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bevezetÉs

Az alkotmányos rend reformja és a közpolitika radi-
kális megváltozása soha nem történik ideológiai vá-
kuumban.1 Ha a változások motorját személyes és in-
tézményi érdekek jelentik is, világnézeti megalapo-
zás nélkül lehetetlen átfogó módon átalakítani a jogi 
és intézményes struktúrákat, vagy bebetonozni az új 
közpolitikai irányokat. Az Orbán rendszer jogi és in-
tézményes struktúráinak megértéhez is elengedhe-
tetlen annak elemzése, hogy a kormánypárt milyen 
ideológiai alapállásból kezdeményezte a forradalmi 
változásokat,2 és milyen értékek jegyében kormá-
nyoz.

Az alábbi tanulmány ehhez az általános kiindu-
lóponthoz két másik szempontot társít. Az első sze-
rint a Fidesz mellett a Jobbikot is vizsgálnunk kell, 
ugyanis a változások mélységét és tartósságát nem 
önmagában az okozta, hogy a Fidesz két alkalom-
mal is kétharmadot ért el a parlamenti választásokon 
(bár technikailag ez kétségtelenül elégséges lett volna 
a legtöbb intézkedés bevezetéséhez), hanem az a tény, 
hogy mindez egy masszív jobboldali fordulat jegyé-
ben történt, mely nem csupán a parlament, hanem 
a szavazók kétharmadát is maga mögött tudhatta. 
A másik fi gyelembe veendő kö-
rülmény az, hogy az elmúlt évti-
zedben Európa-szerte megfi gyel-
hető volt a populizmus felívelé-
se. Ez a közeg minden bizonnyal 
szintén hozzájárult a magyaror-
szági intézményi változtatások 
merészségéhez és tartósságához. Ezért tehát a tanul-
mány szűkebben arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
mennyiben értelmezhető a két nagy jobboldali párt 
ideológiája populistaként.

A régiós közeg változásának jellegét jól jelzi, hogy 
Ivan Krastev3 már a pénzügyi válságot közvetlenül 
megelőzően arra a következtetésre jutott, hogy Kö-
zép-Európát a populizmus és az illiberalizmus erői 
gyengítik. Nacionalista populista szereplők mobili-
zálnak a „posztmodern kultúra túlzásai”, a „hagyo-
mányos értékek összeomlása”, az „EU intézményei-
ben testet öltő liberális racionalizmus”, az „elitek el-
számoltathatatlansága”, valamint a „korrupt elitek és 
a morálisan korrumpáló »mások«” (mint az etnikai 

és szexuális kisebbségek) ellen. Érdekes módon, Kras-
tev akkor ezt a jelenséget nem tartotta közvetlenül 
veszélyesnek a demokráciára nézve, méghozzá két fő 
okból. Először is azért, mert lényegét tekintve a po-
pulizmus – bár súlyosan antiliberális – nem anti-
demokratikus. Másodszor pedig azért, mert „popu-
lista közpolitikák szinte egyáltalán nem léteznek.”4 
Krastevnek ezek a viszonylag optimista megállapí-
tásai összhangban voltak azokkal az értékelésekkel, 
amelyek a populista pártok és mozgalmak potenciá-
lisan pozitív hozadékait hangsúlyozták. Schmitter, 
Laclau és mások tanulmányai a populizmust olyan 
ideiglenes erőnek tekintik, amely aláássa a bezárkó-
zó, kartellesedő és bemerevedett pártrendszert, új 
ügyeket tűz napirendre, tabukat dönt, és összeom-
lása után megfi atalodott pártrendszert hagy maga 
után.5

Való igaz, hogy azoknak a populista mozgalmak-
nak a többsége, amelyek a pénzügyi válság előtt lé-
teztek Közép-Európában, mára vagy eltűntek, vagy 
a főáramhoz közelítő pártokká váltak. Azonban az 
antiliberális populista hullám két különösen promi-
nens képviselője – a Jobbik és a Fidesz – túlélt, és nö-
velte befolyását.6 

Összhangban a szakirodalom nagy részével, alább 
én is rámutatok e két párt popu-
lista jellemvonásaira; ugyanakkor, 
a tanulmány fő üzenete az, hogy 
egyik sem hagyományos értelem-
ben vett populista párt. Bizonyos 
ügyekben erősen, néhol szélsősé-
gesen elitisták. További – később 

részletezett – ideológiai vonásaik, mindenekelőtt az, 
hogy az államnak központi szerepet szánnak a tár-
sas kapcsolatok strukturálásában, a populizmus olyan 
határesetére utalnak, amelyet leginkább paternalista 
populizmusnak nevezhetünk. 

Tanulmányomban a klasszikus populizmust olyan 
ideológiaként értelmezem, amelynek három fő jel-
legzetessége van. Először is, a „kisember” vagy „köz-
nép” és a korrupt elitek ellentéte köré épül fel (an-
tielitizmus). Másodszor, a kormányzatban való köz-
vetlen népi részvétel valamilyen formáját követeli, a 
képviseleti demokrácia és a hivatásos politikusok ká-
rára (népi részvétel). Harmadszor pedig gyanakod-
va tekint a szervezett pluralizmus intézményeire, és 
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elvetendőnek tartja a kisebbségi érdekek preferenciális 
kezelését (többségelvűség).7 

Ezek közül a kritériumok közül a második lehet 
a legvitatottabb. Az a tény, hogy sok populista moz-
galom vezérelvű, és csak néhány támogatja a közvet-
len demokrácia deliberatív változatát, ellentmonda-
ni látszik a javasolt meghatározásnak. Ugyanakkor, 
ha nem foglaljuk bele a populizmus fogalmába a ha-
talom tömegek javára való újraelosztásának követe-
lését, akkor a fogalom elveszíti azt a programmatikus 
aspektusát, amely megkülönbözteti az ideológiát az 
attitűdöktől és a beszédmódtól. 

További pontosításként pedig hangsúlyoznám, hogy 
az elitellenességnek szükségszerűen része a nem eli-
tekkel való azonosulás is. Ez a kritérium meglehető-
sen triviálisan hangzik, de némileg ellentmond annak 
a gyakran hallott tételnek, hogy 
a „nép”, amelynek nevében a popu-
listák beszélnek, csupán egy „üres 
héj”, egy bármilyen tartalommal 
megtölthető kifejezés.8 Ez az ér-
telmezés, bár helyesen hangsú-
lyozza a populisták nyelvezetének 
rugalmasságát, túl messzire megy, 
és inkább illik a populista diskur-
zusra, mint a populista ideológi-
ára. Azok a politikai szereplők, 
akik olyan módon használják a 
„nép” kifejezést, hogy az magában foglalja a társa-
dalmi hierarchia tetején lévők bizonyos csoportjait, 
miközben a nem elitek egy részét – különösen a leg-
kevesebb hatalommal és javakkal bírókat – viszont 
kizárja a fogalomból, nem tekinthetők klasszikus ér-
telemben vett populistának, még ha sok tekintetben 
populista nyelvet is használnak. 

Az alábbiakban pártprogramokra, törvényjavas-
latokra (a Fidesz esetében pedig törvényekre és ren-
deletekre is), valamint a pártvezetők beszédeire és 
tanácsadóik cikkeire alapozva azt kívánom bemutat-
ni, hogy hogyan keverednek a populista és a nem po-
pulista elemek a Jobbik és a Fidesz esetében. A Fi-
desz esetén Orbán Viktort és fő ideológusát, Tellér 
Gyulát fogom a legautentikusabb forrásnak tekinte-
ni. Ami a Jobbikot illeti, a Vona Gábor pártelnök 
által publikált esszék és a Magyar Hüperión – a Job-
bik által támogatott intellektuális magazin – cikkei 
szolgáltak fő forrásokként. 

tÖbbsÉgelvûsÉg

A fenti kritériumokat a két tárgyalt pártra alkalmaz-
va, a többségelvűség tűnik a legkevésbé problemati-
kusnak, akár a többségi normák és értékek dominan-

ciáját, akár a döntéshozatal módját értjük alatta. A 
Fidesz és a Jobbik egyetért abban, hogy – a legalap-
vetőbb emberi jogok területén kívül – a nemzeti kö-
zösség kollektív érdekei felülírják az egyének és a ki-
sebbségek érdekeit. Mindkét párt elveti a mul ti kul-
turalizmust, a kormányzattól a többség értékeinek 
képviseletét várja, és igyekszik korlátozni a nem kon-
vencionális szubkultúrák (például a melegek és a lesz-
bikusok) jelenlétét a nyilvánosságban. A két párt kö-
zötti különbségek politikailag jelentékenyek, de in-
kább a radikalizmus fokához kapcsolódnak, semmint 
tartalmi álláspontokhoz. Például, miközben a Job-
bik a Pride betiltását ígéri, és a párt aktivistái gyak-
ran vesznek részt Pride-ellenes tüntetéseken, a Fi-
desz a kisebbségi normák kinyilvánítását kifogásol-
hatónak, de legitimnek tartja. 

A két párt beszédmódjában a 
„nemzet” vagy a „nép” kategóriá-
ja többnyire homogén módon je-
lenik meg. Csak ritkán történik 
utalás a részérdekek különbsé geire 
és azok összehangolásának szük-
ségességére. A Fidesz a nemzeti 
érdeket „nem állandó vitában”, ha-
nem „a maga természetességével” 
állítja képviselni.9 Orbánnak a vi-
tákra vonatkozó szembenállása 
pragmatikus alapokon áll: az au-

tokráciákat néha („sajnos”) hatékonyabbnak tekinti 
a demokráciáknál.10 Az ellenzék gyakorlati kizárása 
a döntéshozatalból (például az alkotmánybírák jelö-
léséből, az új alkotmány és módosításainak megal-
kotásából vagy a választókörzeti határok szabályozá-
sából11) szintén a pluralizmus implicit elvetésének te-
kinthető. 

Az állam semlegességének eszméjét – mint a tár-
sadalmi pluralizmus logikus velejáróját – a párt hi-
vatalosan nem ellenzi. Ugyanakkor, az előző alkot-
mány lecserélésének egyik legfőbb igazolása az volt, 
hogy az túlzottan az egyéni jogokra épült, szemben 
a nemzeti közösség érdekeivel, és így képtelen volt 
elég erőteljesen kifejezni a „magyar értékeket”.12 Or-
bán Viktor tanácsadója, Tellér Gyula nem csak azzal 
készítette elő a terepet a 2010 utáni „illiberális állam” 
számára, hogy rámutatott a jogokon alapuló alkot-
mány, a szabadpiac és a liberális normák dominan-
ciájának veszélyeire, hanem annak hangsúlyozásával 
is, hogy a gyakori hatalomváltás és a rövidlátó, anya-
gias tömegektől való közvetlen függés akadályt állít 
a hosszú távú társadalmi problémák megoldásának 
útjába. Véleménye szerint a választói nyomás cikli-
kussága rövidre zárja a Nyugattól való pénzügyi füg-
gés csökkentésére irányuló kísérleteket. A régi alkot-
mány túlzottan könnyűvé tette a kormányváltást, és 

ha nem foglaljuk bele a 
populizmus fogalmÁba a 
hatalom tÖmegek javÁra 
valÓ ÚjraelosztÁsÁnak 
kÖvetelÉsÉt, akkor a foga-
lom elveszÍti azt a prog-
ram matikus aspektusÁt, 
amely megkÜlÖnbÖzteti az 
ideolÓgiÁt az at ti tû dÖk-

tõl És a beszÉdmÓdtÓl
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a társadalom gyengének bizonyult 
ahhoz, hogy megvédje magát a 
kor mányzatot foglyul ejtőkkel 
szemben. Mivel a polarizált ver-
senyben túl nagyok voltak a tétek, 
a pártok túlígérték magukat, és így a kormányoknak 
végül nem maradt más választásuk, mint a külföldi 
hitelfelvétel. Ez az állampolgárok elidegenedését, va-
lamint a hitelezőktől való növekvő függőségét ered-
ményezte. A megoldás egy olyan új alkotmány, amely 
beszűkíti a politikai játékteret, előír bizonyos érté-
keket, és olyan intézményeket hoz létre, amelyek ké-
pesek előmozdítani a nemzeti közösség érdekeit.13

Ennek megfelelően, a 2010 utáni Magyarorszá-
gon számos intézményi megoldás és közpolitikai in-
tézkedés ellentmond az állami semlegesség eszmé-
nyének. Vegyük a felekezeti semlegesség példáját! Az 
új alkotmány a kereszténységet nemzetmegtartóként 
defi niálja, az 2012-es egyházi törvény pedig lehető-
vé tette, hogy a vallási csoportok közötti hierarchiát 
még a korábbiaknál is politikusabb jellegűvé alakít-
sa a mindenkori parlamenti többség. 2015-re olyan 
mértékűvé fokozódott az állami iskolák és jóléti in-
tézmények átadása a kiválasztott egyházak részére, 
hogy még a kedvezményezett egyházak néhány ve-
zetője is tiltakozott; mondván, hogy ilyen körülmé-
nyek között veszélybe kerül az állam felekezeti sem-
legessége.14 

A Fidesz ideológusai nem egyszerűen negatívan 
ítélik meg a globalizációt, a neoliberalizmust, a kon-
zumerizmust, a külföldi magánbefektetők tulajdon-
szerzését vagy a kozmopolitanizmust, hanem olyan 
egymással szorosan összefüggő és gondosan meg-
szervezett folyamatokat látnak bennük, amelyek bi-
zonyos gazdasági és politikai erők világ feletti domi-
nanciáját hivatottak létrehozni. Az abortusz elérhe-
tősége, az új vallási kultuszok, a droghasználat és az 
értéksemleges iskolák terjedése együttesen a magyar 
nemzet gyengítése irányában hatnak.15 Az állam fel-
adata, hogy megvédje polgárait ezen folyamatoktól, 
továbbá a multinacionális társaságok mohóságától, 
valamint a nemzetközi tulajdonban álló médiumok 
és a nemzetközi szervezetek beavatkozásától.16

A Jobbik még a Fidesznél is egyértelműbben ítéli 
el az állami semlegességet és az etnokulturális több-
séget illető korlátozásokat. Miután az állam felada-
ta az, hogy utat mutasson a nemzeti közösség szá-
mára, defi níció szerint sem lehet semleges.17 A párt 
a liberális demokráciát – ezt a külföldről importált 
selejtet – az értékalapú demokráciával kívánja felvál-
tani. A cél az, hogy a jelenlegei helyzet – amelyben 
a magyarok a saját országukban is másodrendű pol-
gárok – megszűnjön.

Ugyan a két párt közötti kü-
lönbségek továbbra is relevánsak, 
a Jobbik eszméi meglepően nagy 
befolyással bírtak a Fidesz-kor-
mányzat politikájára. A két párt 

közötti ideológiai rés fokozatosan szűkült. A Jobbik 
2010-ben arra szólította fel a parlamentet és a kor-
mányt, hogy alkosson új alkotmányt, emelje be az 
Istenre és a Szent Koronára való hivatkozást az al-
kotmány szövegébe, távolítsa el a közterekről a bal-
oldali történelmi szereplők szobrait, vezessen be em-
léknapot a trianoni békediktátum emlékére, adjon 
szavazati jogot a szomszédos országokban élő ma-
gyaroknak, és emeljen be néhány szélsőjobboldali 
írót a nemzeti tananyagba. A Fidesz mindezen ja-
vaslatokat megvalósította, bár némely esetben (mint 
az alkotmányban a Szent Koronára és a keresztény-
ségre való hivatkozás esetében) a Jobbik által kívánt-
nál kevésbé radikális formában. Ugyan a „befolyás” 
kifejezés túl erős lehet – hiszen nem tudhatjuk, hogy 
milyenek lettek volna a Fidesz-kormány intézkedé-
sei a Jobbik jelenléte nélkül –, azt fontos felismerni, 
hogy ezek a követelések először a Jobbik, nem pedig 
a Fidesz dokumentumaiban jelentek meg. 

nÉpi rÉszvÉtel

Ami a népi részvétel iránti igényt illeti, a két párt 
ideológiája a populizmus és az elitizmus között osz-
cillál. 2010 előtt – ellenzékben – a Fidesz populista 
stratégiát követett: népszavazásokat kezdeményezett, 
és a politikai osztály megfelezésének ígéretével kam-
pányolt. És valóban, hatalomra kerülése után radi-
kálisan csökkentette a parlamenti és a helyi önkor-
mányzati képviselők számát. Ugyanakkor az orszá-
gos végrehajtó hatalom létszáma nem csökkent, és 
valójában erősödtek a politikai rendszer elitista, nem 
többségelvű elemei. A Nemzeti Bank elnökéből, az 
Állami Számvevőszék elnökéből és a köztársasági 
elnök küldöttéből álló Költségvetési Tanács vétójo-
got kapott a költségvetés felett. A köztársasági elnök 
új választásokat írhat ki, ha a költségvetést nem fo-
gadják el időben. Az actio popularist, amellyel bárki 
az Alkotmánybírósághoz fordulhatott, eltörölték. 
A független szabályozó szervek (médiatanács, orszá-
gos bírói hivatal, ügyészség, számvevőszék stb.) ve-
zetőinek mandátumát meghosszabbították. A mi-
nősített többség követelményét új szabályozási te-
rületekre terjesztették ki (adók, családtámogatások, 
választói körzethatárok).

A rendkívüli sürgősségi törvényhozási eljárások 
alkalmazásával a kormányzat leszűkítette a nyilvá-

a kÉt pÁrt beszÉdmÓdjÁban 
a „nemzet” vagy a „nÉp” ka-
tegÓriÁja tÖbbnyire ho-
mogÉn mÓdon jelenik meg
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nos viták lehetőségét. A parlamentnek a kormány el-
lenőrzésében való szerepének gyengülése és a kor-
mányzati döntések körüli titkolódzás látványos nö-
vekedése18 tovább csökkentette a népi részvétel terét. 
A népi kezdeményezés intézményének megszünte-
tésével, a népszavazás érvényességi küszöbének eme-
lésével, valamint a népszavazási kérdések jogszerű-
ségéről döntő testület kormányhoz lojális tagokkal 
való feltöltésével a politikai rendszer közvetlen de-
mokratikus elemeinek szerepe lecsökkent. Mivel ezen 
változások közül a Fidesz egyiket sem jelezte 2010 
előtt, a párt ellenzéki és kormányzati szakaszai kö-
zötti törés radikálisnak mondható.

A Fidesz ugyanakkor nem fordult teljesen szem-
be a plebiszcitárius eljárásokkal; 
jóllehet, ezeknek nagyon sajátos 
formáit alkalmazza. Népszavazá-
sok helyett például „nemzeti kon-
zultációkat” folytat. Ennek az 
 in tézménynek a jellegét a beván-
dorlással kapcsolatos kampány jól 
mu tatja. A minden állampolgár-
nak elküldött, Orbán Viktor fényképével és aláírá-
sával ellátott levél kijelenti, hogy: „A megélhetési be-
vándorlók törvénytelenül lépik át a határt, és miközben 
menekültnek állítják be magukat, valójában a szociális 
jut tatásokért és a munkalehetőségért jönnek. [...] Mivel 
Brüsszel kudarcot vallott a bevándorlás kezelésében, Ma-
gyarországnak a saját útját kell járnia. Nem fogjuk hagy-
ni, hogy a megélhetési bevándorlók veszélyeztessék a ma-
gyar emberek munkahelyeit és megélhetését. [...] Szá mítok 
a véleményére.” A levélhez csatolt kérdőívben kérdé-
sek hosszú sora szerepel, beleértve olyanokat, hogy 
vajon a válaszadó aggódik-e a terrorizmus miatt, és 
lát-e összefüggést a terrorizmus és Brüsszel beván-
dorlásügyben tanúsított tehetetlensége között. Az utol-
só kérdés az volt, hogy: „Egyetért-e Ön a magyar kor-
mánnyal abban, hogy a bevándorlás helyett  inkább a ma-
gyar családok és a születendő gyermekek támogatására van 
szükség?” Az ilyen, angolul „push poll”-nak nevezett 
marketingtechnikák révén begyűjtött válaszokat a 
kormány rendre saját tevékenysége népi legitimáció-
jának bizonyítékaként idézi, bár a konkrét válaszadá-
si adatokat soha nem hozza nyilvánosságra. 

Jól látható tehát, hogy ezek a levelek és kérdőívek, 
miközben teret adnak a polgárok korlátozott, bár köz-
vetlen, véleménynyilvánítására, alapvetően a felülről 
lefelé irányuló uralom eszközei. Hasonló logikát követ 
a kormányzat és az egyes civil szervezetek közötti 
kapcsolatok rendszere is. A kormányzat pénzügyi tá-
mogatást nyújt bizonyos szervezeteknek, amelyek 
pedig felvonulásokat szerveznek a miniszterelnök tá-
mogatására, és központi szerepet játszanak a Fidesz 
ellenfeleivel szembeni negatív kampányokban. 

Összességében elmondható, hogy miközben a köz-
vetlen demokrácia csatornái szűkültek, a populáris 
támogatás kimutatása a politikai rendszer központi 
eleme maradt. Ugyanakkor, a formális korlátok fenn-
maradása ellenére sikerült a rezsimnek olyan, Euró-
pában ismeretlen mértékűen centralizált hatalmi 
struktúrát létrehoznia, amely – a „vezérdemokrácia” 
szellemében19 – gyakorlatilag minden hatalmat a mi-
niszterelnök kezébe ad.

Ebben a második dimenzióban a Jobbik intézmé-
nyi ágendája egyértelműbben a populista oldalon áll, 
mint a Fideszé. A párt a képviselői immunitás meg-
szüntetését ígérte; azt, hogy a minisztereket jogilag 
felelőssé teszik döntéseikért; valamint azt, hogy meg-

adják a polgároknak az elnök köz-
vetlen választásának és a képvi-
selők visszahívásának jogát.20 
 Persze a Jobbiknak még nem volt 
le hetősége javaslatait megvalósí-
tani, és ezért nehezebb megítél-
ni, hogy mennyire áll komoly el-
köteleződés azok mögött. Rá adá-

sul, a Jobbik vezetőinek a tekintélyelvű politikai 
struk túrák irán ti csodálata (amiről lentebb lesz szó) 
azt jelzi, hogy a politikai osztály alulról indított fel-
ügyelete csupán egy közbülső stádium a párt számá-
ra; a végső cél egy vezérközpontú, hierarchikus po-
litikai rendszer felépítése. 

elitizmus És elitellenessÉg 
a fidesz ideolÓgiÁjÁban

A Fidesz kampányszövegei tökéletesen illeszkednek 
az elitellenes kategóriába. A 2006 és 2010 közötti 
időszakban a párt retorikája egyértelműen az „új arisz-
tokraták”, a „dúsgazdag milliárdosok”, a „léhűtők” 
és a „csalók” ellen irányult, akik kihasználják a kis-
embereket.  Ugyanakkor ezek a támadások nem az 
establishment versus nép dichotómiájában gyökerez-
tek. A magyar kisember tipikusan nem a magyar elit-
tel volt szembeállítva, hanem a nemzetközi gazda-
sági és kulturális establishmenttel és hazai képvise-
lőivel: az „idegenszívű”, kozmopolita baloldaliakkal 
és liberálisokkal.21 Azáltal, hogy kritikáját Brüsszel-
re, Washingtonra vagy bizonyos nemzetközi szerve-
zetekre irányította, amelyekkel szemben a magyar 
kormányzat alávetettként jelent meg, a párt folytat-
ni tudta az establishmenttel szembeni érzelmek han-
goztatását akkor is, amikor a párt vált a de facto po-
litikai elitté; sőt, még akkor is, amikor a legnagyobb 
oligarchák már a támogatói körébe tartoztak. 

A külpolitikai viszonyok leírására használt „Dávid 
és Góliát” képet a magyar polgárokkal szembeni pa-

ugyan a kÉt pÁrt kÖzÖtti 
kÜ lÖnbsÉgek tovÁbbra is 
re levÁnsak, a jobbik eszmÉi 
meglepõen nagy befolyÁs-
sal bÍrtak a fidesz-kor-

mÁnyzat politikÁjÁra
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ternalista viszony ellenpontozza. A Fidesz úgy értel-
mezte választási sikerét, mint ami felhatalmazza a 
kormányt a polgárok nevelésére és fegyelmezésére. 
2010 után eltörölték az iskolák tanrendi autonómiá-
ját, leszűkítették a helyi önkormányzatok és az egye-
temek autonómiáját, és megerősítették az állami al-
kalmazottak feletti kontrollt. További kormányzati 
döntések – mint például a vasárnapi zárva tartás – 
szintén azon az elven alapulnak, hogy a győztes párt, 
illetve az azon alapuló kormány 
erkölcsi tekintéllyel rendelkezik 
polgárai magánéletének alakítá-
sára. Az, aki nem dolgozik, aki 
nem ha gyományos családban él, 
aki nem tartja rendben a kertjét, 
vagy nem küldi óvodába a gyere-
két, kötelességszegő, és ezért a 
szo ciális juttatások és a döntéshozatali jogok korlá-
tozásával szankcionálható. 

Míg a Jobbik az érdemek jogoknál nagyobb súlyá-
ról beszél,22 a Fidesz azt hangsúlyozza, hogy jogok 
nem léteznek társadalmi kötelességek nélkül. Abban 
azonban egyetértenek, hogy a jogokon alapuló libe-
rális megközelítés társadalmi dezintegrációhoz vezet. 
A nemzeti közösségben való teljes jogú tagság elő-
feltétele a kötelességek teljesítése. Ez azt is jelenti, 
hogy a közösségi tagsági jogok nem adott sajátosság-
ból következnek, mint amilyen az állampolgárság 
vagy az etnikai hovatartozás, hanem valamilyen tel-
jesítményen. 

Ennek megfelelően, a Fidesz-kormány alatt jólé-
ti juttatásaik jelentős részétől megfosztották azokat 
a munkanélkülieket, akik nem fogadják el a felkínált 
közmunkát, valamint azokat a szülőket, akik nem 
küldik óvodába vagy iskolába a gyermeküket. A helyi 
hatóságokat felhatalmazták arra, hogy az érdemte-
lennek tekintett polgároktól megtagadjanak juttatá-
sokat (lásd a 2011. évi CLXXXIX. törvényt), bele-
értve azokat is, akik nem tartanak rendet a házuk 
körül23 vagy közösségellenes magatartást tanúsíta-
nak.24 

Szöges ellentétben a populizmus emancipatórikus 
jellegével, mindkét párt megpróbálta csökkenteni a 
tanulatlanok és a politikai underclass hangját a po-
litikai csatornák struktúrájának radikális megváltoz-
tatásával. A Fidesz felvetette a szavazók önkéntes re-
gisztrációját, míg a Jobbik a választójogot iskolázott-
sági kritériumokhoz javasolta kötni.25 

Bár a tipikus Fidesz-retorika nem tartalmaz elitista 
frázisokat, mivel azok ellentmondanának az általá-
nos populista stratégiának,26 a párt ideológusainak 
tételei meglehetős szkepticizmust sugároznak a nép 
politikai és erkölcsi alkalmasságával kapcsolatban. A 
polgárokat rászedhetőnek és fogyasztásorientáltnak 

tartják, hiányolva belőlük a spiritualitást.27 Ugyan-
akkor a hangsúly nem a nép hibáin, hanem manipu-
látorainak sötét jellemén van. A konzumerizmus – és 
általában, az ösztönszintű motivációk elsőbbsége a 
szellemi motivációkkal szemben – olyan jelenségként 
jelenik meg, amelyet a nemzet ellenségei (beleértve 
a szocialistákat és a liberálisokat) szándékosan erő-
sítenek. A polgárok sekélyességének legfőbb kedvez-
ményezettje a mitikus „Befektető”; az erő, amely év-

századok, „talán évezredek”28 óta 
zsákmányolja ki a nemzeteket. 

Az összeesküvés-elméletek és a 
moralizálás persze a populista be-
szédmód jól ismert jellemzői.29 Az 
igazi kérdés az, hogy ki ellen hasz-
nálják ezeket. Az össze eskü vés-
elméleteket csak elitek – a Fidesz 

esetében globális elitek – ellen lehet alkalmazni. 
A moralizáló diskurzus viszont egyaránt irányulhat 
az elitek fényűző életmódja és az alsóbb osztályok 
önfegyelmének hiánya ellen. A paternalista populizmus 
abban tér el a populizmus klasszikus változatától, 
hogy az utóbbinak is nagy teret ad.

A Fidesz-kormány alatt ilyenféle moralizáló érvek 
kísérték a javak felfelé irányuló újraelosztását (az al-
sóbb osztályoktól a felsőbbekhez). A vonatkozó köz-
politikai intézkedések – mint például az egykulcsos 
személyi jövedelemadó, az áfa növelése, a pénzügyi 
transzferek adókedvezménnyé való átalakítása, a szo-
ciális juttatások magatartási szabályokhoz kötése – 
növelték a társadalmi egyenlőtlenségeket. Míg 2008 
után Görögország kivételével minden OECD-ország 
emelte a szociális kiadásait, hogy a pénzügyi válság 
következményeit enyhítse, Magyarországon a szo-
ciális juttatásokat csökkentették, és a munkanélkü-
li-segély jogosultsági időtartamát tízről három hó-
napra faragták. A kormányzat 2013-ban kevesebbet 
költött jóléti kiadásokra, mint 2008-ban, holott a 
sze gények száma nőtt: 2008-ban a társadalom 17,9%-a 
élt „súlyos anyagi nélkülözésben”; 2013-ra ez a szám 
26,8%-ra emelkedett.30 A „munkaalapú” társadalom 
szlogenjét – amely elsősorban a szociális juttatá soknak 
munkalehetőséggel való felváltását takarta – ugyan-
akkor támogatta a többség; részben azért, mert igaz-
ságosabbnak tartotta a legszegényebbek feltétlen tá-
mogatásánál, részben pedig azért, mert alkalmasnak 
látta a szélsőségesen alacsony foglalkoztatási ráta eme-
lésére. 

Bár a közpolitika ilyetén alakulásában legalább 
akkora szerepet játszhattak a gazdasági indokok, mint 
ideológiaiak, az eredmény határozottan összhang-
ban áll a Fidesz ideológusainak írásaival. Tellér Gyula 
szerint például a legalapvetőbb probléma, amellyel 
az ország 2010-ben szembesült, a kormányzati tá-

a kÜlpolitikai viszonyok 
leÍrÁsÁra hasznÁlt „dÁ-
vid És gÓliÁt” kÉpet a ma-
gyar polgÁrokkal szem-
beni paternalista viszony 

ellenpontozza
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mogatástól függők nagy száma. Ez mind a gazdaság, 
mind a Fidesz számára problémát jelentett, hiszen a 
jóléti szolgáltatások igénybevevői tipikusan a szoci-
alisták szavazóbázisát képezték. Erre a kihívásra a 
Fidesz-kormány a szociális juttatások csökkentésé-
vel válaszolt azok tekintetében, akik nem dolgoznak, 
és nem nevelnek gyerekeket. A munkanélküliek szá-
mára a kormányzat korlátozott munkalehetőséget 
ajánlott a közmunkán keresztül. A technika nem-
csak praktikusan volt viszonylag könnyen bevezet-
hető, hanem egyben a rendszer stabilizálását is szol-
gálta, mivel ez a típusú munkaviszony nem teremt 
jogforrásokat, és elérhetősége erősen függ a helyi po-
litikai elitek mérlegelésétől. A hazai gazdasági elit 
létrehozására irányuló társadalommérnökösködés új 
oligarchikus struktúrák kialakulásához vezetett – ez 
pedig olyan kimenet, amely szöges ellentétben áll a 
klasszikus populizmus céljaival.

Ezekkel a fejleményekkel összhangban állapítot-
ta meg Bozóki András, hogy „a középosztályi popu-
liz mus valójában kéz a kézben járt az alsóbb osztá-
lyok és a munkanélküliek nemzetből való kizárásá-
val”.31 Ennek megfelelően a „neoliberális populizmus” 
kifejezéssel írta le a Fidesz programjának lényegét. 
Bár a „neoliberális” jelző problematikus, mivel nehe-
zen egyeztethető össze az állam növekvő szerepével 
számos szektorban, a felső-középosztályi elfogultság 
egyértelműen tetten érhető a 2010 utáni intézkedé-
sekben. 

Mindezzel párhuzamosan azonban a Fidesz to-
vábbra is kritizálja a tiszta piacgazdaságot a szellemi 
értékek iránti érzéketlensége, a gyengékkel szembe-
ni kegyetlensége és nem ze tek fö-
lötti jellege miatt. Miután az ál-
lamnak kötelessége a hazai ter-
melők és fogyasztók érdekeinek 
védelme, megengedhető – sőt, kí-
vánatos – a külföldiekkel szem-
beni diszkrimináció, az árszabá-
lyozás, a kiválasztott vállalatok 
támogatása, bizonyos javak és iparágak államosítá-
sa, valamint az olyan pénzügyi intézmények megfe-
gyelmezése, amelyek tisztességtelenül bánnak – az 
állam szerint – a fogyasztóikkal.

A kormányzati fi lozófi a integráns része a szekto-
rok közötti különbségtétel: a mezőgazdaság és a ter-
melési szektor erkölcsi értékekkel való felruházása, 
illetve a pénzügyi piacok negatív megítélése. Ennek 
megfelelően 2010 után a Fidesz-kormány a forráso-
kat a „spekulatív”-tól a „produktív” gazdasági szek-
torokba csatornázta állami támogatások, rendkívüli 
adók és súlyos büntetések révén. Mindez szervesen 
illeszkedik a hagyományos populista felfogáshoz, 
mint ahogy a szakképzés előnyeinek hangsúlyozása 

is, az általános műveltséget nyújtó középiskolák és a 
felsőoktatás kárára.

A 2010 utáni években erősödött a gazdasági szek-
torok szabályozása és a gazdasági folyamatokba való 
– gyakran ad hoc jellegű – beavatkozás; egyszerre cé-
lozva a nyomorúság enyhítését és új egyenlőtlensé-
gek létrehozását. Mindezt olyan ideológiai keret tá-
masztotta alá, amely az egyéneket homályosan meg-
határozott kommunitárius erkölcsi mércével méri. 
Tellér Gyula idézett írásában utal arra, hogy miben 
állhat az a teljesítmény, amelyet a közösségnek érté-
kelnie kellene – elsősorban a munkában, a gyerek-
nevelésben, a politikában való részvételben és az olyan 
szellemi tevékenységben, amely hozzájárul a nemze-
ti identitás újratermeléséhez32 –, ám végső soron a 
nemzet vezetőit hatalmazza fel annak eldöntésére, 
hogy kinek a hozzájárulása értékes. A vezetők díjak-
kal, előléptetéssel vagy gazdasági lehetőségekkel ju-
talmazhatják a legjobban teljesítőket, ezzel is ösztö-
nözve a polgárokat a közösségért való munkálkodás-
ra. A társadalommérnökösködés kitüntetett terepei 
közé tartozik magyar vállalkozók helyzetbe hozása, 
a nagy (középosztálybeli) családok támogatása és a 
patrióta oktatás. Tellér elismeri, hogy a különjutalmak 
osztogatása klientúrát hoz létre a kormány körül, de 
ezt mellékes jelenségnek tartja, mivel ez a klientúra 
semmi más, mint az a méh, amelyből az új, teljesít-
ményalapú rezsim megszületik majd.33

Az elmúlt évek központosítás- és szabályozás irán-
ti hevülete persze a sajátos, válság utáni helyzetben 
gyökerezik. Az elmúlt években a gazdasági összeom-
lás legfőbb okának széles körben a szabályozás hiá-

nyát tekintették. Ugyan ak kor az 
állami aktivitás jól megfelel a pa-
ternalista populizmus logikájá-
nak is. Különösen igaz ez azok-
ra a gesztusokra, amelyek kere-
té ben a kormányzat az adó- és 
jólé ti politika által az alsóbb osz-
tályoktól a gazdagokhoz terelt 

források egy kisebb részét látványos, teátrális intézke-
désekkel visszaadta a kevésbé jómódúaknak. A köz-
véleménynek különösen tetszett az ingatlan-elár-
verezések felfüggesztése; a bankokra, a kiskereske-
delmi cégekre, az energia- és a telekommunikációs 
szektorban jelen lévő multinacionális vállalatokra ki-
vetett különadók bevezetése; a közműdíjak ki kény-
szerített csökkentése valamint a bankokra kényszerített 
részleges hitelelengedés. A paternalista populizmus 
rezsimje a közvélemény igazságérzetét nem automa-
tikus, személytelen szociális juttatások útján elégíti 
ki, hanem olyan, széles körben reklámozott állami 
beavatkozásokkal, amelyek látható károkat okoznak 
a leggyűlöltebb elitcsoportoknak.

az ÖsszeeskÜvÉs-elmÉletek 
És a moralizÁlÁs persze a 
populista beszÉdmÓd jÓl is-
mert jellemzõi.az igazi kÉr-
dÉs az, hogy ki ellen hasz-

nÁljÁk ezeket
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elitizmus És elitellenessÉg a 
jobbik ideolÓgiÁjÁban

A Fidesz szociálpolitikája és az állammal kapcsola-
tos nézetei sok hasonlóságot mutatnak a Jobbik fi lo-
zófi ájával. Mi több, a fent elemzett Fidesz-intézke-
dések nagy része a Jobbik nyilatkozataiban bukkant 
fel először felvetésként. Másrészt, a Jobbik majdnem 
minden tekintetben továbbra is szélsőségesebb a Fi-
desznél, különösen a büntetőjogi szigor vonatkozá-
sában; lásd például a halálbüntetés, valamint a bűn-
elkövetők kényszermunkájának támogatását. A Job-
bik által vezetett településeken a büntetett előéletű 
lakosok időnkénti kizárása a szociális lakhatásból 
vagy a közmunkások munkavégzésének kamerával 
történő ellenőrzése jól jelzik a párt radikalizmusát. 
A pártprogramok és kampányszlogenek alapján ösz-
szességében egy olyan párt képe rajzolódik ki, amely 
vehemensen establishment-ellenes, rendészeti ügyek-
ben nagyon szigorú, valamint erőteljesen euro szkep-
tikus – de egyúttal demokratikus, és nem rasszista, 
hiszen a polgárokat nem kívánja etnicitás vagy faji 
hovatartozás alapján megkülönböztetni.

A vonatkozó szakirodalom ugyanakkor arra fi -
gyelmeztet, hogy a szélsőjobboldali pártok gyakran 
két ideológiát vallanak: az egyiket a tömegek, a má-
sikat a bennfentesek számára tartják fenn.34 A Job-
bik esetén a második réteg létezé-
se különösen jól látható: különfé-
le beszédek, nyilvános gesztusok 
és kiszivárgott, párton belüli kom-
munikációk alapján kétség sem 
fér het hozzá, hogy a vezetés és a 
tagság jelentős része rasszista (leg-
inkább romaellenes és antiszemi-
ta), illetve ultranacionalista. Parla-
menti képviselői beszédek tanúsít-
 ják, hogy a pártvezetők egy része hisz a vér vádakban 
(vagyis abban, hogy zsidók – rituális okokból – ke-
resztény gyerekeket öltek); hogy nem fogadja el Ma-
gyarország jelenlegi határait; és hogy a cigányokat a 
magyar nemzet elleni cionista összeesküvők eszkö-
zeinek tartja.35 

Mindkét ideológiai réteget – a közrendi (’law and 
order’) populistát és az ultranacionalistát – elitelle-
nes elemek dominálják. A Jobbikkal kapcsolatos do-
kumentumok részletes elemzése ugyanakkor rámu-
tat egy harmadik, az előző kettőtől jól elkülöníthe-
tő réteg létére is, amely radikálisan elitista. Ennek az 
utóbbi ideológiai konstrukciónak az elsődleges le-
nyomata a pártvezető esszéiben és a szellemi környe-
zete által írt, a Magyar Hüperiónban publikált cik-
kekben keresendő.

Ennek az ideológiai konstrukciónak a leírásakor 
érdemes abból a viszonylag jól ismert tényből kiin-
dulni, hogy a Jobbik – a nyugati szélsőjobboldali pár-
tok közül egyedüliként – Iránt, Oroszországot és Tö-
rökországot tartja legfőbb nemzetközi szövetségesé-
nek, és vezetői több alkalommal tettek az iszlám 
vallást nagyra értékelő kijelentéseket. Ezt az attitű-
döt a második, ultranacionalista réteg azzal magya-
rázza, hogy a magyarok ázsiai és türk eredetűek, és 
ezért a muszlim türk népekre rokonokként kell te-
kinteni. A harmadik réteg viszont egy kevésbé par-
tikularista, absztraktabb és globálisabb magyarázat-
tal szolgál: eszerint az iszlám a tradicionalizmus utol-
só védőbástyája.36

Ebben a kontextusban a „tradicionalizmus” nem 
egyszerűen a hagyományok iránti pozitív attitűdöt 
jelent. A kifejezés egy specifi kus ideológiai iskolára 
vonatkozik, a tradicionalista iskolára, amelynek kép-
viselői között olyan személyiségeket tudhatunk, mint 
René Guénon és Julius Evola.37 A tradicionalisták 
metafi zikai és ezoterikus ideológiája az egyetemes 
transzcendens rend létébe vetett hiten alapul, ame-
lyet eredetileg az általuk „perenniális fi lozófi ának” 
nevezett szemlélet, valamint – később, részleges mó-
don – a világvallások fejeztek ki.

A tradicionalista iskola eredeti tagjainak többsé-
ge európai keresztény volt, de közülük sokan a budd-

hizmushoz vagy a hinduizmushoz 
fordultak, és különösen sokan vál-
tak muszlimmá.38 Az alapító, Gué-
non, szúfi  muszlimként halt meg. 
Az iskola egyedi politikai profi l-
ját jól illusztrálja az a tény, hogy 
Guénon alapított egy – ma is mű-
ködő – szabadkőműves páholyt 
is. A szabadkőművesség azért volt 
von zó a tradicionalisták számára, 

mert beavatási rítusok útján hozzáférést ígért az ősi, 
szent tudáshoz; éppúgy, ahogy a szúfi  iszlám teszi. 
Ugyanakkor a tradicionalisták a mainstream szabad-
kőművességet és kereszténységet is felhígultnak és 
romlottnak tekintik.

Míg az európai főárammal kapcsolatban kifejtett 
Fidesz-kritika 1968-ra – illetve, időnként 1789-re – 
megy vissza, addig Vona – a tradicionalista iskolával 
összhangban – a társadalmi és politikai hanyatlást a 
középkor végére vezeti vissza. A humanizmus meg-
jelenése szerinte ördögi zavart okozott az egziszten-
ciális rend hierarchiájában azáltal, hogy a halhatat-
lan helyébe a halandót állította.39 Mivel az euroatlanti 
régió antitradicionalista lett, alternatívát csak kelet-
ről lehet várni.40 A párt keleti külpolitikai orientáció-
ja is az eurázsianizmushoz kapcsolódik. A glo ba li-

a vonatkozÓ szakiro da-
lom ugyanakkor arra fi-
gyelmeztet, hogy a szÉl-
sõ jobboldali pÁrtok gyak-
ran kÉt ideolÓgiÁt valla-
nak: az egyiket a tÖ megek, 
a mÁsikat a benn fentesek 

szÁmÁra tartjÁk fenn

fundamentum-15-2-3 beliv.indd   56fundamentum-15-2-3 beliv.indd   56 2015.12.14.   1:34:012015.12.14.   1:34:01



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 5 .  2 -3 .  S Z Á M TA N U L M Á N Y  /  57

zá ciót az euroatlanti térség által a világ többi részé-
nek gyarmatosítására tett erőfeszítésnek tekintik. 

A vizsgált ideológiai sémának két eleme van, amely 
problematikus lehet a Jobbik ideológiájának első két 
rétege szempontjából. Az első a nacionalizmus és a 
nemzetállam kritikáját érinti. Vona magát „me ta na-
cio nalistának” nevezi. Kritikai éllel hivatkozik a na-
cionalizmus baloldali és liberális gyökereire, és arra 
a tényre, hogy a nacionalizmus tana az egyenlőség-
ben való hiten alapul. Egyetértve tanácsadójával, Ba-
ranyi Tiborral, Vona „irracionálisnak” tartja azt a né-
zetet, amely szerint az egyik nemzet jobb lenne a má-
siknál. A nacionalizmus ugyanakkor még mindig 
felsőbbrendűbb az internacionalizmusnál, jórészt 
azért, mert „jelenleg a nemzet az az egyetlen átfogó kö-
zösségi kapocs, amelynek szintjéről a globalista modern-
izmus ellen érdemi ellenállás kifejthető”.41 Ugyanakkor, 
a nacionalizmust át kell alakítani és meg kell tisztíta-
ni. Érzelmi aspektusát le kell csendesíteni, és ami fon-
tosabb: univerzalisztikus és spiri-
tuális alapokra kell helyezni. 

Ez az igény – különösen akkor, 
ha nagyon elvontan fogalmaz-
zák meg – nem feltétlenül kell, 
hogy irritálja a nacionalistákat. 
A vizsgált ideológiai konstruk-
ciók egyéb implikációi azonban 
közvetlenebb kihívást jelentenek. 
Az egyik ilyen eszme a szup ra-
na cionális monarchiák pozitív ér-
tékelése42 és a birodalmak iránti 
lelkesedés. Ez utóbbi eszme köz-
ponti jelentőségű az eur ázsia niz-
musban, amelynek elméletét például Alexander Du-
gin propagálja,43 de Vona is támogatja.44 A magyar 
kontextusban a birodalom és nemzet konfl iktusa el-
sősorban a Habsburg-uralom kérdését illeti. A tra-
dicionalisták a szabadságharcosokat hibáztatják azért, 
mert aláásták a legitim uralkodókat,45 és az 1848-as 
felkelés Habsburg-párti ellenzékét tartják nagyra. A 
dicséretet még Haynau tábornokra is kiterjesztik.46 

Vonát, a párt elnökét már többször felszólították, 
hogy határolódjon el a tradicionalisták antinaciona-
lis  ta tendenciáitól. A magyar történelem legradi-
kálisabb újraértékeléseit (mint amilyen Haynau re-
habilitációja) el is ítélte, de továbbra is platformot 
bizto sít – a Hüperión folyóiraton és az Attila Király 
Aka démián keresztül – olyanoknak, akik meglepő 
érzéketlenséget mutatnak a hagyományos naciona-
lista tabuk iránt. Például egy Hüperiónban megjelent 
cikk úgy emlékezik meg Francóról, mint akinek helye 
lenne a nagy harcosok Valhallájában; olyanok mel-
lett, mint Otto Skorzeny.47 Jóllehet az átlagos Job-
bik-támogató nem biztos, hogy tisztában van vele, 

de a bennfentesek valószínűleg tudják, hogy Skorzeny 
az a híres Waff en SS tiszt volt, aki kimenekítette 
Mussolinit. Ez önmagában nem feltétlenül jelent per-
sze problémát a párt ultranacionalista szárnyához 
tartozóknak. Ugyanakkor az a tény, hogy Skorzeny 
vezette azt a német egységet, amely túszul ejtette 
Horthy kormányzó fi át, elgondolkodtathatná őket, 
mivel Horthy az autoriter jobboldal egyik legfőbb 
hőse, akinek emlékére a Jobbik évente felvonulást 
szervez.

Az elemzett ideológiai konstrukciót az általában 
vett nacionalizmustól és a partikuláris magyar naci-
onalizmustól való eltérései mellett a hierarchiában 
való erős hit különbözteti meg a másik két rétegtől, 
különösen a populizmustól. A tradicionalisták sze-
rint a francia forradalom előtt létezett „minőségi sza-
badságot” felváltotta a „mennyiségi szabadság”, amely 
valójában „rosszabb, mint a rabszolgaság”: „A demok-
ratikus átalakulás az emberi minőségigény teljes elveszí-

tésének, az egyenlőség helytelen ér-
telmezéséből fakadó téveszméknek 
a következménye, amely minden 
kül ső, intézményekben és szavak-
ban megmutatkozó csillogása elle-
nére a kapitalizmus gazdasági dik-
tatúráját takarja.”48 Az igazi legi-
timáció nem jöhet alulról – azaz 
a néptől –, hanem csakis felül-
ről.49 Az egyenlőség a szabadság 
tagadása. A népesség jelentős 
része a „papucsállatkával összemér-
ve csupán mennyiségi különbségek 
felmutatására képes”.50 A jobbol-

dal már azáltal vonzóbb alternatívát nyújt a baloldal-
lal szemben, hogy kevésbé hagyatkozik a népre,51 és 
a modernizmussal szemben felmutatja a hagyomá-
nyos értékeket. Ezen értékek közé tartozik: az arisz-
tokrácia és a királyság, a konkrét – személyes, rendi 
és testületi, nem pedig absztrakt – szabadságok, a 
lokalitás, a szubszidiaritás, a privilégiumok, a tömeg-
ellenesség, a vertikalizmus, az elitizmus, a hierarchia, 
a tradicionalizmus és a föderalizmus.52 

Vona tanácsadója, Baranyi szerint az a kívánság, 
hogy a nép határozza meg az elitet, egyszerre értel-
metlen, és erkölcsileg visszataszító. Ideális esetben a 
vezetővé válás nem a népszerűségen múlik. A veze-
tők nem lentről emelkednek fel, hanem olyan fér fi ak, 
akik a transzcendenssel állnak kapcsolatban. A mo-
dernitás körülményei között azonban az ilyen egyé-
nek nem juthatnak hatalomhoz. A világot ráadásul 
manapság amúgy sem azok uralják, akiket meg-
választottak, hanem a közember számára láthatat-
lan, antitradicionalista manipulátorok. A jelenlegi 
világrend ellenzői ugyan megpróbálhatják ügyüket 

mindkÉt ideolÓgiai rÉteget 
– a kÖzrendi (’law and or-
der’) populistÁt És az ult-
ra nacionalistÁt – elitelle-
nes elemek dominÁljÁk. a 
jobbikkal kapcsolatos do-
kumentumok rÉ szlete s 
elemzÉse ugyanakkor rÁ-
mutat egy harmadik, az 
elõ zõ kettõtõl jÓl el kÜ lÖ-
nÍt hetõ rÉteg lÉtÉre is, 
amely radikÁlisan eli tis ta 
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populista stratégiával előrébb vinni, de ennek – fi -
gyelmeztet Baranyi – nagy ára van: aki ezzel pró-
bálkozik, jó eséllyel a tömegek szintjére fog lesüly-
lyedni, hogy azután a világ – rejtőzködő – urai végül 
úgyis megsemmisítsék.53

Nem világos, hogy a tradicionalisták és eur ázsi a-
nis ták mekkora befolyással rendelkeznek a párton 
belül. Vona láthatólag nem vár túl sok támogatót ez-
irányú nézeteihez. Véleménye szerint üzenetük lé-
nyege a többség számára felfoghatatlan vagy sokko-
ló. Tanítását kifejezetten bennfentesek válogatott 
csoportjának címzi, akik rendelkeznek a kellő spiri-
tuális és tudati háttérrel. Az olvasók fi gyelmét Baranyi 
és Guénon írásaira hívja fel.54 Ugyanakkor még a re-
leváns irodalom elolvasása sem fel-
tétlenül segít a valódi tradicio-
nalistává válásban, mivel csupán a 
Gondviselés döntésén múlik az, 
hogy valaki rendelkezik-e a tra-
dicionalistákra jellemző értelmi-
szel lemi szinttel. 

A pártvezetés többsége valószí-
nűleg nem teljesen elkötelezett a 
fenti nézetek iránt. Másrészt vi-
szont az a tény, hogy a párt sok 
pro minens aktivistája látogatta az 
ún. Attila Király Akadémiát, va-
lamint az, hogy maga a párt veze-
tője is ennek a szárnynak a képvi-
selője, az irányzat befolyását mu-
tatja.  

A fenti nézetek, valamint a na-
cionalista és populista megköze-
lítések közötti ellentmondások mi-
att indokolt lenne belső konfl iktusokra számítani a 
Jobbikban. Azonban csupán apróbb súrlódások ke-
rültek eddig felszínre. A mélyebb konfl iktus hiányá-
nak egyik fő oka valószínűleg az, hogy ezeket az esz-
méket csak válogatott fórumokon, válogatott közön-
ségnek mutatják be. A másik ok pedig az elvont nyelv 
lehet. Miután az elitista irány nem dolgoz ki konk-
rét közpolitikai javaslatokat, így az eszmék gyakor-
lati implikációi sem tisztázódnak. Végül a konfl  iktus 
hiányát magyarázhatja az is, hogy a tradicionalista 
érvelés időhorizontja egészen más, mint a párt  po-
litikáé. Például a monarchikus forma felsőbbren-
dűségéről azt mondják a támogatói, hogy abból nem 
következik politikai cselekvés, mivel jelenleg a nemzet  
nem áll készen egy királyra. A magyaroknak először 
saját belső, spirituális monarchiájukat kell megte-
remteniük, és csak ezután kezdhetnek el a politikai-
jogi struktúrák megváltoztatásáról gondolkodni.55

Szintén fontos megjegyezni, hogy bár a három 
közül ezt az utolsó réteget tekinthetjük a legszélső-

ségesebbnek – amennyiben ez tagadja a modernitás 
értékeit a legkövetkezetesebben –, valójában jól kom-
binálható a politikához való pragmatikus hozzáál-
lással. Ahogy egy pártvezető mondta: a lépésről lé-
pésre való haladás a követendő stratégia, mert ez az 
egyetlen útja annak, hogy „lelkileg és szellemileg alul-
táplált népünket fokozatosan eljuttassuk alapvető élet-
igazságok felismeréséig”.56

KÖV E TK EZTE TÉSEK

Az elemzés megmutatta, hogy noha a populizmus 
mint kategória számos aspektusból alkalmazható a 

vizsgált pártokra, a döntéshoza-
talban való népi részvételt valójá-
ban csak félszívvel támogatják, és 
az elitellenség is csak részben fi -
gyelhető meg – főleg, ha az utób-
bi terminus alatt többet értünk, 
mint az establishment elleni időn-
kénti kirohanásokat. Mindkét párt 
támogatja a hierarchikus, állam-
függő struktúrákat és az alsóbb ré-
tegek részvételének csökkentését. 
Ezek a jellemzők ellentmondanak 
a populizmus ideáltipikus formu-
lájának, ezért inkább tekinthetők 
egy átmeneti aleset, a paternalis-
ta populizmus jellemzőinek. A pa-
ternalista populizmus elutasítja a 
szervetlen establishment politikai 
korrektségét, de nem tekinti a né-
pet elég érettnek a döntéshozatal-

ban való autonóm részvételre, ezért megengedi, hogy 
a nép által választott kormányzat okítsa és fegyel-
mezze a polgárokat.

A kollektív érdekek és a társadalmi kötelezettsé-
gek hangsúlyozása a két párt ideológiájában a kom-
mu nitarianizmusra és az állampolgárság republiká-
nus modelljére hasonlít.57 Ezekkel a normatív mo-
dellekkel szemben ugyanakkor a politikai közösség 
alapja – a vizsgált szövegek és döntések szerint – az 
etnokulturális hasonlóság és lelkület, valamint az arra 
épülő közéleti aktivitás, nem pedig az állampolgár-
ság. A két párt ideológiai orientációja a republikánus-
kommunitárius modellektől abban is különbözik, 
hogy horizontális kapcsolatok helyett az erőskezű ve-
zetést propagálják. 

A legtöbb jobboldali populista (és konzervatív) 
mozgalomhoz hasonlóan, az elemzett pártok ellen-
zik a személyes szabadságok liberális rendszerét, kü-
lönösen olyan ügyekben, mint az eutanázia, az azo-
nos neműek házassága vagy az abortuszhoz való hoz-

a fentiek alapjÁn, a szo-
kÁsos sztereotÍpiÁkkal 
szemben, a fidesz tisztÁb-
ban nacional i stÁna k 
tekinthetõ, mint a jobbik. 
ez nem csak a jobbikban 
megfigyelhetõ tra di cio-
na lizmus miatt van Így, 
ha nem azÉrt, mert a fi-
desz, bÁr gyakran keresz-
tÉnydemokrata pÁrtnak 
jellemzi magÁt, lÁthatÓ-
lag nem fogadta el a 
klasszikus keresztÉnyde-
mokrÁcia nemzetÁlla-
mokkal És nacionaliz-
mussal kapcsolatos fenn-

tartÁsait
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záférés. Szintén elvetik a jogosultságok progresszív 
(liberális és szociáldemokrata) koncepcióját. Számos 
jobboldali populista mozgalomhoz, mint pél dául az 
amerikai Tea Party-hoz58 hasonlóan, az elemzett pár-
tok erősen hisznek abban, hogy a jóléti jogosultsá-
gokra irányuló programok a függőség kultúráját hoz-
zák létre. Ugyanakkor az angolszász konzervatív po-
pulizmussal szemben a Fidesz és a Jobbik nem az 
egyénekhez, hanem az államhoz telepítené a felelős-
séget. Rend, hagyomány, csekély jóléti kiadás és ala-
csony személyi jövedelemadó az összetevői annak a 
konzervatív programnak, amellyel egyetértenek – 
ugyanakkor elutasítják a helyi autonómiát, a szabad-
piacot és a minimális állam eszméjét. 

Krastev említett cikke59 szerint az „elitek egyre in-
kább gyanakvóvá válnak a demokráciával szemben, 
míg a közvélemény egyre ellenségesebb a liberaliz-
mussal szemben”. Ezzel szemben a jelen írás a két 
vizsgált párt ideológiájában az elitista és populista 
orientációk egymás mellett létezését tárta fel. A kü-
lönféle ideológiai elemek nem mindig integrálódnak 
szervesen, de a nacionalizmus olyan platform, amely-
nek alapján sok hagyományosan bal- illetve jobbol-
dalinak tekintett gondolat összeilleszthetővé válik. 
A nacionalizmus azért rendelkezik ezzel az integrá-
ló funkcióval, mert egyrészt többségelvű ideológia, 
másrészt a közösségben garantált jogokért cserébe a 
közös célhoz való hozzájárulást kívánja meg a pol-
gároktól. A hozzájárulásba beletartozik az engedel-
messég és a lelki azonosulás is. Ebben az értelemben 
a nacionalizmus megengedi a legitim döntéshozók 
körének meglehetősen szűkre szabását. 

A többségelvűség mindkét párt esetében az eta-
tizmus és a nacionalizmus konvergáló eszméihez il-
leszkedik. Erős állam alatt mindenekelőtt szuverén, 
egységes nemzetállamot értenek. A nacionalizmus 
központi szerepe a magyar közgondolkodásban per-
sze – minimum a területvesztés miatti traumák óta 
– jelen van. Jelenlegi ereje azonban nemcsak a ha-
gyományból következik, hanem abból a feszültség-
ből is, amely az évtizedes gazdasági hanyatlás, az Eu-
rópai Unióban való tagság és a gazdaság extrém nyi-
tottsága között húzódik. Ilyen körülmények között 
az állami szuverenitás elérése egyszerre népszerű cél 
és technikai képtelenség. A kettő közötti feszültség 
szilárd alapot nyújt a nacionalista mozgósításnak. 

Végezetül, és talán meglepetésre, a Jobbik esetén 
feltárult egy olyan ideológiai konstrukció, amely nem 
nacionalista.

A fentiek alapján, a szokásos sztereotípiákkal szem-
ben, a Fidesz tisztábban nacionalistának tekinthető, 
mint a Jobbik. Ez nem csak a Jobbikban megfi gyel-
hető tradicionalizmus miatt van így, hanem azért, 
mert a Fidesz, bár gyakran kereszténydemokrata párt-

nak jellemzi magát, láthatólag nem fogadta el a klasz-
szikus kereszténydemokrácia nemzetállamokkal és 
nacionalizmussal kapcsolatos fenntartásait. 

A Jobbikon belül az elitista és hierarchikus esz-
mék ritkán kerülnek előtérbe, illetve leginkább a felső 
szintű aktivisták motiválásában játszanak szerepet. 
Az egyszerű szavazók tipikusan csak a nacionalista 
és közrendi populista programmal találkoznak. Nagy 
valószínűséggel a Jobbik szavazóinak némelyikét – 
ha tudomást szerezne róla –zavarnák a „tradiciona-
lista” irányzat alapvetései. Rövid távon azonban a 
„megfelelő elitek” végső uralmába vetett hit és a nem-
zeten túli, univerzalisztikus elvek elfogadása nem üt-
közik a nacionalizmus kollektív önzésével és a szi-
gorú közrendi propagandával. Az eltérő igényeket 
kielégítő ideológiai diskurzusok párhuzamos, bár va-
lamelyest kompartmentalizált működtetésével az 
elemzett politikai szereplők képesek heterogén tá-
mogatói és aktivista köreik megtartására.
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