
4
  

Miklósi Zoltán, az új magyar liberalizmusról szóló tanulmányában hűen vezeti le a 

rendszerváltás utáni liberális politika és a liberális eszmék alakulását. 

Az új magyar liberalizmus sajátos étosza annak volt köszönhető, hogy akik a rendszerváltás 

idején a legmeghatározottabban képviselték a piaci reformok szükségességét, azok egyúttal az 

emberi jogok elkötelezet hívei is voltak, és megfordítva. Fontos következményei voltak 

annak, hogy a rendszerváltás utáni politikában az emberi jogok és a piac politikája még 

jórészt nem vált el egymástól. Az emberi jogok politikája ugyanis elméletileg és érzelmileg is 

elválaszthatatlan volt, a legkiszolgáltatottabb helyzetű társadalmi csoportokkal való 

szolidaritástól. Az emberi jogok liberális felfogásának magva az a gondolat, hogy a saját 

életüknek célt adni, ésszerű életteret kialakítani és követni képes egyének bizonyos 

méltósággal rendelkezzenek, amely erkölcsileg elfogadhatatlanná teszi, hogy bárki úgy 

bánjon velük, mintha életük értéktelen lenne, vagy valamely társadalmi cél elérésének puszta 

eszköze lenne. A rendszerváltás utáni magyar liberalizmus a kapitalizmus pártolását nem 

szakította el a méltányos esélyegyenlőség követelésétől, még ha a 90-es évek gazdasági és 

politikai kényszerei nyomására ez sokszor a háttérbe is szorult.
5
  

A liberalizmus rendszerváltás utáni nyilvános jelentése még ma is elég jól felismerhetően 

velünk van, és alkalmas a különböző nézeteket valló egyének és csoportok egymástól való 

megkülönböztetésére. Azonban az is jól látható, hogy ez a nyilvános jelentés bomladozik, 

körvonalai kezdenek elmosódni. Valamely politikai ideológia nyilvános jelentése több okból 

bomolhat föl. Először is előfordulhat, hogy egyik vagy másik lényegi összetevőjétől korábbi 

támogatói elfordulnak, és azzal a későbbiekben már nem azonosulnak (FIDESZ pálfordulása). 

Másodszor az is megeshet, hogy valamelyik lényeges komponens, valamilyen formában 

sokkal szélesebb körben elfogadottá válik, és olyan nézetekkel kapcsolódik össze, amelyek 

távol állnak az eredeti nézet együttes híveitől. Ekkor a nyilvános jelentés kiüresedik. Ha a 
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rendszerváltás utáni magyar liberalizmus nyilvános jelentésének két fő összetevőjét tekintjük, 

az elszegényedés és a kiüresedés jeleit fedezhetjük fel. A közvélemény liberális részének 

emberi jogi elkötelezettségét a rendszerváltás óta eltelt években sok minden alaposan próbára 

tette. A magyarországi romákkal szembeni előítéletek elterjedtsége és komoly 

következmények nélküli nyilvános képviselhetősége sok liberálist arra a következtetésre 

vezetett, hogy a népszerűtlen kisebbségek jogainak és társadalmi integrációjának pártolása 

politikai öngyilkosság. Magyarországon említésre érdemes liberális politika addig lesz csak, 

amíg megmarad annak sarokköve: az emberi szabadságjogok védelme.
6
  

A rendszerváltás utáni magyar liberalizmus másik összetevője a kapitalizmus volt, a helyzet 

ezzel kapcsolatban sem lett sokkal megnyugtatóbb. Az új magyar liberalizmus kialakulásakor 

annak képviselői általában gyors privatizációt, a gazdaság bürokratikus túlszabályozásának 

lebontását, egyszerű adórendszert, a fair versenyt biztosító szabályokat és az intézményesen 

garantált költségvetési fegyelmet követeltek. Nem az államot tekintették ellenségüknek, 

hanem a kiszolgáltatottságot és a kilátástalanságot. S bár úgy tartották a kiszolgáltatottság 

legjobb ellenszere sok tekintetben a piaci verseny, tisztában voltak azzal, hogy másutt a piac 

maga hoz létre kiszolgáltatottságot, és ekkor az állam feladata a kiszolgáltatottság elleni 

fellépés. Az utóbbi években a magyar liberálisok politikai képviseletére vállalkozó párt és 

nem kevés liberálisként ismert közszereplő, más parlamenti pártokkal versengve követelt 

nagyarányú adócsökkentést, ami látszólag jól megfelelt a liberalizmus eredeti programjának. 

A magyar liberálisok eredetileg elfogadták a kapitalizmus programját, amely azonban 

jelentősen megváltozott, és nem is hozható összhangba az eredeti eszmeiséggel. Ez a politika 

elszakadt a liberalizmus eszményeitől, és részben szembe is fordult velük. A liberális politika 

akkor lehet érdekes és komoly tényező Magyarországon, ha ismét egyszerre, és egyenlő 

súllyal képviseli a jól szabályozott piac és az emberi jogok eszméit.  A liberalizmus a modern 

pluralista társadalmak legégetőbb problémáira eléggé koherens és mély értelmezést, valamint 

szellemileg igényes és erkölcsileg vonzó megoldást nyújt ahhoz, hogy támogatottságának 

társadalmi léptékű folyamatos újratermelődése biztosított legyen, noha vannak a liberalizmus 

számára kedvezőbb és kedvezőtlenebb időszakok. A magyar társadalom éppen elég modern 

és plurális ahhoz, hogy a liberális gondolkodás eltűnésétől ne kelljen tartani.
7
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Összefogásuk elsősorban abból eredt és addig tartott, amíg a kommunista egypártrendszer 

volt a közös ellenség, az MSZMP-demokratikus ellenzék dichotómia érvényesült, azonban az 

ellenzéken belül akkor is hatottak a kulturális és orientációbeli különbségek. 

A FIDESZ és az SZDSZ azonos politikai filozófiából indultak ki, de a politikai arénába való 

bejutás után, a szavazatmaximalizálás és a politikai haszonszerzés miatt jelentős különbségek 

alakultak ki közöttük. Mindkét párt képviselte - igaz különböző aspektusból - az alapvető 

liberális elveket: szabadságjogok, egyenlőség, szabad versenyes kapitalizmus. Azonban ezek 

elérését különféleképpen gondolták megvalósítani - itt gondoljunk a kisebbségi, az 

alkotmányjogi, a közigazgatási, illetve a kárpótlási ügyekre. 

 



 

III. A FIDESZ, mint a liberalizmus „szélkakas”- a 

 

Orbán Viktor 2014. július 25-i tusnádfürdői beszédében elhatárolódott az addig magáénak 

tartott liberalizmus eszméjétől, sőt egyenesen végzetes bűnnek kiáltotta ki, száműzni kívánva 

azokat a pártokat, embereket, akik hisznek benne, és máig fontosnak tartják a liberalizmust.
8
 

Tette ezt mindannak ellenére, hogy több mint egy évtizedig a liberalizmus egyik élharcosának 

számított (1992. szeptember 5. Orbán Viktort a Liberális Internacionálé elnökévé, 1993. 

január 18-án a Végrehajtó Bizottság római ülésén a szervezet szűkebb tíztagú vezetőségébe 

választották meg, 1995. január 20-án a Liberális Internacionálé legfelsőbb operatív szervének 

egyetlen kelet-európai résztvevője). Sokan kapták fel a fejüket, hogy mi történt? Kijelentése 

nemcsak a magyar belpolitikai helyzetet rendítette meg, hanem kiváltotta a nemzetközi 

politika figyelmét is.  

Ebben a fejezetemben azt szeretném megvizsgálni, hogy a liberálisként induló FIDESZ, 

mikortól és miért vált illiberálissá, mi állt ennek a kijelentésének hátterében, milyen 

belpolitikai helyzet hatására változott meg a FIDESZ kommunikációja? Célom az, hogy 

kronologikus sorrendben haladva feltárjam azokat az okokat, miért lett a FIDESZ a 

liberalizmus „szélkakasa”. 

3.1. Hogyan nyilatkozott Orbán Viktor a liberalizmusról? 

1992-ben a FIDESZ negyedik kongresszusán ellenszavazat nélkül elfogadta a Liberális 

Internacionáléhoz való csatlakozását, amelyben elhatározták, hogy a világ hatvan liberális 

szellemű pártjait tömörítő nemzetközi szövetségben teljes jogú tagként vesznek részt. Innentől 

kezdve Magyarországon az SZDSZ már nem a liberalizmus egyedüli képviselője. Orbán 

Viktor ekkor még komoly perspektívát látott a liberalizmusban, mint az akkori konzervatív 

kormányzattal szembeni alternatívában, valamint elköteleződött abba az irányban is, hogy a 

térségben jelentkező sajátságos problémákra liberális megoldást dolgozzanak ki. A Liberális 

Internacionáléban pedig pártja olyan fontos kérdésekkel foglalkozott, mint a menekültügy - 

ezt a kérdést sajnos 2015 első feléig sem sikerült megoldaniuk, lásd napjainkban Rogán Antal 

                                                 
8
 http://mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-beszede-1239645 

http://mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-beszede-1239645


nyilatkozatait
9
 - az emberi, a kisebbségi és a gazdasági szabadsággal kapcsolatos kérdések. 

A Liberális Internacionálé a liberális pártok nemzetközi szervezete, amelynek célja a 

személyes szabadságon alapuló társadalmi fejlődés, a személyes felelősség és a szociális-

társadalmi igazságosság előmozdítása, az emberi jogok, a szabad és tisztességes választások, 

többpárti demokrácia, tolerancia, szabad piacgazdaság, szabad kereskedelem, környezeti 

fenntarthatóság, erős nemzetközi szolidaritás. A FIDESZ, és saját maga Orbán Viktor is úgy 

ítéli meg (1992. szeptember 3., Mainz): a politikai szabadság elválaszthatatlan az anyagi 

jóléttől – a gazdasági elnyomás a politikai szabadság megszűnéséhez vezet – és csak azt a 

gazdasági rendszert fogadja el, amely támogatja az egyéni kezdeményezést.
10

 

1993. november 28.-“A budapesti liberális világkonferencia nem a magyar liberálisok, hanem 

egész Magyarország számára volt jelentős esemény” - hangsúlyozta a tanácskozás mérlegét 

megvonva vasárnap este Orbán Viktor. A Fidesz elnöke úgy értékelte, hogy a tanácskozás 

sikeres volt és remélhetőleg hozzájárul Magyarország kedvező képének erősítéséhez. A 

Fidesz-es politikus leszögezte: a tanácskozás jelentős szellemi, erkölcsi és politikai támogatást 

nyújtott a Fidesznek és az SZDSZ-nek, amely ugyancsak hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő évi 

választásokon sikerrel szerepeljenek.
11

 

1997. november 30.-“Közép- és Kelet-Európában a politikai választóvonal nem a konzervatív 

és kereszténydemokrata, illetve a liberális és szociáldemokrata erők között húzódik, hanem a 

volt kommunista, illetve a nem kommunista múltú erők között” - mondta vasárnap a Liberális 

Internacionálé oxfordi kongresszusán Orbán Viktor Fidesz- MPP-elnöke.
12

 

Az 50. évfordulós oxfordi kongresszus zárónapjának plenáris ülése egyebek mellett azzal a 

kérdéssel foglalkozott, hogy van-e jövője a liberalizmusnak a harmadik évezred Közép- és 

Kelet-Európájában. Orbán Viktor felszólalásában kifejtette: ez a kérdés még nem dőlt el. Csak 

akkor fog eldőlni, ha a liberális politika választ tud találni azokra a problémákra, amelyek 

egyébként “nem klasszikus témái a liberalizmusnak”. Ezek közé tartozik a közép-európai 

kisebbségek problémája, s ezzel összefüggésben az a kérdés, hogy a térségbeli liberális pártok 

választ találnak-e arra, miképp lehet az egyéni szabadságot a kollektív jogokkal 

összeegyeztetni.  
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1999. február 28.-Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke tartja a Liberális 

Internacionálé (LI) szerdán kezdődő kétnapos brüsszeli kongresszusán a megnyitó beszédet. 

Orbán Viktor rámutatott, hogy a kelet-közép-európai rendszerváltások sikeréhez szükség volt 

a liberális gondolkodás megújítására. A rendszerváltó országok kormányainak kulcsfeladata 

ugyanis egy nem tipikusan liberális kihívás, egy új állam építése volt. A sikert igazolja, hogy 

ma a kelet- és közép-európai térségben, négy államban – Észtországban, Lettországban, 

Szlovéniában és Magyarországon – vezető és további kettőben – Szlovákia és Románia - 

jelentős koalíciós szerepet töltenek be a szabadelvű pártok. 

“A térség sok országban már a posztkommunizmus is véget ért. Magyarországon ez a 

liberalizmus megújulásával volt lehetséges”
13

 - szögezte le a miniszterelnök. A megújulás 

elemei közé sorolta az értékek világossá tételét, az egyéni szabadság és a jogérvényesítés 

határának megtalálását, a kábítószerrel és a bűnözéssel szembeni fellépést, valamint a családi 

értékek, a nemzeti hagyományok és a kulturális örökség megőrzésének törekvését. 

2000. július 7. Otto von Lambsdorff, az Európai Liberális és Radikális Demokraták (ELRD) 

szövetségének elnöke csak a magyar sajtóban közölt hírekből értesült arról, hogy a Fidesz- 

Magyar Polgári Párt átlépését fontolgatja a Liberális Internacionáléból a konzervatív erőket 

tömörítő Európai Néppártba, jóllehet hónapokkal ezelőtt szerinte már történtek “bizonyos 

célzások” arra, hogy a Fidesz vezetősége ilyen lépést mérlegel. 

“Megértem a párt belpolitikai törekvéseit, amelyekről nemrég hosszú beszélgetést folytattam 

Orbán Viktorral berlini villámlátogatása alkalmával. A dolog rendben is van, csak azt nem 

értem, miért kell ehhez átlépni a Liberális Internacionáléból az Európai Néppártba”.
14

 

“Nem kérdés, hogy nemzetközi vitára lehet számítani, különösen annak fényében, hogy 

Orbán Viktor, az LI alelnöke a szervezet legutóbbi brüsszeli közgyűlésén ízig-vérig liberális 

beszédet mondott, amely általános tetszést aratott. Sokan fölteszik majd a kérdést: vajon mi 

változott meg?” – mondta Lambsdorff.
15

 

2000. október 25.-Várhegyi Attila képviselte a Fideszt a Liberális Internacionálé ottawai 

kongresszusán, ahol a párt hivatalosan kilépett a nemzetközi szervezetből.  

“A Fidesz kilépése nem jelenti azt, hogy bármiféle szakadásról vagy elfordulásról lenne szó, 
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hiszen az Európai Néppárt és az Európai Liberális Párt frakciója koalícióban tevékenykedik 

az Európai Parlamentben. A Fidesz és a kormány programjában a liberális elvek mellett 

megtalálható keresztény és konzervatív értékek megkövetelik, hogy hivatalossá tegyük a 

kapcsolatot az Európai Néppárttal” – nyilatkozta Várhegyi Attila. 
16

 

A Liberális Internacionálé ottawai kongresszusán tudomásul vette a Fidesz kilépését a 

szervezetből, de annak okait a csütörtöki végrehajtó bizottsági ülés résztvevői elfogadni nem 

tudták. – Közölte Eörsi Mátyás. LI alelnöke, Lord Alderdice azt mondta, “minden országban 

jelentkezik olyan kihívás, hogy egy párt a szavazatok növelése érdekében hátat fordítson 

elveinek. A Fidesz úgy döntött, hogy elveit és meggyőződését is kész feladni a választási 

siker érdekében, de ebben nem számíthat semelyik liberális párt támogatására sem.”
17

 

A liberálisok szabadságot, a szocialisták modernizációt, a polgári erők pedig közösséget 

építenek. (Magyar Nemzet, 2006. szeptember 9.)
18

  

Vannak a radikális jobboldaliak, akik nem szeretik a liberális demokráciát, nem szeretik azt, 

amit úgy nevezünk, hogy „egység a sokféleségben”. (Magyar Hírlap, 2007. november 17.)
19

 

Mára az embereknek, baloldaliaknak és liberálisoknak is, elege lett az arcátlan, offshore 

stílusú kormányzásból, és változást várnak. 
20

 

A magyar baloldalt felvásárolta egy neoliberális tőkéscsoport.
21

  

Az MSZP radikális neoliberális párttá vált az elmúlt évek során, ezért zsugorodott össze, ezért 

veszítette el önazonosságát, és ezért fenyegeti a jelentéktelenné válás veszélye.
22

 

Végigtekintve Orbán Viktor és a Fidesz kommunikációján arra a megállapításra jutottam, 

hogy az általa használt liberális jelzőt, irányultságot a választásokra készülve mindig háttérbe 

szorítja, mégpedig annak érdekében, hogy minél szélesebb szavazóbázisra tegyen szert. 
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 3.2. Orbán Viktor és az illiberális demokrácia 

Az új magyar államszerveződés alapja egy munkaalapú állam, amely nem liberális természetű 

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn, a 25. Bálványosi 

Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén tartott előadásában. 

Illiberális államot építünk – mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn.
23

 Szerinte a magyar 

polgárok azt várják el a magyar vezetőktől, hogy dolgozzák ki azt az új magyar 

államszerveződést, amely a liberális demokrácia korszaka után ismét versenyképessé teszi a 

magyar közösséget. Példaként nem nyugati, nem liberális és szerinte mégis sikeres országokat 

emelt ki: szóba került Kína, India, Törökország és Oroszország is. De mit jelent az, hogy 

illiberális demokrácia, mit ért rajta Orbán Viktor és mit a nagyvilág? 

Fareed Zakaria amerikai politológus, az illiberális demokrácia fogalmának megteremtője. A 

liberális politikai autokrácia korlátozhatatlannak tartja az egyéni szabadságot, ezért általában 

ellenez minden állami szabályozást a következő területeken: irodalom, művészet, tudomány, 

szerencsejáték, szex, prostitúció, abortusz, eutanázia, alkohol, könnyű drogok.   

Szerinte az életviszonyok és az egyéni szabadságjogok szempontjából sokszor előnyösebb 

egy féldemokratikus-félautoriter, de önkorlátozásra törekvő jogállam, mint egy többségi 

felhatalmazásra hivatkozó, hatalmát korlátlannak tételező politikai autokrácia. A nyugati 

demokráciákat követő társadalomfejlődéshez ezért nem annyira többpárti választásokra van 

szükség, mint inkább jogállamra és a szabadságjogok tiszteletére, aminek kialakulása és 

megszilárdulása természetesen fokozatos folyamat.  

Fareed Zakaria abban az értelemben használja, hogy csak Nyugaton (Amerikában és Nyugat-

Európában) magától értetődő, hogy a demokrácia (a pártok közti jogszerű, szabad választáson 

alapuló népuralom) liberális is egyben, vagyis védi az egyén törvényes jogait, a hatalmi ágak 

egymás fékeként és ellensúlyaiként különválnak, sajtó-, szólás- és vallásszabadság van, amit a 

jog uralma garantál.
24

 

Zakaria akkori összesítése szerint a világ 193 országából 118 volt demokrácia (ezekben élt a 

Föld népességének kicsit több mint a fele), ami a felszínen egyértelműen örömteli, de 

egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezekben az országokban varázsütésre nyílt társadalmak 
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épülnének, melyekben az állampolgárok jogait erős intézmények garantálják, és nem 

autokrata vezetők uralkodnak, akik a demokrácia erőtlen intézményeit csak díszletnek tartják 

fent: ahol ez történik, illiberális (nem liberális) demokráciáról beszélünk.
25

 

Ma Nyugat-Európában nehéz a két fogalmat különválasztani, de például a második 

világháború előtt inkább liberális autokráciákról beszélhettünk még a legdemokratikusabbnak 

tartott Nagy-Britanniában is, ahol 1830-ban a lakosság alig két százalékának volt szavazójoga 

(ez 1867-ben hétre, 15 évvel később negyvenre nőtt). A huszadik század negyvenes éveinek 

végére, amikorra a legtöbb nyugati állam bevezette az általános szavazójogot, már évszázados 

története volt a szabadságjogok fejlődésének, így Zakaria szerint ilyen értelemben a 

liberalizmusból nőtt ki a demokrácia.
26

 

A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell – foglalt állást a 

kormányfő, aki szerint a korábbi liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont, 

nem védte meg az országot az eladósodottságtól, a családokat pedig az „adósrabszolgaságtól”. 

A munkaalapú állam korszaka következik.
27

 

A magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, 

erősíteni és építeni kell – fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve, hogy ilyen értelemben a 

Magyarországon épített új állam egy nem liberális állam. Orbán Viktor szerint a jóléti állam 

és társadalmi rendszer kimerítette tartalékait, ebben a pillanatban sikertelenségre van ítélve, 

amin változtatni kell. A miniszterelnök kérdésre válaszolva azt mondta: provincializmus a 

Nyugat másolása, amin túl kell lépni, ez ugyanis „megöl bennünket”. Mint mondta, 

határozottan ellenzi azt az európai politikát, amely elfogadja és támogatja a bevándorlást. El 

fog jönni az az idő, hogy kérdésessé válik a nemzetállamok etnikai alapja. Ezt akarjuk? – tette 

fel a kérdést a miniszterelnök. Az alapvető különbség Orbán és Zakaria felfogása között, hogy 

Orbán pozitív fényben láttatja a gazdaságilag viszonylag sikeres nem liberális demokráciákat, 

követendő példát találva bennük, míg Zakaria az elvileg demokratikusan megválasztott, de az 

emberek jogait a gyakorlatban mégis eltipró, valójában önkényuralmi, autokratikus 

rezsimeket működtető vezetőket negatív példaként hozza fel. A kifejezés, Zakariára 

hivatkozva és a magyar belpolitikai viszonyokra alkalmazva először a második Orbán-

kormány kormányzásának idején jelent meg a magyar ellenzéki sajtóban. 
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IV. Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde 

Az illiberális demokrácia fogalma, azután került újra a figyelem középpontjába, hogy Orbán 

Viktor miniszterelnök az 2014. július 25-én elmondott tusnádfürdői beszédében a világban 

létező illiberális demokráciákról beszélt, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok és talán 

nem is demokráciák, és mégis sikeresek, a politológia elemzések „sztárjai" Szingapúr, Kína, 

India, Oroszország, Törökország. A miniszterelnök részben Zakaria téziseire hivatkozva 

bírálta a liberális felfogást. Szerinte az új magyar államszerveződés a liberális demokrácia 

korszaka után a kereszténység, a szabadság, az emberi jogok értékeit tiszteletben tartva, ismét 

versenyképessé teszi a magyar közösséget. Kijelentette, hogy a munkaalapú társadalom az 

élősködő társadalmi elit uralmának ellentéte, nem pedig a liberális szabadságjogok 

felszámolása. Az illiberális fogalom és politológiai terminológia használata belföldön és 

külföldön azonnal élénk visszhangot váltott ki.  

A miniszterelnök vonatkozó mondatai:  

„Ne az legyen a magyar társadalom szervezőelve, hogy mindent szabad, ami más szabadságát 

nem sérti, hanem legyen az, hogy amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se tedd azt 

másokkal.”
28

 

„(…) A liberális demokrácia nem volt képes arra, hogy nyíltan kimondja és kötelezze – akár 

alkotmányos erővel – a mindenkori kormányokat arra, hogy munkájukkal a nemzeti érdekeket 

szolgálja. (…) Nem védte meg a liberális demokrácia, a liberális magyar állam nem védte 

meg a közösségi vagyont. (…) Aztán a liberális magyar állam nem védte meg az országot az 

eladósodástól. (…) Nem védte meg a családokat az adósrabszolgaságtól sem (…).”
29

 

„(…) Ami Magyarországon ma történik, értelmezhető úgy, hogy a mindenkori politikai 

vezetés arra tesz kísérletet, hogy az emberek személyes munkája és érdeke, amelyet el kell 

ismerni, az a közösség, a nemzet életével szoros összefüggésben álljon, a kapcsolat 

megmaradjon, ez a kapcsolat erősödjön. Vagyis a magyar nemzet nem egyének puszta 

halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell. Ilyen értelemben 

tehát az az új állam, amit Magyarországon építünk, illiberális állam, nem liberális állam. Nem 
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tagadja a liberalizmus alapvető értékeit, mint a szabadság, de nem teszi ezt az ideológiát az 

államszerveződés központi elemévé, hanem egy attól eltérő, sajátos nemzeti megközelítést 

alkalmaz.”
30

 

A komoly érdeklődést keltett beszédét később egy kötcsei pártrendezvényen úgy értelmezte, 

hogy se neki, se a Fidesznek nincs semmi gondja a demokráciával, sem a versenygazdaság 

jelenlegi működésével. Csak arra akarta felhívni a figyelmet Tusnádfürdőn, hogy ezeket a 

liberális jelző nélkül is lehet működtetni. 

4.1. A tusnádfürdői beszéd fogadtatása 

A beszéd jelentős politikai vitatémává vált belföldön és külföldön egyaránt. Többször 

előfordult, hogy a beszédet erősen leegyszerűsítve, sőt manipulatívan fordították le idegen 

nyelvekre. A Békemenet egyik szervezője szerint az illiberális demokrácia elnevezés helyett a 

közösségelvű és nemzeti demokrácia a pontos elnevezése annak a konzervatív 

állameszménynek, amiről a miniszterelnök beszélt.
31

  

2014. július 28-án az Együtt-PM Szövetség az Európai Bizottsághoz fordult Orbán Viktor 

miniszterelnök Tusnádfürdőn mondott beszéde és a civil szerveztek helyzete miatt.
32

 

Lánczi András, a Politikatudományi Intézet igazgatója szokatlannak nevezte, hogy egy 

politikus gondolkodni kezd.
33

 

Az Európai Bizottság szóvivője szerint egy nyári diáktáborban elmondott beszédből a 

bizottságnak nincs oka arra következtetni, hogy Magyarország elállna szerződésben rögzített 

kötelezettségeinek teljesítésétől.
34

 

Az ellenzéki LMP pártvezető reagálása szerint önmagában a liberális demokrácia valóban 

számtalan 21. századi kérdésre nem ad választ.
35

  

                                                 
30

 http://www.hir24.hu/belfold/2014/07/29/orban-viktor-vagatlanul/   
31

 http://mno.hu/fricztamasblogja/illiberalis-helyett-inkabb-kozossegelvu-es-nemzeti-demokracia-1241777  
32

 http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/33013-az-egyutt-pm-brusszelhez-fordul-orban-tusvanyosi-beszede-

miatt  
33

 http://www.gondola.hu/cikkek/92157-Nem_kell_megvedeni_a_liberalis_demokraciat.html  
34

 http://nol.hu/kulfold/az-eu-inkabb-nem-kommentalja-a-tusnadfurdoi-orban-beszedet-1477143  
35

 http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-657272  

http://www.hir24.hu/belfold/2014/07/29/orban-viktor-vagatlanul/
http://mno.hu/fricztamasblogja/illiberalis-helyett-inkabb-kozossegelvu-es-nemzeti-demokracia-1241777
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/33013-az-egyutt-pm-brusszelhez-fordul-orban-tusvanyosi-beszede-miatt
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/33013-az-egyutt-pm-brusszelhez-fordul-orban-tusvanyosi-beszede-miatt
http://www.gondola.hu/cikkek/92157-Nem_kell_megvedeni_a_liberalis_demokraciat.html
http://nol.hu/kulfold/az-eu-inkabb-nem-kommentalja-a-tusnadfurdoi-orban-beszedet-1477143
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-657272


4.2. Külföldi reagálások a tusnádfürdői beszédre 

2014. július 31-én maga Fareed Zakaria reagált cikkében Orbán Viktor beszédére és úgy 

vélekedett, hogy a magyar miniszterelnök olyan rendszert vezetett be Magyarországon, ami 

leginkább putyinizmusként írható le.
36

 

2014. augusztus 1-jén a The New York Times az Európai Unió próbája című szerkesztőségi 

cikkében keményen bírálta a tusnádfürdői beszédben megfogalmazott gondolatokat.
37

 

2014 augusztusában az arab Al Jazeera hírtévé is foglalkozott a tusnádfürdői beszéddel. A 

műsor szerint Magyarország az oroszoktól lesi el az „illiberális” modellt. A legismertebb arab 

hírtelevízió „Magyarország: úton a szakadék felé” címmel 25 perces riportfilmben elemezte a 

magyar belpolitikai helyzetet.
38

  

2014. augusztus 6-án a Washington Post szerkesztőségi cikkben kritizálta Orbán Viktort.
39

  

2014. augusztus 9-én a Politiken című dán lapban Rune Lykkeberg szerkesztő kifejtette, hogy 

Orbán beszéde a nyugati demokrácia hatékony rendszerkritikája. Szerinte a nyugati ostobaság 

és süketség jele Orbánt a politikai gonoszság ikonjaként beállítani.
40

 

2014. augusztus 28-án a Die Weltben jelent meg reagálás. A német liberális lap szerint Orbán 

Viktor gondolatai annyira illenek a nyugati értékrendhez, mint egy krumpli a tulipánföldhöz.
41

 

 2014. szeptember 3-án Orbán Viktor beszédével kapcsolatban írásbeli kérdéssel fordult az 

Európai Bizottsághoz Pavel Telicka, az európai liberálisok európai parlamenti (EP-) 

frakciójának egyik alelnöke. Az európai bizottsághoz fordultak Orbán beszéde miatt.  

 2014. szeptember 19-én Bill Clinton volt amerikai elnök egy tévéműsorban kritizálta Orbán 

Viktort, miszerint a tekintélyelvű kapitalizmus-modell, vonzó a magyar miniszterelnök 

számára.
42
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2014. szeptember 23-án az USA elnöke a sajtóhadjáratnak is köszönhetően a következőket 

nyilatkozta Magyarországról: „Magyarországtól Egyiptomig vég nélküli szabályozások és 

nyílt megfélemlítések érik egyre inkább a civil társadalmat. És a világ körül olyan bátor 

férfiakat és nőket zaklatnak, támadnak, sőt gyilkolnak meg, akik hallatni merik a hangjukat”
43

 

 2014. november 7-én minden addiginál súlyosabban támadta címoldalán Orbán Viktort az 

amerikai New York Times című napilap, mert a lap cikkírói szerint "illiberális" államá akarja 

tenni Magyarországot.
44

 

2015. február 2-án, Angela Merkel német kancellár budapesti látogatása alkalmával, 

kifogásolta az Orbán Viktor által kifejtett gondolatokat az illiberális demokráciáról. Mint a 

sajtótájékoztatójukon kijelentette „Nem tudok mit kezdeni az illiberális szóval a demokrácia 

összefüggésében”. Orbán Viktor válaszában kitartott álláspontja mellett, „a liberalizmus 

privilégiumot követel magának, amit nem adhatunk meg neki”.
45
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V. Orbáni liberalizmus fejlődés értelmezése 

 A legtöbb politikai elemző egyetért abban, hogy a liberális demokrácia sikertörténetnek 

bizonyult a volt szocialista országokban az 1990-es évek elején. Az átmeneti időszakot 

követően, a demokratikus intézményrendszer kiépülésével a demokrácia jellemvonásait 

észlelhetjük ugyan, azonban a hatalomgyakorlás módja (főleg, amit Orbán Viktor a második 

kétharmados győzelme után megvalósított) egyre inkább autoriter rendszerre hasonlított.  

1989-től Orbán Viktor, és a Fidesz, mint a rendszerváltó reformellenzék egyik húzó tagjának 

kommunikációs stratégiája egyszerű volt: mint liberális elvekben hívő állampolgár, az 

egypárti kommunista rendszerrel szembeni ellenvéleményét nyilvánította ki, így megvolt az 

ősellenség, aki ellen lehetett küzdeni.  

Orbán e korai jelentős retorikai sikerét egy sor újabb követte 1989 után. Korábban radikálisan 

liberális pártja, a Fidesz 1993-as konzervatív fordulatát, majd első, 1998-as választási 

győzelmét követően Orbán nyilvános politikai működését mindinkább a beszédmondás kezdte 

meghatározni. Ő lett, és alighanem mindmáig ő a rendszerváltás utáni Magyarország 

leghatásosabb és legnépszerűbb politikai szónoka. Orbán az elmúlt bő tíz esztendőben évente 

átlagosan legalább három olyan nyilvános beszédet tartott, többnyire nagyszámú hallgatóság 

előtt, melyeket különféle rádiók, televíziók, internetes portálok élőben közvetíttek, és amelyek 

szóhasználatukkal, kiélezett állításaikkal, fenyegető hanghordozásukkal olykor szinte 

sokkolták a közvéleményt: felráztak, heves rokonszenvet és heveny ellenszenvet 

ébresztettek.
46

 

Orbán 1989 utáni retorikájának sikeressége azonban nem annyira kommunikációs 

sokszínűségéből, vagy egyre újabb szónoki bravúrokból következett, hanem az 1989-es 

beszédhelyzet és beszédstílus, hatásos köztéri, képi és nyelvi újrateremtésének volt 

köszönhető. 

A jelek szerint ez nem pusztán a spontán siker modelljének tudatos, technikai alkalmazását, 

egyfajta szónoki siker- szabadalmat jelentett. Úgy látszik, Orbán első, jelentős és talán 

számára is váratlan szónoki sikere 1989-ben korai, gyors és visszafordíthatatlan – 

pszichológiai műszóval élve – “bevésődéses tanulást” eredményezett. 
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Ezért térnek vissza beszédei újra meg újra – a politikai környezet és problematika 1989 utáni 

erőteljes átalakulása ellenére – az 1989-es beszédhelyzethez, ezért elevenítik fel a világ 1989-

es radikális retorikai tagolását. Egyfajta pszichológiai biztonságot, érzelmi otthonosságot 

jelenthet a szónok számára ez a beszédhelyzet: a győzelemre ítélt ember biztonságát. Mintha 

az akkor elért hatás és siker minden új beszédhelyzetben is garantálható lenne ennek az 

“eredeti retorikai győzelemnek” a felidézésével. 

Most, hogy e fordulat több mint két évtizeddel az 1989-es rendszerváltás után 

Magyarországon is bekövetkezni látszik, érdemes áttekinteni e felemás rendszer 

keletkezéstörténetének a volt szocialista országokra jellemző tüneteit és működésmódjának 

legáltalánosabb sajátosságait. Mint látni fogjuk, e hatalmi berendezkedés javában kiépülő 

hazai variánsa hátterét, megoldásait tekintve egyelőre nem sok újdonsággal szolgál. Ha akad 

egyáltalán jellegzetesség, amely miatt a magyar eset mégis megkülönböztetett figyelmet 

érdemel, az az, hogy Magyarország az Európai Unió tagországa, és – eltérően a legtöbb volt 

szocialista országtól – nem a régi elitek vagy a régi-új elitek vezényletével tesznek kísérletet e 

rendszer megszilárdítására. 

 „A magyar történetnek az kölcsönöz pikantériát, hogy itt a demokratikus mozgástér 

korlátozására tett kísérlet éppen az 1989-es rendszerváltás egyik emblematikus, egykor a 

versengő, liberális demokrácia melletti nyilvános kiállása okán elhíresült politikai 

szereplőjének nevéhez fűződik. S bár e sajátosság a hazai és nemzetközi közbeszédben 

gyakran ellentmondásként merül föl, ebben az írásban amellett fogok érvelni, hogy ez a 

beállítás alapvetően téves: a néhai kelet-európai rendszerváltó nem 1989-es szereplése 

ellenében, hanem kifejezetten abból következően hirdethetett 2010-es választási győzelme 

után “forradalmat”, amely a liberális versengő demokrácia beszűkítését eredményezte.”
47

 

Azt, hogy az ilyen és ezekhez hasonló okok hogyan készítethetik elő a politikai talajt a 

demokratikus játéktér korlátozására kész erők felemelkedése és hatalomra kerülése számára, 

annak 2010 áprilisa óta a magyarországi rendszerváltás lett az iskolapéldája. Bár a gazdasági 

stagnálás 1989 óta mindvégig kísértett, politikai értelemben a magyar demokrácia 2006-ig 

alapvetően stabilnak számított.  

Magyarországon a 2006 és 2010 közötti négy esztendőben egyebek mellett a kormányzó 

baloldali és liberális pártok stratégai hibái, kommunikációs csődje és súlyos hitelvesztése, az 
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elmélyülő világgazdasági válság erőteljes hatása, a jobboldali erők kizárólag a hatalom 

megszerzésére összpontosítani képes, beszűkült politikai tudatállapota és demagóg politikája, 

továbbá az állam erőszak monopóliumát megkérdőjelező paramilitarista csoportok fellépése 

készítette elő azt a politikai fordulatot, amelynek eredménye a jobboldali populista párt 2010-

es “földcsuszamlásszerű” választási győzelme nyomában, pedig a korábbi versengő, liberális 

demokrácia visszavétele lett. 

A magát jobboldali-konzervatívként pozicionáló, a 2010-es parlamenti választások első 

fordulójában a szavazatok 52.73 százalékát megszerző Fidesz–KDNP pártszövetség 

hatalomra kerülése Magyarország számára nem csupán kormányváltást, hanem, mint utóbb 

kiderült, rendszerváltozást is hozott. S bár egyelőre még csak találgatni lehet, pontosan 

mifélét is, e pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy az 1989-ben életre hívott, amúgy sok 

tekintetben meglehetősen gyengén teljesítő demokráciát Magyarországon nem annak javított 

kiadása váltja fel, hanem egy olyan rendszer, mely már nem annyira belső működésmódjában, 

mint inkább csak külsőségekben idézi a versengő és liberális demokráciák világát. 

Ahogyan azt a megnevezésére használt terminusok változatossága is mutatja – illiberális, 

művi, klientista, fölülről irányított demokrácia, hibrid rendszer, szürke zóna, versengő és 

választásos önkényuralom – e nem-demokratikus rezsim egyedi megvalósulási módjai 

jelentősen különbözhetnek. S bár a szóbanforgó rendszertípus, nem egy poszt-szocialista 

országban válthatta (az átmenet tényleges kísérlete híján) ki, vagy (a nem-demokratikus 

fordulat egyik lehetséges eredményeképp) le a versengő demokráciát, nem szabad elfelejteni, 

hogy e hatalmi berendezkedésnek a legkülönfélébb földrajzi, politikai, gazdasági, kulturális és 

civilizációs keretek szolgálhatnak alapjául. Erősebb vagy mérsékeltebb formában 

megtalálható (vagy legalábbis a közelmúltig megtalálható volt) Európában, Afrikában, 

Ázsiában és a Közel-Keleten, méretes és kisebb, fejlett és fejletlen, prosperáló és gazdaságilag 

instabil országokban egyaránt. 

A kérdéses rezsim mindegyik változatáról elmondható, hogy a demokrácia beszűkítésével 

operál, amit elsősorban nem a demokratikus intézményrendszer látványos felszámolásával, 

hanem működésének részleges vagy teljes kiüresítésével ér el. Ez a körülmény nehezíti meg 

annyira mindazoknak a dolgát, akik e magukat egyébként jobbára makulátlan demokráciaként 

meghatározó rendszereken – országhatárokon belül és kívül – a demokrácia “valódiságát” 

kérik számon. E hatalmi berendezkedés működésmódja igen gyakran képezi ugyanis heves 

hazai és nemzetközi viták tárgyát.  



S bár Magyarország ez idő szerint – mindenekelőtt az Európai Unióban és a NATO-ban 

betöltött tagsága révén – formálisan még a nyugati világ részét képezi, a Nyugat-ellenes 

kirohanások mind gyakrabban csendülnek föl a 2010-ben létrehozott új magyar rezsim 

vezetőinek retorikájában is. Ezek a kirohanások, csakúgy, mint a demokráciát beszűkítő 

politikai intézkedések sokak számára érthetetlenek. Hiszen az új magyar rendszert ugyanaz a 

politikus, Orbán Viktor hozta létre, aki fontos szerepet játszott az 1989-es rendszerváltásban, 

mely a szocialista egypártrendszer fölszámolásával éppen Magyarországnak a nyugati világba 

való integrálódása előtt nyitotta meg az utat. Ahogyan ő maga fogalmazott nem is oly régen: 

„Nekem, akkori fiatalnak az a világ [a szocialista egypártrendszer világa] azt üzente, hogy 

Magyarország sohasem lesz rendes nyugati ország, vagyis ahogy én gondoltam, szabad és 

független, erős ország, amelyik együtt él, lélegzik és halad a Nyugattal, a világgal… Én ebbe 

a reménytelenségbe nem voltam hajlandó beletörődni. Változtatni akartam ezen, ezért léptem 

a politikába, és hittem, hogy a mi nemzedékünk képes is lesz erre a változtatásra.”
48

 

A politikai elemzők szerint Orbán Viktor 2006-tól kezdte meg szélmalomharcát a 

liberalizmus nyújtotta fogalmi, eszmei kerettel, amely igazából a 2010-es kétharmados 

választási győzelme után éleződött ki, azonban véleményem szerint én korábbra tenném a 

liberalizmustól kezdődő elhatárolódását. Meglátásom szerint 2002-re tehető ez az időpont, 

egyrészt mert maga a Fidesz egy hajszállal vesztette el a győzelmet, ami akkor olyan erős 

rendszerváltó érzületet váltott ki a hajdani radikális liberálisként induló, majd konzervatív 

liberálisnak valló fideszesekből, amikortól is nyilatkozataikból ki lehetett hallani az illiberális 

felhangot, ezért ekkortól elfordult a liberális értékektől.  A Fidesz vezetői elhintették, hogy az 

eredmény törvénytelen volt, a híveiket az utcára hívták, Orbán Viktor polgári körös 

mozgalmat hívott életre. Megváltoztatta szerkezeti struktúráját, ezzel egyidőben megváltozott 

a Fidesz kommunikációja is. A liberális értékek helyébe a nemzeti – nacionalista érzület vált 

követendő kommunikációs stratégiává. S elindított véleményem szerint egy olyan retorikai, 

kommunikációs lavinát, amely elvezetett az illiberalizmus hirdetéséig. 

A 2002- es súlyos vereség tudatához járulékos elemként társult a politikai baloldal által 

elkövetett súlyos hibák tömkelege, s megerősítette a Fideszt abban, hogy a nemzeti öntudatot 

erősítse. A baloldal ott hibázott, legelőször amikor vállalta a folytonosságot a bukott egy párti 

kommunista rendszerrel, amely által megtestesítette a vezető kormánypárt posztkommunista 

jellegét, s így nem lehet legitim részese a magyar nemzetnek. A második erős lökést a 
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baloldal 2006-os válságával (morálisan, politikailag is) szolgáltatta, először is a 

nyilvánosságra került őszödi beszéd, majd az október 23-ai békés tüntetők erőszakos 

feloszlatása, ami megszilárdította az egykori rendőrállam toposzát. 

Egyetértek ezen a ponton Kis Jánossal, aki szerint: „2006 őszének válsága - s ami utána jött -

végképp elidegenítette a jobboldalt a harmadik köztársaságtól, az új demokráciával szembeni 

ambivalencia ekkor váltott át abba a meggyőződésbe, hogy a 89-ben létrehozott 

berendezkedés megérett a pusztulásra. Amikor a Fidesz, kétharmados többsége birtokában, 

felszámolta a harmadik köztársaságot s a politikai rendszert szimbolikusan és intézményesen 

kisajátította a jobboldal számára, szellemi környezetében alig akadtak kritikusai”
49

, és az a 

tény alig érthető meg a Fidesz 2002-es választási veresége, a 2006-os válság, illetve a baloldal 

politikai csődje nélkül. 2010 után a Fidesz fokozatos rendszerátalakítást hajtott végre, 

kétharmados többségének birtokában új alkotmányt hozott létre, új választási rendszert hívott 

életre, majd 2014-től folyamatosan beszűkíti a média mozgásterét, amely alapjaiban mellőzi a 

liberális értékeket. Így lett Orbán Viktor és az általa vezetett Fidesz illiberálissá, a 

liberalizmus szélkakasává.  

A fentebb részletesen kifejtett tények ismeretében mindkét hipotézisemet helytállónak 

találtam.  
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VI. Összegzés 

Véleményem szerint a FIDESZ azért vált a liberalizmus szélkakasává, mert az 1990-es 

években nyíltan vállalta a kommunista egypártrendszerrel szembeni liberális irányultságát, 

amely kiállt a demokratizálódás, a szabadság és az emberi jogok mellett. Így könnyebb volt 

országos népszerűségre szert tenni, ismertté válni, mint liberális ellenzék (a kommunista 

rendszer ellenzője) könnyebb volt a parlamentbe bejutni, mindemellett szüksége volt a 

liberális szavazóbázisra a választási eredmények maximalizálása miatt. Tette mindezt addig, 

amíg az Orbán Viktor vezette Fidesz 2002-ben súlyos vereséget nem szenvedett a baloldaltól. 

Ezután a Fidesznek sikerült a baloldalt a választópolgárok szemében úgy azonosítani, mint a 

volt állampárt jogos utódját. A liberalizmus helyett, a választási győzelem érdekében 

kommunikációs szempontból hasznosabbnak bizonyult a nemzeti érzület hangsúlyossá tétele.  

Végezetül, ahhoz, hogy a Fidesz totális rendszerváltóként jelenjen meg az állampolgárok 

szemében, el kellett határolódnia a liberalizmustól, mert ez az eszme magában hordozza 

szabadságot, az egyenlőségét, függetlenséget. Azonban Orbán Viktornak más volt a szándéka: 

a politikai baloldal teljes megsemmisítésével együtt a liberalizmust is száműzni kellett, hiszen 

útjában állt, hogy megvalósíthassa, megszilárdíthassa kétharmados többségét. A FIDESZ és 

Orbán Viktor munkaalapú, illiberális államot akar építeni, vagy inkább egy putyinista 

autokráciát megvalósítani. Ezért mindig szembe fog kerülni azokkal a liberális problémákkal, 

mint a nacionalizmus, az idegengyűlölet és az antiszocializmus, amit az elmúlt 25 évben nem 

tudtak megoldani, liberális elvekkel sem. Ez a feladat, illiberális úton még nehezebb lesz. 
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VIII. Summary 

 

According to my opinion FIDESZ became the weather-corte of Liberalism, because int he 

1990th they openly identified with a Liberal line against the communists one-party system. 

They identifield themselves with freedom and human rights, so it was easier to become 

popular and well known all over the country then it was for the liberal opposition (who were 

the opposers of the communist regime) it was easier to get into the parliament. At the same 

time, they needed a liberal background of voters because of the maximalization of the results 

of the elections. They acted on this pronciple until FIDESZ has a serious defect from the left 

wing in 2002, lead by Orbán Viktor. 

After the FIDESZ managed to identify the left wing int he eyes of the electors as the legal 

follower of the state party. 


